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PAREIŠKIMAS 
Mes, Lietuvos kunigai ir tikin

tieji, akivaizdžiai matome, kaip 
vis grėsmingiau mūsų tėvynėje 
plečiasi girtavimas. Jį seka tautą 
žlugdanti moralė ir didėjantis 
žmonių nusikalstamumas. Apie 
tai tekalba faktai. 

Visiems aišku, kad mūsų ša
lyje girtavimui plisti sudarytos 
visos sąlygos. Alkoholinių gėrimų 
niekad netrūksta. Perkančiam jo 
kiekis neribojamas. Jų įsigijimas 
labai patogus, nes alkoholiniai 
gėrimai pardavinėjami beveik vi
sose maisto parduotuvėse, neretai 
valgyklose, autobusų ir geležinke
lio stotyse, ten, kur didesnis žmo
nių judėjimas. Be to, valstybė al
koholiniais gėrimais prekiaujan
čių parduotuvių skaičių metai iš 
metų vis didina. Pvz., 1970 m. 

Kai kuriuose rajonuose šios iš' 
laidos 1975 m. siekė net iki 183 
rub. (Švyturys, 1977 m. Nr. 2 ) . 

Geriančiųjų ir alkoholikų skai
čius nuolat auga. "Į respubliki
nes psichoneurologines įstaigas 
1968 m. atvyko ligonių su alkoho
linėmis psichozėmis 13 proc. dau
giau, negu 1966 m." (M. ir gyv. 
1969 m. Nr. 8). 

1972 m. buvo užregistruoti1 

11.262 chroniški alkoholikai, 
1973 m. — 14.474, 1974 m. —| 
net 16.300 (LTSR MT 1975 m 
gegužės 14 d. nutarimas). 

1970 m, į blaivyklas pateko 
53.351 žmogus, o 1974 m. šis skai
čius pašoko iki 63,234 žmonių 
(Tiesa, 1975. VI. 25). 

Į alkoholizmo liūną ypač klim 
psta Lietuvos jaunimas. "Privers 
tiniam gydymui dažniausia siun 
čiami jauni žmonės" (M. ir gyv., 
1978 m. Nr. 9). "Nebemadinga 
į šokius eiti blaiviam" (Tarvb. 
mokytojas, 1978. VIII. 25). "Net 
mergaitės geria" (ten pat). Abi
turientai išleistuvėse atestatus ap-

. .. - « - » , - . • laisto alkoholiu (Švyturys, 1972, 
Į , . » l i M . H ^ e i r ^ e g t m e s p a r - L ^ ^ p r o f e s i n i u m d k y k l ų m d c s _ 

leiviai, eidami į teatrą, atsineša duotuvių buvo 14, 1975 m. — 27, 
1976 m. —29, 1977 m. —net 40 
(Liet. TSR ekonomika ir kultūra, 
Vilnius, 1978 m., p. 212). 

Esant tokioms sąlygoms girtavi
mas respublikoje kasmet, didėja., . . , , . . 
Pvz. 1971 m. kiekvienam Lietuvos1 n e prtuoriiauja aštuonmete] 

svaigalų, per pertraukas išgeria, 
o paskui įkaušę jau žiūri spektakl 
lio (Literatūra ir menas, 1980,] 
Nr. 13). Yra tokių mokytojų, ku-i 

gyventojui teko 54 litrai alkoho
linių gėrimų — 10 litrų degtinės, 
14 litrų vyno ir apie 30 litrų alaus 
(Mokslas ir gyvenimas, 1972, Nr. 
9), 1976 m. šis skaičius padidėjo 
iki 76,5 litro — 11,5 litro degti
nės, 25 litrai vyno ir 40 litrų 
alaus (M. ir gyv., 1978 m. Nr. 1). 

Apie girtavimo spartų plitimą 
kalba ir išlaidos alkoholiniams 
gėrimams. Pvz., 1973 m. kiekvie
nas Lietuvos gyventojas išleido 
alkoholiniams gėrimams 146,1 
rub., 1974 m. — 155,5 rub. (Liet. 
TSR MT 1975 m. gegužės 14 d. 
nutarimas Nr. 4, 1975 m. — 162 
rub.) M^ ir gyv., 1978 m. Nr. 1). 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

mokykloje kartu su mokiniais, 
neturinčiais net 15 metų (Taryb. 
mokytojas, 1973. 10. 4). 

1Š86.283 girtų, nubaustų 1974 
m. už pasirodymą gatvėse, 33,9į 
proc. sudarė 18 —19 metų am
žiaus asmenys, 1,6 proc. 16 — 17 
metų nepilnamečiai (LTSR MTI 
1975. V. 14. nutarimas Nr. 4) . 

1974 m. į blaivyklas pateko] 
703 nepilnamečiai ir 12.200 jau 
nuolių 18 — 19 m. amžiaus (ten 
pat). 

1974 m. į milicijos vaikų kam 
barius pristatyti 1.277 paaugliai 
(ten pat). 

(Bus daugiau) 

AVashingtone, D. C. iš Potomako upės baigiamos ištraukti sudužusio kelei
vinio lėktuvo "Air Florida" dalys. Dar nepavyko rasti "juodųjų - dėžučių", 
kurios jrekorduoja lakūnų pasikalbėjimus su aerodromu, ^gįstrufj" -lėktu
vo skridimo smulkmenas. 
_ _ _ _ _ _ _ _ ^ — — — — — 

LENKIJA PAKĖLĖ 
MAISTO KAINAS 

Ūkininkai nepristato produktų valstybei 
Varšuva.; — Karinė Lenkijos, darni aukštesnių kainų, sakoma 

vyriausybė paskelbė dalį ekono- i valdžios straipsnyje. Kompensuo-
minių reformų, kurios turi sugrą- j jant aukštesnes maisto kainas, 
žinti Lenkiją į sveiką ekonomiką, i bus pakelti atlyginimai darbinin-
Valdžios pareiškimas pabrėžia, į kams ir padidintos pensijos- Kaip 
kad kainų pakėlimas yra dėl to Į žinoma, valdžia jau nuvertino 
toks didelis, kad eilę metų buvo j zlotą. Pripažįstama, kad ir didės-

RYGA - KAPITALIZMO 
POGRINDŽIO SOSTINE 

Rygoje klesti "pogrindinis kapi-1 Rygos rajone ir patyrė, kad be-
talizmas", dienraštyje The Balti-1 veik pusė jų apgaudinėja valsty-
more(Sun (1981. XI. 8.) rašo Ju-1 be ir klijentus. Tomsonas nuodug-
rio Ozolso slapyvardžiu pasivadi- j niai dokumentavo savo kaltini-
nes latvių kilmės žurnalistas, ne- j mus ir įteikė juos aukštesnėms 
seniai apsilankęs Latvijoje "Pas j institucijoms. Jo nustebimui, jis 
mus visko yra", juokauja rygie- j pats buvo apkaltintas ryšiais su 
čiai. "Visa Sovietų Sąjunga pavy
di mums, pogrindinio kapitaliz
mo centrui". Vieno rygiečio žo
džiais, Latvijoje veikia dvi eko
nominės sistemos — valstybinė, 
kurioje viskas oficialiai nebran
gu, bet tikrovėje siaučia nedatek-
lius, ir pogrindinė, kurioje ir re
tos prekės prieinamos už aukštą 
kainą. Šiuo metu, ekonominei pa
dėčiai blogėjant, vis daugiau pre
kių iš oficialiojo ūkio nukreipia
mos į pogrindinę sistemą. Joje 
nėra jokių taisyklių — tai anar
chiškas kapitalizmas". 

Ozols rašo, kad Rygoje vis il
gei a eilės prie mėsinių ir pieninių, 
geriausi produktai pradingsta dar 
nepasiekę lentynų. Pakeliui, jie 
nubyra draugams, juos pavagia 
parduotuvių personalas, ar sau 
"nurašo" biurokratai. Rygoje da
bar daug kalbama apie kompar
tijos pareigūno Poterio Tomsono 
bylą. Sis kompartijos pareigūnas 
savo paties iniciatyva ėmė tyri
nėti maisto parduotuves viename 

"užsienio agentais". Jam telefonu 
pradėjo grasinti mirtimi, jį ap
žiūrėjo psichiatrai, gatvėje sumu
šė padaužos, ir galiausiai jis at
sidūrė ligoninėje. 

"Visos didelio masto juodosios 
rinkos operacijos daromos su par
tiečių žinia", tvirtina 29-metis 
Ojans Zavandovskis, kuris pats 
verčiasi kaip pogrindinis juvely
ras. "Besipelnant, reikia išmokėti 
daugelį kyšių. Kai visi apgaudi
nėja sistemą, žmonės jaučia, kad 
tik kvailiai nepasiglemžia savo 
dalies". 

Už amerikietiškus "Levi" fir
mos "džynsus", kurie simbolizuo
ja Vakarų gėrybes, Rygoje moka
ma 300 dol. Taip pat labai bran
gi kosmetika, amerikietiškos ci
garetės ir žurnalai. Neseniai bu
vo suimtas "lūpų dažų" milijo
nierius, kuris Rygoje buvo įren
gęs sudėtingą privačią dirbtuvę 
ir įsteigęs pardavimo skyrius Le
ningrade bei Kijeve. 

(Elta) 

vengiama kelti kainas. Dabar 
atėjo diena, kada teks užmokėti 
visas sąskaitas už praeities klai
das, už ekonomikos ir taisyklių 
pažeidimus, sako vyriausybės pa
aiškinimas. 

Kainos maistui ir vartotojų pre
kėms pakeli am aos 200 — 500 
nuoš. Vyyriausybė primena, kad 
praeityje prekių kainų reformos 
visada susilaukdavo įvairių socia
linių grupių pasipriešinimo. Bus 
nepatenkintų ir dabar, tačiau ki
to kelio nėra. 

Valdžios leidžiamas naujas laik
raštis "Rzecpospolita" teigia, kad 
bus dar didesnis mėsos produktų 
trūkumas. Per pirmuosius šių me
tų tris mėnesius mėsos bus supirk
ta 180,000 tonų mažiau, negu per
nai per tą patį laiką. Ūkininkai 
nepristato galvijų ir kiaulių į 
skerdyklas. Jie laiko ir javus, lauk-

nės pajamos nepadengs aukštos 
nių kainų. Lenkams vėl teks ge 
rokai "susiveržti diržus". 

Nėščios moterys, vaikai ir sun 
kiai dirbą darbininkai gaus dides
nes mėsos normas, kiti mėsos gaus 
mažiau, negu gaudavo per pra
ėjusius mėnesius. 

Varšuvoje vėl platinami po
grindžio "Solidarumo" lapeliai. 
Juose lenkai raginami pasmerkti 
tuos "Solidarumo" veikėjus, ku
rie kolaboruoja su karine valdžia. 
Pavyzdžiu statomas Lech Wale-
sa. Jis sutinkąs ta'iis su vyriausy
be, jei tie pasitarimai būtų "neu
tralioje vietoje", ei juose galėtų 
dalyvauti visi vykdomojo "Soli
darumo" komiteto nariai, 18 da
bar internuotų veikėjų ir trys uni
jos patarėjai, kurie irgi internuo
ti. Kaip žinoma, iš 18 unijos va
dų, trys yra nesuimti ir slapstosi. 

Antradieni prasidėjo Lenkijos 

Ok. Lietuvoje mirė 
kun. K. Tumosa 

Pirmadienį, sausio 11 die
ną Liudvinave, Vilkaviškio vys
kupijoje buvo palaidotas kuni
gas Kazimieras Tumosa. Velionis 
buvo Vilkaviškio vyskupijos ku
nigas, dirbęs įvairiose šios vysku
pijos parapijose. Paskutiniu metu Į 
sirgo ir gydėsi Druskininkuose. 
Buvo pasižymėjęs kaip pamoksli
ninkas ir rekolekcijų vedėjas. Ve
lionis kunigas Kazimieras Tu
mosa buvo gimęs 1901 metais, 
kunigu įšventintas 1926 metais. 
Mūsų žiniomis — tai pirmas šie
met Lietuvoje miręs kunigas. 

— Indijoje įvyko generalinis 
streikas prieš kainų kilimą, gy
venimo lygio kritimą. Indijos val
džia bandė streiką tvarkyti Len
kijos karinės valdžios metodais. 
Buvo suimta 6,000 unijų vadų. 
Kalkutoje buvo užmuštų ir su
žeistų. Tik Vakarų Bengalų pro
vincijoj, kurią valdo komunistai, 
streikas pilnai pasisekė. 

— Ateinančią savaitę Baltieji 
Rūmai ruošia iškilmingus prieš
piečius paminėti 100 metų nuo 
32-tro prezidento Franklino 
Roosevelto mirties. Prezidentą 
Rooseveltą pagerbs ir jungtinis 
Kongreso posėdis. 

— Britų parlamento komite
tas pasiūlė perduoti Kanadai pil
ną jos konstitucijos kontrolę. 

— Amerikos diplomato nužu
dymą Paryžiuje aiškina Ameri
kos, Prancūzijos ir kitų Europos 
valstybių detektyvai. 

— Italijos policija paskelbė, 
kad jai žinomi šeši teroristai, ku
rie pagrobė JAV generolą Dozier. 

— Sudano valdžios sluoksniai 
griežtai paneigė Libijos skleidžia
mas žinias, kad įvyko pasikėsini-! 
mas prieš Sudano prezidento Ni-
mierio gyvybę. 

— Vakarų Vokietijoje nežino
mi piktadariai nušovė tris jugo
slavus, albanų tautybės. Užpuo
limas įvyko netoli Stuttgarto. 

— Filipinų aviacija apšaudė 
japonų tanklaivį tarptautiniuose 
vandenyse. įtariama, kad japonai 
gabeno ginklus Filipinų sukilė
liams. 

— Vakarų Berlyno teismas nu
teisė 5 metus kalėti lenką, kuris 
pagrobė Lenkijos keleivinį lėktu
vą. 

— Kinija -paskyrė naują am
basadorių Washingtone užsienio 
reikalų viceministerį Zhang Wen-
jin, kuris laikomas kinų Siaurės 
Amerikos reikalų specialistu. 

— Sovietų Sąjungoje restora
nuose sumažintos mėsos porci
jos. Mažiau duodama sviesto ir 
saldžių pyragų, praneša užsie
nio reporteriai. 

— Prancūzijoje statomą bran
duolinę jėgainę apšaudė gam
tos mylėtoių ir taikos grupė. Puo
limui panaudotos sovietų gamy
bos raketos, kurios padarė menkus 
nuostolius. 

— Sovietų statistika sako, kad 
pernai naftos gamyba nepasiekė 
nustatyto plano. Buvo planuo
ta gauti 640 mil. tonų. o gauta 
609 mil. 

— Floridos teismas išteisino 
penkis Haiti pabėgėlius, kurie 
bandė nuversti Haiti vyriausybę, 
pradėdami sukilimą. Dar 17 tos 
grupės narių bus teisiami. 

— Siaurės rytų Amerikoje ir 
Kanadoje per 9 dienas buvo jau
čiami 4 žemės drebėjimai, nepa
darę didesnių nuostolių. 

—Ugandos prezidentas Obote 
nutarė paleisti iš kalėjimo 150 
politinių priešų. Amnestija pa
skelbta prieš "Amnesty Interna
tional" delegacijos atvykimą. 

— Texas valstijoje, netoli Cor-

Pirmieji Reagano 
valdžios metai 

Daugumas amerikiečių dar "lauks ir žiūrės" 
New Yorkas- — Praėjo viene- į Praėjusių metų apžvalgininkai, 

ri metai nuo prezidento Reagano j kreipdami dėmesį į Amerikos už-
inauguravimo. Ta proga "New I sienio politiką, pripažįsta, kad pre-
York Times" ir CBS News prave- į zidentas Reaganas per metus gero-
dė opinijos tyrinėjimus. Apskri 
tai, amerikiečiai mano, kad pre
zidento Reagano programa pa
kenkė ekonomikai ir tai kenkia 
jo populiarumui. Tačiau didelis 
amerikiečių nuošimtis mano, kad 
eventualiai prezidento programa 
bus Amerikai naudinga. Daugu
mas pareiškė tyrinėtojams, kad 
jie pasiruošę dar metus palaukti 
ir tada nuspręsti, ar programa bu
vo naudinga ar kenksminga. Net 

kai pakeitė Amerikos veidą už
sieniuose. Prezidento Carterio lai
kais Amerika svetimiesiems atro
dė šalis, kuri rūpinasi žmogaus 
teisėmis, ginklų kontrole, drau
gyste su Trečiojo pasaulio kraš
tais. Dabar draugai ir priešai ma
to, kad Amerika stengiasi atsta
tyti savo karinę jėgą ir nors žo
džiais spiriasi sovietų ekspansi
jai. Užsieniuose kyla Amerikos 
prestižas, jaučiama, kad dabar ji 

60 nuoš. pareiškė, kad ilgainiui j nesileis stumdoma. Kariuomenės 
dabartinės vyriausybes programos 
bus Amerikai naudingos. Jų tarpe 
daug tokių, kurie mano, kad ir 
ių šeimos bus paliestos nedarbo. 
Tik 26 nuoš. klausinėtų ameri
kiečių tvirtina, kad Reagano eko
nominės programos Amerikai pa
kenks. 

Į klausimą ar prezidentas Rea
ganas gerai eina savo pareigas, 
pirmą kartą per praėjusius me
tus atsakymai — "gerai" nukrito 

rekrutų problema pranyko. Dėl 
aukštesnių algų ir didesnio ne
darbo daugiau jaunų vyrų įstojo į 
kariuomenę ir visos keturios ka
rinės tarnybos pirmą kartą turi 
pakankamai kareivių, ko nebuvo 
jau nuo 1973 m. 

Prezidento populiarumas po 
pirmųjų metų dar gana aukštas. 
Jei šalia mažesnės infliacijos, at
siras didesnė prekių paklausa ir 
jei gerokai sumažės bedarbių 

žemiau 50 nuoš. Tik 49 nuoš. j skaičius, antrieji prez. Reagano 
oatenkinti prez. Reagano veikla j metai, jo pabrėžtas susirūpinimas 
Baltuose Rūmuose, kiti 38 nuoš. 
— nepatenkinti, kiti — nežino. 
Primename, kad prezidento Car
terio laikais po pirmųjų tarnybos 
metų 51 nuoš. buvo patenkin
ti, o 29 nuoš. — nepatenkinti. 

I klausimą, ar jūs "geriau sto
vite" šiandien ar prieš metus lai
ko, 37 nuoš. atsakė, — "dabar ge
riau", tačiau 62 nuoš. skundėsi, 
kad — "dabar blogiau". 

šalies gynyba, dar daugiau pa
kels prezidento populiarumą ir 
Amerikos prestižą svetur. 

Nauja Turkijos 
sutartis su Maskva 

Prezidento spaudos 
konferencija 

Ankara. — Turkija pasirašė su 
Sovietų Sąjunga naują prekybos 
sutartį, nežiūrėdama 
raginimų paskelbti sovietams eko
nomines sankcijas. Sutartis nu
mato šiais metais pasikeisti pre
kėmis 800 mil. dol. sumoje. Tai 
būtų 30 nuoš. daugiau, negu per
nai metų prekyba. Sovietų Sąjun
ga Turkijai parduos naftos, trąšų, 
miško medžiagos ir elektros sro
vės. Turkija eksportuos daržoves, 

mėsą, tekstilės ir odų gaminius. 

Afganistanas gaudo 
sveikus vyrus 

New Delhi. — Iš Afganistano 
atvykę užsienio diplomatai ati
dengė, kad šių metų pradžioje 
Kabulo vyriausybė pradėjo gau
dyti miestuose vyrus tarp 15 ir 50 
metų amžiaus. Jie prievarta veža
mi į kariuomenės būstines ir pa
imami į karinę tarnybą. Kabule 

Washingtonas. — Prezidentas 
Reaganas spaudos konferencijoje 
pasakė, kad padėtis Lenkijoje blo
gėja ir Amerikai teks imtis toli
mesnių sankcijų. Prezidentas ga
vęs ilgą laišką iš popiežiaus Jo
no Pauliaus II-jo, kuris išreiš
kęs pasitenkinimą Amerikos vy
riausybės pozicija Lenkijos atžvil-

1 Atsakydamas į reporterių klau
simus, prezidentas gynė savo vy
riausybės programas, tačiau pri
pažino, kad buvo padaryta klai
dų ir jų bus ateityje, tačiau dabar
tinė sunki ekonominė padėtis bus 
išspręsta ir pagerės. 

Klausiamas apie bedarbius, pre
zidentas nurodė, kad sekmadie
nį "The VVashington Post" turėjo 
24 pilnus lapus su darbų skelbi
mais. Kvalifikuotiems darbinin
kams nesunku rasti darbą, pasakė 
prezidentas, pažadėdamas dėti 
pastangas pakelti bedarbių kvali
fikacijas, išplėsti darbininkų pa
ruošimo, treniravimo programas-

Izraelio lėktuvai 
virs Libano 

Beirutas- — Izraelio lėktuvai 
šią savaitę dažniau skraido virš 

prievarta sugaudyti vyrai tuoj pat j u L i ~ " l f c * l • * • * M » i i 
vežami i sporto stadųoną. Stu-, v ,. . — — _ . c . .. 
, ^ . j . i . . i apšaudė pneslektuvnne Sinios ir 
dentai rodė karininkams savo pa-! i ..._. ». . , , . .,_ «m. • 
žymėjimus. Vienas karininkas 

katalikų vyskupų konferencija . d u . . 
kuri svarsto karines valdžios veiks Į P u s _ ^ . , _ ' J T l s L 
mus ir planuoja Bažnyčios laiky 
seną karinės padėties sąlygomis, i 

Pranešama, kad daug inter
nuotų lenkų yra perkeliami į 
šiaurės rytų I^nkiją, kur jiems 
įrengtos pastovios koncentracijos 
stovyklos. Kai kurie laikini lage
riai bus greit uždaryti. 

— Ženevoje jvyko jau 1 O-tas 
Amerikos — Sovietų Sąjungos 
delegacijų susitikimas derybose 
dėl vidutinio nuotolio raketų Eu
ropoje. Ateinančią savaitę Žene
voje turi susitikti sekretorius Hai- į 
gas ir ministeris Gromykc. 

vatus lėktuvai, žuvo trys žmonės. 
— Kuwaito parlamentas at

metė siūlymą duoti moterims bal
savimo teisę. Balsuoti gali tik 21 
metų raštingi Kuwaito piliečiai. 
Iš 1.3 mil. gyventojų balsuotojų 
yra tik 43,000. 

pasakęs: "Afganistanui nereikia 
studentų, jam reikia kareivių". 
Kai kurie milicijos sugauti val-

palestiniečių artilerija. Lėktuvai 
pasirodė ir virš Sirijos raketų po
zicijų Libano rytuose, virš Be-
kaa slėnio. Buvo paleistos į lėktu-

Slapta sutartis 
Kairas* — Egiptas ir Izraelis pa

sirašė slaptą susitarimą dėl nau
jos sienos Sinajuje, iš kurio Izra-
lis pasitrauks balandžio mėn. 

. . . . i vus dvi sovietų gamvbos raketos, 
dzios tarnautoja,, komunistų par-1 t a č i a u n e p a t a i k ė , ūkinius. Iz_ 

jau seniai grasino sunai
kinti raketas, jei jos nebus išvež
tos. Sirija atsisako raketas išvež
ti. 

tijos veikėjai, iš stadijono vėliau i """"* 
buvo paleidžiami, kiti gabenami! 

į kareivines. 
Stebėtojai tvirtina, kad dezer

tyravimas sumažino Afganistano 
kariuomenę iš 85,000 iki 25,000. 
Paskutinėmis žiniomis, sovietai 
sustiprino savo jėgas iš 85,000 
iki 110,000. 

miesto, kuris Izraelio okupacijoje 
tiek išaugo, kad siena perkirstų 
miestą į dvi dalis, viena tektų 

Egiptas sutikęs sumokėti Izraeliui j Egiptui, kita liktų Izraelio pusėje. 
16 mil. dol. už kai kuriuos pasta-j Neskelbiama, kur susitarta pra
tus, įrengimus. Susitarta del Rafa i vesti naująją sieną. 

KAUENTJORIUS 

Sausio 21 d.: Epifanas, Agnie
tė, Rungailė, Garsė. 

Sausio 22 d.: Anastazas, Ble-
silė, Aušrys, Nautė. 

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:51. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe
ratūra dieną 30 L, naktį 20 1. 

i * 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. sausio mėn. 21 d. 
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PAGERBTA 
SOFIJA 2UKIENĖ 

1981 m. gruodžio mėn. 11 d. 
Vyčių salėje, Chicagoje, 36-toji 
kuopa pagerbė buvusią 
ilgametę kuopos pirmininkę 
Sofiją Žukienę. 

Sofija yra 36-tos kuopos 
narė jau nuo 1948 m. Ji uoliai 
darbavosi ne tiktai 36-toje 
kuopoje, bet ir platesnėse 
Vyčių organizacijos ribose. 

Už jos didelį pasišventimą 
Lietuvos Vyčiams, Jonas 
Paukštis, dabartinis 36-tos 
kuopos pirmininkas, įteikė jai 
, Amžinos narės" pažymė
jimą. Savo kalboje Jonas 
Paukštis iškėlė Sofijos nuopel
nus, jos nepaprastą ištvermę 
ir pasiaukojimą vyčių veiklo
je, nuolat dirbant Lietuvos 
naudai. 

Šiuo gražiu Sofijos pager
bimu džiaugėsi gausiai susi
rinkę nariai ir svečiai. Reikia 
tikėtis, kad šiais jos darbais 
džiaugiasi ir ją sveikina visa 
lietuviška visuomenė. Mums 
reikia daugiau tokių asme
nybių, kaip Sofija Žukienė. 
kad Lietuvos vardas, jos isto
rija ir tradicijos gyvuotų, kad 
jos nebūtų užmirštos mūsų 
jaunesnės kartos. 

Salomėja Daulienė 

„LIETUVOS 
ATSIMINIMŲ" 

BANKETAS 

Chicagos vyčiai ruošia jau 
22-rąjį „Lietuvos Atsimi
nimų" banketą. Jis bus vasa
rio 7 d. Martiniąue salėje, 2500 
West 94 Place. 

Nors dauguma vyčių nėra 
matę Lietuvos, tačiau jie ją 
myli, ir dirba, kad būtų atgau
ta jos nepriklausomybė. O 
Vasario 16-tąją Chicagos 
vyčiai visuomet švenčia iškil
mingu banketu. Jame pager
bia asmenį, kuris Lietuvos 
reikalui yra daug gero pada
ręs. Šįmet buv pagerbtas muz. 
A. Vanagaitis ir „Margutis". 
„Margutis" šiuo metu mini 
savo veiklos 50 metų sukaktį. 

Bankete bus graži muzikinė 
programa. Vaišės vyks irgi 
prie gražios muzikos. Po 
vaišių bus šokiai, geram 
orkestrui grojant. Rengimo 
komiteto pirmininku yra solis
tas Algirdas Brazis; jis kviečia 
visus lietuvius dalyvauti 
bankete ir jame atšvęsti Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį. 

Susipažinimas prasidės 4:30 
vai. vak.: vakarienė — 5:30 
vai. Kaina 20 dol. asmeniui, 
įskaitant viską. Dėl platesnių 
informacijų skambinti E. 
Pakalniškienei, tel. FR 6-6489. 

E. P. 

DAYTONO KUOPOJE 
Daytono vyčiai turi aukų 

fondą. Jam priklauso dešimt 
procentų visų tų metų rengi
nių pelno. Gruodžio mėnesį 
kuopa nutaria, kaip sunau
doti to fondo pinigus. Šįmet 
buvo nutarta aukoti Balfui, 
„North East Dayton Food 
Pantry", Lietuvos atstovybės 
Washingtone namų remontui 
ir vienam „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos" nume
riui išleisti. 

Kuopos jaunieji, savo globė
jų Marijos Lukienės ir Elaine 
Pocovsky vadovaujami, gruo
džio 19-20 dienomis suruošė 
kalėdinį turgų parapijos salė
je. 

Gruodžio 20-tą Daytono 
vyčių kuopos atstovai lankė 
Šv. Kryžiaus parapijos sene
lius ir iš namų išeiti nebe
galinčius. Lankymą organi
zavo religinio komiteto 
pirmininkė Chris Mantz. Buvo 
aplankyti 35 žmonės; kiek
vienas jų gavo po krepšį su 
vaisiais. Lankymo diena 
baigėsi vakariene, kurią 
paruošė Marija Lukienė ir 
E la ine P a c o v s k y . B u v o 
pasidalinta dienos įspūdžiais 
ir padainuota. Senelių šyps
niai su kaupu buvo atlyginę 
lankytojams. 

Kultūros komitete pirminin
kė Rožė Marija Preidytė 
papuošė lietuvišką Kalėdų 
eglutę prie Šv. Kazimiero alto
riaus. Kalėdų naktį peT Mišias 
giedojo naujas Eleonoros 
Služienės vadovaujamas mote
rų choras. Solo giedojo Ona 
Marija Služaitė ir Marija 
Agnė Mikalauskaitė. Vargo
nais grojo Julius Raštikis. 

Fran Petkus 

CHICAGOS 
VYČIU CHORAS 

Chicagos vyčių choras 
kruopščiai ruošiasi savo meti
niam baliui, kuris įvyks sausio 
23 d. Vyčių salėje (2455 W. 47 
St). Prasidės 7 vai. vak. Bus 
šalti užkandžiai ir karšta 
vakarienė. Choras atl iks 
trumpą meninę programą. 
Šokiams gros „Aido" orkest
ras. Dėl rezervacijų skambinti 
Sabinai Klatt 735-5253 arba 
B e t t y Z i b a s 4 3 4 - 0 4 6 4 . 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. 

Chicagos vyčių choras, 
vadovaujamas Fausto Stro-
lios, taip pat ruošiasi Vasario. 
Šešioliktos minėjimui mieste, 
Richard Daley Center, kuris 
įvyks vasario 16 d., 12:00 vai. 
p.p. Lietuviška visuomenė 
kviečiama parodyti susido
mėjimą vr atkreipti dėmesį į 
tos dienos reikšmingumą lietu
vių tautai. 

Salomėja Daulienė 

L B KULTŪROS 
P R E M I J Ų ĮTEIKIMAS 

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros premijų įteikimo iškil
mės vyks Detroite, balandžio 
18-tą, minint JAV Lietuvių 
Bendruomenės trisdešimtme
tį. 

Pereitais metais premijų įtei
kimas vyko Clevelande, kur 
3000 dolerių literatūros premi
ja buvo įteikta poetui Ka
ziui Bradūnui. Kam teks šių 
metų premija, dar nežinoma. 
Premijos paskyrimą spren
džia speciali komisija, kuriai 
vadovauja rašyt. C. Grincevi-
čius. Jei bus laikomasi praei
tais metais įvestos tradicijos, 
tai tą proga bus įteiktos ir ki
tos premijos mūsų literatams, 
menininkams ir muzikams. 

Premijų įteikimo programa 
ir jos pravedimu rūpinasi 
JAV LB kultūros taryba, ku
riai vadovauja LB-ės ir kitų or
ganizacijų veikėja — Ingrida 
Bublienė. 

J. U. 

KAM PASKIRTOS 
PREMIJOS 

Muzikams — šiais metais 
paskirta muzikui Juozui Žile
vičiui . 

Radijo va landėlėms — 
"Margučio" radijo valandėlei, 
kuriai vadovauja Petras Petru-
tis. 

Teatralams — "Antram kai
mui". 

Literatūros premijų svarsty
mui yra atsiųsti net 29-ni kūri
niai. 

JU. 

BIRUTĖS RAUCKIENĖS 
MENO P A R O D A 

Lietuvių Bendruomenės tris
dešimtmečio minėjimo proga, 
(kuris vyks Detroite, š.m. 
balandžio mėn. 17-18 dieno
mis), turėsime detroitietės 
menininkės - skulptorės Bi
rutės Rauckienės meno kūri
nių parodą 

LB-ės Jersey apygardos pir-
mininkas Kazys Jankūnas. 
Detroito apylinkės rinkimų ko
misijai vadovauti ir ją su
daryti yra pakviestas Edvar
das Skiotys. Michigano 
apygardos rinkimų komi
sijai vadovauti yra pakvies
tas jau ne kartą tokiam dar
bui vadovavęs Česlovas 
Staniulis. 

Devintoje LB-nės Taryboje 
Michigano apygarda turi 
keturis rinktus Tarybos na
rius — Vytautą Kutkų, Violetą 
Abariūtę, Gintę Damušytę ir i 
Albertą Misiūną. Kiek turėsi
me Tarybos narių, atstovau
jančių LB-nės Michigano apy
gardą X-toje Taryboje, 
priklausys nuo balsuotojų 
skaičiaus-Penktajame PLB 
Seime LB-ės Michigano apy
gardą atstovavo Vytautas 
Kutkus, Algis Rugienius, Jo
nas Urbonas ir Jurgis Mikai
la.Michigano apygardoje bus 
balsuojama už keturis kan
didatus į JAV LB Tarybą ir 
tris — į PLB seimą. 

J. U. 

MIRĖ DAINAVOS 
ADMINISTRATORIUS 

1981 m. gruodžio 30 d. savo 
namuose Manchester, Michi-
gan, su šiuo pasauliu atsisky
rė paskutiniuoju laiku buvęs 
jaunimo stovyklos "Dainava" 
administratorius Juozas Rut
kauskas, sulaukęs 67 metų am
žiaus. Juozas Rutkauskas bu
vo gimęs 1914 m. gruodžio 22 d. 
Veršliokio km. Vilkaviškio 
apskr. I Ameriką atvyko 
1949 m. ir apsigyveno Detroi
te. Paskutinius 6 metus gy
veno Manchesteryje, kur tu
rėjo nusipirkęs žemės sklypą, 
pasistatęs gražius namus ir 
pasisodinęs sodą. Rėmė jauni
mą, Dainavą ir Balfą. Pasku
tiniuoju laiku buvo jaunimo 
stovyklos "Dainava" adminis
tratorius.Nuliūdime paliko 
žmoną Oną, sūnų Eugenijų, 
marčią Carol, anūkę Ericą, sese
rį Liudviką Zebraitienę, seserė-

Meninę dalį atliks sol. Danu
tė Petronienė ir tautinių Šokių 
grupė "Audinys", vadovau
jamas Rusnės Baltrušaitytės • 
Kasputienės. 

Šventės proga 10 lituanis
tinių mokyklų mokinių bus ap
dovanoti knygomis. Aukų rink
liavą Vasario 16 d. proga 
organizuoja ir praveda Anta
nas Sukauskas. Minėjimą ren
gia Detroito Lietuvių organi
zacijų centras. 

ST. BUTKAUS SAULIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

St Butkaus šaulių kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 24 d. šv. Antano para
pijos mokyklos klasėje. Susi
rinkime bus vaidybos narių, 
kuopos Garbės Teismo, Revi
zijos komisijos pranešimai ir 
aptartos veiklos gairės. 

Susirinkimas svarbus, ir visi 
kuopos nariai kviečiami jame 
dalyvauti. 

Birutė Rauckienė, būdama * a S i f ** 8
A

U ^ į * ' . * • * • " 
kuklaus būdo, per daug su sa
vo kūriniais nesigarsino, to
dėl ne daug kas jos kūrinius 
matė. 

Birutė ir Vytautas Rauckiai 
yra veiklūs Lietuvių Bend
ruomenės ir kitų lietuviškų or
ganizacijų nariai ir stambio
mis aukomis remia jų veiklą. 

J. U. 

LB TARYBOS IR 
PLB-ĖS SEIMO 

ATSTOVŲ RINKIMAI 

Kaip jau anksčiau buvo 
spaudoje skelbta, X-tosios 
JAV LB-ės Tarybos ir Vl-tojo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo atstovų rinki
mai įvyks š.m. gegužės mėn. 8-
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Kanadoje, Amerikoje ir Lietu
voje. 

Kūnas buvo pašarvotas Har-
ris laidotuvių namuose. Penk
tadienį, sausio 1 d. buvo sukal
bėtas rožinis ir po jo 
atsisveikinimas, kurį pravedė 
laidotuvių direktorė Yolanda 
Zaparackienė. Jaunimo sto
vyklos Dainavos ir Lietuvių 
Bendruomenės vardu atsis
veikino LB Detroito apylinkės 
pirmininkas ir j.s. Dainavos 
Tarybos sekretorius Jonas Ur
bonas. Y. Zaparackienė pa
skaitė Aleksandro Radžiaus 
eilėraštį "Begalybė". Po 
atsisveikinimo sugiedotas Lie
tuvos Himnas. 

Sausio 2 d. po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioje, velionis amži-

17 d i e n o m i s . V y r i a u s i a nam poilsiui buvo nulydėtas į 
Rinkimų komisija yra sudary- Holy Sepulchre kapines. Juo-
ta New Yorke; jai vadovauja zai, ilsėkis ramybėje! 

A. Gr. 

MINĖSIME VASARIO 16 

Lietu vo9Vyeių36-to8kuopo8valdybaSofijo8Zukie-
nes pagerbime. lškairė8(8tovi):GeorgiannaKas8el. 
Rūta Kazlauskienė, Ann Maric Kassel, Jonas 
Paukštis (pirm.). Sofija Žukienė, Vincas Semaška, 

Sabina Klatt, Pranas Svelnis, Juozas Martikonis. 
(Sėdi) Jeronimas Jankus, Irena Norušytė, Liucija 
Kilkuvienė ir Ona Naureckienė. 

Nuotr. P. Malėtos 

Vasario 16 minėjimas įvyks 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre tokia tvarka: 
1982 m. vasario 14 d. 10:30 vai. 
r. bus aukojama Sv. Mišios vi
sose trijose parapijų bažnyčio
se, dalyvaujant organizaci
joms su vėliavomis. Vėliavas 
prie miesto rotušės ir Dievo 
Apvaizdos parapijos kieme pa
kels ir nuleis St. Butkaus ir 
"Švyturio" kuopų šauliai, tal
kinant skautams ir ateitinin
kams. Prie miesto rotušės va
sario 16 d. ir parapijos kieme — 
14 d. 

Pagrindiniu kalbėtoju lietu
vių kalba bus Algis Kasulaitis 
iš Clevelando, o anglų kalba -
kongreso atstovas John D. 
Dingel. 

TRUMPAI 

Buvęs JAV Kongreso 
atstovas Phi l ip Ruppe, 
kuris yra kandidatas į JAV 
Senatą, Žada atsilankyti Lie
tuvių Bendruomenės politinėje 
vakaronėje sausio 30-tą d. 
Michigano lietuviai respubli
konai remia jo kandidatūrą. 
Philip Ruppe yra slovakų kil
mės. Susipažinęs su mūsų rei
kalais ir šiuo metu įsijungęs į 
Skuodžio laisvinimo veiklą. 

Aukų rinkėjai l ituanis
tiniam švietimui paremti 
Detroite buvo: Juozas Mate-
kūnas, Algimantas Bražėnas, 
Jurgis Ribinskas, Vytas Petru
lis, dr. Adolfas Darnusis ir Vi
das Neverauskas. Jie surinko 
- 591 dol. 

Sol i s tės Ginos Capkaus-
kienės, kurią Detroite gird* 
sime, Lietuvių Bendruomenės 
trisdešimtmečio minėjime. — 
koncerte, naujos plokštelės iš
leidimui paremti aukas gali
ma įteikti Jonui Urbonui. 

J. U. 

"Švyturio" Juros šaul ių 
kuopos metinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, sau
sio 24 d. tuoj po lietuviškų pa
maldų Šv. Antano parapijos 
salėje, (1740 25-ta gatvė ir W. • 
Vernor kampas, Detroite). 
Susirinkimas yra svarbus tuo, 
kad šiais metais yra numatyti 
"Pilėnų" stovyklos pastatų 
pertvarkymo darbai, vasarą 
jūros dienos šventė, sukakties 
paminėjimas ir kita kultūrinė 
veikla. Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti ir pasisaky
ti iškeltais klausimais. 

Stasio Butkaus šaul ių 
kuopos metinis narių susirin
kimas įvyks irgi sekmadienį, 
sausio 24 d. tuo pačiu laiku 
parapijos mokyklos klasėje. 
Susirinkime bus pereitų metų 
veiklos apžvalga ir susipažinti 
su Šiais metais numatyta kul
tūrine veikla. 

D e t r o i t Grand Opera 
Association, Inc. praneša, 
kad Metropolitan operos se
zonas Detroite prasidės ge
gužės 24 d. ir baigsis gegužės 
29 d. Detroito gastrolėms 
Metropolitan opera atliks šias 
operas: Rosini'o "Sevilijos kir
pėją, Offenbacho „Hoff-
mano pasakas", Belinio „Nor
mą", Mozarto "Užburtąją 
fleitą", Verdžio "Rigoletto" ir 
"II Trovatore ir Puccini'o 
"Madame Butterfly". 

S. Sližys 

L 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina ak iš anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

čio minėjimas. Jo metu vyks 
įvairūs suvažiavimai. Meninę 
minėjimo dalį atliks solistė Gi
na Capkauskienė, akom
panuojant muzikui Jonui Go-
vėdui. Detroitą aplankys ir 
mūsų didysis poetas — dainius 
Bernardas Brazdžionis. 

Rugsėjo 12-tą vėl turėsime 
Lietuvių Bendruomenės gegu
žinę. 

Jonas Urbonas 

Turime gerą priemonę laimė
ti draugiškumą — tai šypsena. 
Sakysime, norite savo draugą 
pakritikuoti, kai reikalinga, 
norite jam suteikti patarimą, 
kurį laikote būsiant naudin
gu, — ir čia — šypsena išly
gins žodžių kietumą; tavo lūpų 
juokas geriau paruoš kelią 
kritikai ir patarimui... Šiuo 
būdu žmonės nebus įžeisti. 

G de Larigaudie 

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

6449 So. Pulaski 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 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. "popiet. 

Tel ofiso ir buto: Olympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 5Cth Ave.. Cicero 

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak. išskyrus 
įtreč Sešt 12 * i 4 vai popiet ••• ^*rrsi<> 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarime 

Ofs. HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 YVesi 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Pd. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgirt. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą 

Tel 372 5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
mylia j vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

RENGINIAI: 

Vasario 27-tą — koncertas, 
kurį atliks svečiai iŠ Pietų 
Amerikos — solistei N. 
Valadkaitė ir Ed. Slančiaus-
kas. 

Kovo 20-tą — meno paroda. 
Balandžio 17-18 -tą Lietuvių 
Bendruomenės trisdeSuntme-

6132 S Kedzie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
00OS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

Jstaigos ir buto tel. 652 1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTICE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 1012 ir 4-7 išskyrus treč ir sėst 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrma akis Pritaiko akinius tr̂  
"Contact lenses" 

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

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai . pirm . antr. ketv ir penkt nuo 12 4 
vai popiet ir 6-8 vai vak Treč ir sėst 

I uždaryta 
I — 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195 

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

2454 West 71st Street 
,'Val.: pirm . antrad . ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586 3166. namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt. 

2 -7) šeštadieniais pagal susitarimą 

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

Tel. 476-2112 
Valandos pagal susitarimą — Pirm., 

antr., treč. ir šeštad. 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 Vvest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr. frečtad . 
ketvirtad. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro 

Tel - 778-3400 

• > 



Lituanistinis tyrimo ir 

STUDIJŲ CENTRAS 
Neužtenka vien tiktai kul

tūrines vertybes kurti, bet rei
kia sudaryti sąlygas, kad 
sukurtos kultūrinės vertybės 
išliktų amžiams ir kad jomis 
galėtų pasinaudoti ateinan
čias kartos. Turime galvoje 
išeivijoje sukurtas kultūrines 
vertybes, kurios anksčiau ar 
vėliau turės pasiekti plačiuo
sius lietuvių tautos sluoksnius 
tėvynėje, kaip išeivijos įnašas 
j Bendrą tautos kultūrą. 

STačiau mūsuose kultūrinių 
vertybių telkimo ir saugojimo 
reikalas buvo vis antraeilis ar 
trečiaeilis dalykas. Kiti kar
tais labai abejotinos vertės ir 
nereikšmingi projektai šį da
lyką- nustumdavo į pačią 
paskutinę vietą. Vertybių tel
kimu ir išsaugojimu plačia 
prasme mūsų veiksniai kaip ir 
nesirūpino. Tiesa, Lietuvių 
Bendruomenė ir Lietuvių fon
das globoja Pasaulio lietuvių 
archyvą, bet to, žinoma, neuž
tenka, nes minėtas archyvas 
buvo ir tebėra tik lietuviškų 
knygų, spaudos ir kai kurių ki
tų vertybių telkimo centras. 
Plačia prasme kultūrines ver
tybes telkti ir atlikti lituanis
t inį tyrimo darbą jam nebuvo 
sudarytos medžiaginės sąly
gos. 

Kultūrinės vertybės telkia
mos ir "Alkoje", čia saugomai 
archyvinei medžiagai perei
tais metais buvo pastatyti na
m a i : Tačiau "Alka" žymia 
dalimi yra sutelkusi ir renka 
lituanistinę medžiagą Atlanto 
pakraščių lietuvių kolonijose. 
JAV-bių vidurinėje dalyje pla
tesnės apimties centro nebuvo 
ir nėra. Mokslinis tyrimo dar
bas neatl iekamas nei "Al
koje", nei Chicagoje, nei kur 
nors kitur. 

KODĖL MAN GARBĖ BŪTI 

Taigi labai malonu buvo 
sutikti žinią (paskelbtą "Drau
go" sausio 14 d. laidoje), kad 
Chicagoje pereitų ir šių metų 
s ą v a r t o j e b u v o į k u r t a s 
Lituanistinis tyrimo ir studijų 
centras (ang. Lithuanian Re
search and Studies Center), 
Įregistruotas Illinois valstijos 
draugijų registre Springfielde, 
kaif* -nepelno tikslų siekianti 
organizacija. Tokį centrą 
įsteigti iniciatyvos ėmėsi ne 
kuri nors mūsų kultūrinė or
ganizacija ar kuris mūsų 
veiksnys, bet grupė vidurinės 
ir vyresnės kartos mokslo 
žmonių, universiteto dėstyto
jų, intelektualų bei kultūrinin
kų. Tai iniciatoriai. Studijų 
centro direktoriais bei nariais 
bus kviečiami ir mūsų organi
zacijų, fondų, visuomenės 
atstovai. Reikia manyti, kad 
naują mokslinę instituciją sa
vo dalyvavimu, lėšomis bei au
komis, o taip pat daiktiniais 
įnašais parems plačioji lietu
vių visuomenė, organizacijos. 

Naująjį lituanistinių studijų 
centrą laukia daugybė labai 
svarbių neatidėliotinų darbų. 
Pirmiausia jo vadovai turi 
baigti ruošti teisinius pagrin
dus, surasti reikiamas patal
pas, pradėti telkti lituanistinę 
medžiagą ir surasti reikiamų 
iėšųjĮšiam darbui finansuoti. 
Mokslinis tyrimo darbas turės 
būti pradėtas kiek vėliau, kai 
paruošiamieji darbai bus atlik
ti. 

Tuo tarpu studijų centrą lai
kinai globoja Pedagoginis 
Lituanistikos institutas. Ši 
Jaunimo centre veikianti insti
tucija jau turi neblogą ir gerai 
sutvarkytą lituanistinę biblio
teką, reikiamas kartotekas, 
puikias rekordavimo bei mul-
tiplika.vimo mašinas. Tame 
pačiame Jaunimo centre yra 
Pasaulio lietuvių archyvas, 
kurio vadovai naujos insti
tucijos įsteigimą visokeriopai 
remia. Labai galimas daly
kas, kad gausūs PLA rin
kiniai, knygų biblioteka, spau
dos ir kitų dalykų kolekcijos 
įsijungs į naująją instituciją. 
Tai būtų jau gera pradžia. 
Taip pat teko girdėti, kad kai 

kurie mūsų lietuviškų dalykų 
rinkėjai ir šiaip jau asmenys, 
turintieji namų bibliotekėles, 
neatsisakys perleisti savo rin
kinius. 

Reikalingų patalpų klau
simas taip pat pamažu galės 
teigiamai išsispręsti kad ir 
tame pačiame erdviame Jau
nimo centre, atliekant kai ku
riuos remontus. Nėra abejo
nės, kad mūsų organizacijos ir 
asmenys, kuriems rūpi lie
tuviškų išeivijos vertybių iš
saugojimas ateities Lietuvai, 
finansiškai parems iniciato
rių pastangas. 

Pabrėžėme "kultūrinių ver
tybių, sukurtų išeivijoje, iš
saugojimą ateities Lietuvai". 
Bet juk ne vieni lietuviai mū
sų kultūrines vertybes bei do
kumentus renka. Tai daro ir 
kai kurie šio krašto universi
tetai, muziejai. Žinome, tai ge
rai, bet vis dėlto mūsų kultūri
nės vertybės šiuo atveju jau ne 
lietuvių ir ne Lietuvos žinioje. 
Kaip kelių paskutinių metų 
praktika parodė, amerikiečių 
įstaigos nėra patikimi mums 
rūpimu dalykų saugotojai. Pa
stebėta, kad amerikiečių moks
linės įstaigos domisi etninių 
grupų vertybėmis tik tam tik
rą laikotarpį. Tai lyg "ma
dos" reikalas. Bei kai pasikei
čia "mados", kai prireikia 
kambario bei vietos kitos etni
nės grupės ar dar kitiems rei
kalams, sutelktos vertybės ne
būtinai yra saugomos. Gerai 
dar jei jos patenka į sandė
lius, blogiau, kai nukeliauja į 
š iukšlynus ar popieraus 
fabrikus. 

O tokių dalykų buvo nema
žai ir žada ateityje dar dau
giau būti. Taigi lietuviškas 
vertybes turi saugoti tiktai lie
tuviai. Nereikia pasitikėti sve
timomis, kad ir aukštos repu
tacijos, mokslo įstaigomis. 

Bet ne vien ateities Lietuvai 
reikia kultūrines vertybes sau
goti. Surinkta medžiaga gali ir 
turi būti naudinga pačiai lie
tuviškajai išeivijai. Ji turi tar
nauti mūsų moksleiviams, stu
d e n t a m s , p r o f e s o r i a m s , 
rašantiems mokslo darbus 
apie Lietuvą ir lietuvius. Ji tu
rėtų padėti ruošti lituanisti
nes bei dokumentines parodas. 
Cia turi būti sutelkta viskas, 
kas mūsų sąlygomis įmano
ma, kad būtų galima rasti me
džiagos septynių šimtų metų 
Lietuvos istorijai pavaizduoti, 
apie ją studijas rašyti, būdin
gesnius lietuvių tautos gy
venimo periodus atvaizduoti. 

Amerikos lietuviai yra su
kūrę daugybę milijoninės ver
tės institucijų. Jų yra kelios ir 
pačioje Chicagoje: Šv. Kazi
miero seserų, marijonų vie
nuolynai, "Draugo" pastatai, 
keletas bažnyčių bei parapijų, 
Šv. Kryžiaus ligoninė, Jau
nimo centras, Šaulių namai, 
Alvudo Lietuvio sodyba (sene 
lių prieglauda) ir keletas kitų. 
Yra buvusių lietuvių kredito 
įstaigų bei bankų (deja, jau iš
slydusių iš lietuvių rankų). Vi
sa tai rodo, kad buvo įmano
ma sutelktinėmis jėgomis 
didelius da lykus atlikti . 
Paskutinis bandymas yra pa
vykusi Lietuvių fondo idėja. 
Šiandieną šis fondas jau pra
šoko du milijonus dolerių ir 
duoda lietuvybei gausius bei 
naudingus savo kapitalo pro
centus. 

Taigi ir naujo lituanistinio 
tyrimo bei studijų centro idėja 
yra realybė. Reikia tiktai šią 
idėją išsamiau spaudoje, susi
rinkimuose bei posėdžiuose ap
tarti, išdiskutuoti. Tikėkime, 
kad mūsuose netruks šviesių as
menybių, kurios šiam reikalui 
atvers savo širdis, atidarys ban
kų indėlių knygeles ar parems 
palikiniminiais užrašais. 

b kv. 

Lietuvių radio valandė
lės Bostone vedėjai Stepo
nas ir Valentina Minkai 
praeitą vasarą paskelbė 
konkursą rašiniui: „Kodėl 
man garbė būti lietuviu? 
Čia pirmąją premiją — 
200 dol. — gavęs rašinys, 
pa rašy ta s G r a ž i n o s 
Kr iauč iūn ienės iš Lan-
cing, Mich. 

Vienu atsakymu susuma
vus, galiu tvirtai atsakyti, kad 
garbė būti lietuviu, nes lietu
viai yra garbingos tautos 
nariai. Pats pirmas užrašytas 
atsiliepimas apie lietuvius 
randamas Romos imperijos 
raštuose. Lietuviai tada dar 
nebuvo susijungę į vieną 
valstybę, o tautos charakteris 
jau buvo aiškus: lietuviai buvo 
pavadinti „Homines huma-
nissimi". Ši charakteristika 
ypač išryškėja, lyginant Lietu
vos istoriją su kitomis Europos 
ar Azijos tautomis. 

Pirmiausia, lietuviai, būda
mi pagonys, garbino gamtos 
jėgas, nebuvo stabmeldžiai. Jų 
dievai buvo pagelbstantys, tik 
vienas Perkūnas žaibais pasi-
švaistydavo. Pats dievų elge
sys buvo moralus. Tai labai 
didelis kontrastas, lyginant su 
kitomis nekrikščioniškomis 
religijomis. Daug ankstyvųjų 
religijų reikalavo savo die
vams žmogaus gyvybės aukų 
bei prabangių pastatų. Tokių 
religijų randama senovės Rusi
joje, Mažojoje Azijoje ir Afri
koje. Indijoje buvo priimta, 
kad gyvos žmonos susidegintų 
su savo vyro lavonu. Romėnų 
ir graikų dievai pasižymėjo 
savo nemoralumu ir nesan
taika, suvedžiojo jaunas mer
gaites, tarpusavy pykosi, ki
tus kiršijo. Kadangi dievų 
elgesys atspindi tautos elgesį, 
— mat, tauta pagal savo skonį 
dievus „nulipdo", — galima 
matyti, kaip tokia tauta gyve
no. Net ir krikščionybė tautų 
charakterio nepakeitė: Ispa
nijoje savu laiku vyravo žiauri 
inkvizicija, Anglija vis ruošė 
kryžiaus karus, nes skaitė, kad 
ne krikščionys yra ne žmonės 
ir juos galima žudyti. Taip pat 
naikinti ir tos tautos lobį, nes 
tai bevertis dalykas. Kryžiaus 
karų dėka buvo sunaikinta 
daug Mažosios Azijos pastatų, 
meno ir rašto turtų. Anglai, 
užėmė naują pasaulį, be gailes
čio žudė indėnus. Custer, iššau
dęs indėnų kaimelio visus 
gyventojus, kai kuriuos gyvus 
nulupęs, buvo karo teismo 
išteisintas, nes tada indėnai 
buvo laikomi laukiniais, be 
sielos, tad juos galima šaudy
ti. 

Tokio brutal iškumo bei 
netolerancijos Lietuvos isto-

LIETUVIU 
rijos puslapiuose nėra.Anaip-
tol, kai Europa varė žydus iš 
savo ta rpo , kuniga ikš t i s 
Gediminas juos pakvietė į 
Lietuvą, suteikė visapusišką 
laisvę savo religiją praktikuo
ti ir kuriam laikui atleido nuo 
valdiškų mokesčių. Kartais 
nuo karto pasikartojęs žydų 
persekiojimas Europoje, Lietu
voje neatsispindėjo, perse
kiojimo nebuvo. 

Ši tolerancija ir humanišku
mas jau seniai pastebima ir 
tarpusavio gyvenime. Kuni
gaikščiai Algirdas ir Kęstutis 
vienodomis teisėmis 32 metus 
darniai Lietuvą valdė. Ta i 
beveik vienintelis toks įvykis 
visoje pasaulio istorijoje. 

Kitas skirtingas tautos bruo
žas, kaip buvo elgiamasi su 
moterimis. Dar nuo senovės 
laikų kituose kraštuose užsili
ko paprotys, kad per vestuves 
tėvas savo dukrą atiduoda jos 
būsimam vyrui. Taip daroma, 
nes beveik iki šio šimtmečio 
daugelyje tautų moterys buvo 
laikomos vyro nuosavybe. Per 
vestuves ši „nuosavybė" — 
moteris perduodama kitam 
vyrui. Moterys pačios neturėjo 
teisės turėti bet kokio nuosavo 
turto. Lietuvoje toks paprotys 
nebuvo priimtas, moteris buvo 
žmogus, o ne daiktas. Tuo 
t a rpu Churchi l l io m o t i n a 
(amerikietė), ištekėdama už 
anglo, turėjo savo visus turtus 
perrašyti vyro vardu. 

Šis kito asmens k a i p 
žmogaus vertinimas reiškėsi ir 
santykiuose su kitomis, net 
užkariautomis tautomis. Per 
kovas naujai prijungtos prie 
Lietuvos žemės ir tautos turėjo 
prisiekti Lietuvai klusnumą, 
pripažinti Lietuvos valdovus 
kaip savo, tačiau šios žemės 
nebuvo plėšiamos, gyventojai 
nebuvo į vergiją varomi, 
per imta va l s tybė galėjo 
pasilaikyti savfir vadovybę, 
papročius ir tikėjimą. 

Tuo tarpu kitų tautų isto
rijos puslapiai krauju rašyti. 
Romėnai, užkariavę kraštą, jo 
vadus pančiuose parsiveždavo 
paraduoti prieš savo ciesorių, 
iš gyventojų išplėšdavo jų tur
tus, juos vergais paversdavo. 
Ispanai, pasiekę Pietų Ameri
ką, indėnus be gailesčio naiki
no. Kur jėga nepasisekė, 
naudojo visokią apgaulę, o 
didžiausius aukso lobius parsi
vežė mano. Anglijos karalys
tėje vyko katalikų ir protes
tantų persekiojimas, žiūrint, 
kurią religiją p r a k t i k a v o 
tuometinis karalius. Thomas 
Moore, atsisakydamas pasi
rašyti, kad karalius yra Bažny
čios galva, už tai savo galva 
užmokėjo. Airijoje, sugedus 
bulvių derliui, kilo badas. Tuo 

tarpu Anglijos didikai iš Airi
jos visas savo galvijų kaime
nes išgabeno, kad airiai badu 
mirtų. Tiems, kurie nepajėgė 
mokesčių sumokėti , sude
gindavo namus ir šeimos 
narius išvydavo pasisavinę jų 
laukus. Minios žmonių mirė, 
kas galėjo, bėgo į Ameriką. 
Panašus genocidas vyko ir 
Vokietijoje II pasaulinio karo 
metu, šį kartą remiamas ne tik 
religinio, bet ir rasinio skirtu
mo pagrindais. Savu laiku ne 
viena Afrikos tautelė išnyko, 
kai jos gyventojai buvo gaudo
mi ir į vergiją vežami. O tai vis 
a t l i k o „ a p s i š v i e t u s i o s " , 
krikščioniškos tautos. 

Charakteringa, kad lietu
viai buvo vieninteliai, kurie, 
valstybei išsiplėtus į imperiją 
nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros, savo gyvenimo būdo 
nepakeitė. Romėnai, daug tur
to prasigyvenę, vergais 
apsikrovę, ištižo, pradėjo viso
kias intrigas. Taip ir prasidėjo 
imperijos žlugimas. Tuo tarpu 
lietuviai išsilaikė tokie, kaip 
buvo. Kiek negatyviai atsilie
pė Lietuvos sąjunga su Lenki
ja, kurios ponai įvedė negaty
vių savo papročių lietuvių 
didikų tarpe. 

Lietuvių humaniškas elge
sys reiškėsi ne tik su užkariau
tomis tautomis, bet ir su prie
šais. Kunigaikštis Algirdas, 
Maskvos gyventojų prašomas, 
miestą paliko ramybėje. Tuo 
tarpu Maskva po kiek šimt
mečių Lietuvai kitaip atsi
dėkojo. Senovėj Lietuvoje sve
čias buvo laikomas šventu, 
neliečiamu, nors ir priešas. 
Priešui netikėtai užsukus ir 
prašant pagalbos, ji būdavo 
suteikiama ir, anam iške
liavus, buvo nustatytas laikas, 
tik po kurio galima priešą 
bandyti pagauti. Ši priešui 
pagalba ryškiai buvo matyti 
per II pasaulinį karą. Per 
vokiečių okupaciją, daug žydų 
išliko gyvais, nes vietiniai 
lietuviai juos globojo, saugojo 
nuo nacių. Užėjus rusams, 
daug vokiečių kareivių, lietu
vių padedami, pajėgė gyvi 
pasiekti savo kraštą. Kur kitoj 
tautoj rasi tokį krikščionybės 
įgyvendinimą? Po II pasauli
nio karo rusai, buvę vokiečių 
belaisviai, grįž? namo, buvo 
suiikviduoti kaip liaudies 
priešai. Tuo tarpu lietuviai, 
nukentėję nuo nacių, net JAV 
kviečiami, atsisakė prieš juos 
liudyti pokariniame teisme. 
Tai vėl lietuvio bruožas — 
atlaidumas, o ne kerštas. 

Vartant praeities ir dabar
ties puslapius, matyti lietuvio 
meilė savam kraštui. Praeityje 
lietuvis atkakliai kovojo už 
savo žemę, kalbą, raštą. Tik 

lietuvių istorijoje randamas 
toks atkaklus pasipriešinimas 
okupantui, kaip randamas per 
spaudos draudimą. Tad ir 
nenuostabu, kad, komunis
tams okupavus, pogrindis 
susiorganizavo ir ilgai tęsė 
kovą už tėvynę, tęsė iki pasku
tinio atodūsio. Su šautuvais 
kovojusiam pogrindžiui išny
kus, susikūrė kitas — šį kartą 
ginkluotas plunksna. Ir kovo
jama toliau, rašant ir plati
nant „Bažnyčios kroniką", 
šaipantis iš okupanto įvairiais 
anekdotais. Dar toliau — iš 
kalbos išvalant bet kokį slavų 
kilmės žodį. Geriau naudoti 
amerikietišką žodį, o ne slavų 
kilmės, jau seniai kalboje 
įsipilietinusį. Įsitikinę, kad 
okupantas greit nepasitrauks, 
lietuviai stojo partijon, kad 
galėtų ilgainiui gauti atsakin
gas pareigas — darbus, tuo 
užpildydami spragas, į kurias 
kitu atveju būtų buvę atveža
mi rusai. 

Panaši kova, tik kitomis 
priemonėmis, t ę s i ama ir 
laisvajame pasaulyje. Čia 
atkeliavę lietuviai kovoja prieš 
tautos išnykimą, nutautimą, 
puoselėja savo kalbą ir kultū
rą. Peržvelgus kitas panašias 
svetimšalių grupes matyti, kad 
jokia kita grupė neturi tokio 
gilaus tautinio pajautimo. 
Kitų, kad ir pirmos kartos, 
vaikai retas kuris kalba tėvų 
kalba. Daugiau pastebimas 
noras kuo greičiau pritapti prie 
gyvenamo krašto kultūros, 
sava kalba, vardais bei pavar
dėmis vertybių skale. Kai šį 
dešimtmetį iškilo e tninių 
grupių įnašas į Amerikos kraš
to sudėtį, buvo pradėta didžiuo
tis, kad tėvai, seneliai ar 
proseneliai iš kito krašto atvy
ko, moka kitą kalbą, pažįsta 
kitą kultūrą. Tuoj po II pasau
linio karo atvykusieji kuo dau
giau stengėsi pritapti, gėdi
nosi savo akcento. Lietuviai 
išsiskyrė, kuo greičiau steig
dami lituanistines mokyklas, 
stovyklas,kadvaikainepamirš-
tų savo tėvų kalbos. Susibūrus 
didesniam būriui, atsirado 
chorai, lietuviškos parapijos. 
Kovojama už savo lietuviškus 
— „pagoniškus" vardus, kad 
nebūtų suamerikoninti. Taigi 
kovojama už savo lietuvišku
mą. Nuostabiausia, kaip per 
trumpą laiką lietuviška kultū
ra įsišaknijo svetimoje žemėje. 
Chicagoje susiorganizavo ope
ra, o 1957 m. suorganizuota 
įspūdinga tautinių šokių šven
tė. Tai buvo galima pasiekti tik 
bendromis jėgomis dirbant. 
Atsimenu, atvažiavus į šokių 
šventę, mačiau ilgą sąrašą 
pavardžių, — tai lietuviai, 
kurie sutiko iš toliau atvyku
sius šokėjus priimti nakvynei. 
Juk iki tada dar mažai kas 
spėjo tiek prasigyventi, kad ne 
tik kelionę apsimokėtų, bet ir 

viešbučiuose galėtų apsistoti. 
O kas toje šventėje dalyvavo, 
tikrai jos nepamiršo. Tokios 
šventės, jaunimo stovyklos, 
įvairūs sąskrydžiai, tai vis 
nauja tautinės sampratos — 
įsisąmoninimo bei garbės 
pajautimo transfūzija. 

Tokiomis bendromis pastan
gomis įs ikūrė l ietuviškos 
spaustuvės, platinami laikraš
čiai, žurnalai, knygos. Tikrai 
nuostabu kaip paplito lietu
viška spauda — švietimas. 
Jokia kita etninė grupė nė iš 
tolo su tuo negali lygintis. Šis 
švietimas siekė savo — noriu 
teigti, kad nėra nė vienos kitos 
etninės grupės, kurios antra 
karta tiek plačiai, tiek daug, 
laisvai kalba savo senelių 
kalba. Dar daugiau, labai 
aukštas procentas (lyginant su 
k i tomis grupėmis) vaikų 
baigia aukštuosius mokslus. 
Dirbdami savo profesijose, 
tokie įsisąmoninę lietuviai 
toliau skleidžia tautos vardą. 

Didžiuoj antis kultūra, būti
nai reikia pabrėžti ir liaudies 
meną. J is reiškiasi įvairuose 
kraštuose, namų pagraži
nimuose, tuo pačiu perve
damas ir į tikėjimo išviršinius 
ženklus. Kiek buvo įvairiausių 
išpiaustytų kryžkelės kryžių, 
koplytėlių! Tai vėl nenuils
tamas darbas, kyląs iš visapu
siško tikėjimui atsidavimo. 
Prie tikėjimo išpažinimo jun
giasi ir daug šv. Marijos 
šventovių su stebuklingais 
paveikslais. Svarbiausia, Šilu
va, kur pati Dievo Motina apsi
reiškė. Visoje Europoje yra tik 
trys kraštai , Vatikano pripa
žinti, kad ten tikrai lankėsi šv. 
Marija, o Lietuvoje — pirmiau
sia. 

Sakoma, kiekvienos naujos 
kalbos mokėjimas atskleidžia 
naują pasaulį. Lietuvių kalba 
atskleidžia tikrai margaspalvį 
pasaulį, stebindama savo 
skambumu ir švarumu. Net 
nėra biaurių keiksmažodžių. 
Būdama seniausia, gyva indo
europiečių kalba, taip pat turi 
ir komplikuotą gramatiką. 
I š m o k u s šią gramat iką , 
mokykloje man lotynų kalbos 
gramat ika sunkumų nesu
darė, o mokytis anglų kalbos 
gramatiką — vieni juokai. Tuo 
tarpu, kas pirma išmoko anglų 
kalbos gramatiką, tam lietu
vių gramatika ne juokas: vien 
tik daiktavardžių penkios 
linksniuotės, septyni links
niai, įvairūs mažybiniai bei 
maloniniai žodeliai ir t.t. Šis 
gramatikos sunkumas sutei
kia ka lba i l an k s tu mo ir 
spalvingumo, kurio naujes
nėse kalbose nėra. Galima 
didžiuotis, kad taip ilgai šią 
kalbą išlaikėme, tuo tarpu loty
nų (naujesnė kalba) jau dingo 
iš apyvartos. 

(Nukelta į 5 psl.) 
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Lotynų kalba pradedama I-je klasėje šešiomis 
savaitinėmis pamokomis. VIII kl. 4-rios pamokos. 
Graikų kalba, vėliau neprivaloma, pradedama IlI-je 
klasėje, po 4-rias pamokas per savaitę. Naujosios 
kalbos 2 — vokiečių ir prancūzų, po 2-vi pamokas per 
visą gimnaziją. Iš jų privaloma viena, bet mokiniai 
beveik visi mokydavosi visų dėstomų kalbų. Aritme
tika I-IV-je kl. Fizika pradedama V-je po dvi 
pamokas. Matematikos pamokų po 4-rias, tik VHI-je 
kl. 3. Geografijos I-IV kl. po 2, V kl. pradedama fizinė 
geografija. Rusijos vidaus teisių mokslas VII ar VIII 
kl. po 1 pamoką. Istorijos III-VIII kl. po 2 pamokas. 
Kosmografija ir logika VIII kl. Tikybos 2 pamokos per 
savaitę, privalomos visiems savų tikybų mokiniams. 
Dailyraštis I-II-je kl., paišyba I-III kl.; kūno kultūra, 
gimnastika, po 2 savaitines pamokas. Be to, dar 
dainavimas, choras, orkestras. Lietuvių kalbos 
kiekvienai klasei po vieną paskutinę pamoką kas
dien, bet viso ne daugiau kaip 10 pamokų. 

Gamtos mokslo atskiro dalyko nebuvo. Tik apie 
1901-02 m. nuo IlI-sios kl. graikų kalba pakeista 
gamtos mokslu. Ji , graikų kalba, baigėsi apie 1906-07 
m., ir nuo tada gimnazija kiek pakito. 

Ypatingas dėmesys rusų kalbai ir jos literatūrai. 
Su cerkvine slavų kalba supažindinama jau priekla-
syje ir I-je klasėje. Manyta, todėl, kad mokiniai, daly
vaudami provoslavų pamaldose, jau nuo mažumos ją 

tenai suprastų. Po II-III kl. pertraukos prie jos grįž
tama rV-je klasėje. 

Gimnazi ja uždara.Pagal mieste jai parinktą 
vietą, mokymo ir auklėjimo pobūdį, vidaus ir išorės 
tvarką, net mokinių butų įjungimo į jos nuostatų eilę 
gimn. uždara. Ir mokytojai išimtinai vyrai. Tik nuo 
1903 m. paskutinioji tradicija aplaužyta: atkeltos 3 
mokytojos moterys. 

Gimnazi ja deis t inė . Be privalomai joje dėsto
mų pravoslavų, evangelikų ir krašto katalikų tiky
bos, buvo dėstomos, ar galėjo būti kitos visos tiky
bos. Bet Mozės tikybos pamokos, kaip rodo mokinių 
sukilimo reikalavimai, valstybės iždo neapmokamos, 
o rabinas neturi mokytojų tarybos sprendžiamo 
balso. Katalikų tikybai duota mažiausiai 20 savai
tinių pamokų. Tai, sumažėjus klasių, prieklasiui ir 
pirmajai klasei galėdavo tekti ir po 4-rias tikybos 
pamokas, jei norėta visa 20 pamokų atlikti. 

Iš to matyti, kad tikybos iš mokinių nenorėta 
atimti. O iš kai kurių rusų mokytojų katalikų tikybos 
žeminimo, pirmųjų direktorių įkalbinėjimų ir per 
pamokas katalikų kunigo, mokinių akivaizdoje, 
suniekinimo, išaiškėjo, kadlenkiškąjąkatalikybę(taip 
ji buvo vadinama) ryžtamasi pakeisti rusiš
kąja pravoslavija. Kad pravoslavija tapatinama su 
caru ir jo santvarka, parodo ir Rusijos himnas: 
„Caras pravoslavas... Dieve, carą saugok" priešams 
įbauginti, „na strach vragam". Pavykus pakeisti 
katalikybę pravoslavija, neišvengiamai turės spar
čiau blukti lietuvių lenkiškumas ir prigyti rusiš
kumas. Nepripažįstantiems jokios tikybos nebus 
reikalo priimti rusiškosios pravoslavijos. 

Tikyba laikoma ir viso auklėjimo priemone. Kai 
po 1905 m. revoliucijos vis daugiau ir daugiau atsi
rasdavo mokinių, nenorinčių tikybos mokytis, tai 
visų carienės Marijos mergaičių gimnazijų viršinin
kas raštu paklausė aukščiausios švietimo vado

vybės: „Ar turi mokyklos vyriausybė prižiūrėti moki
nes, kad jos vykdytų savo tikėjimo prisakymus". 
Atsakyta: „Turi prižiūrėti visas, nes tikyba įeina į 
auklėjimo programą". Ši žinia paskelbta ir „Šaltiny
je" 1908 m. V. 27 d. Šitaip supratus tikybos dėstymo 
reikalą, logiška ir teisinga, (kieno valdžia, to ir reli
gija), kad visos visur maldos, jos dėstymas būtų 
valstybės kalba, ir mokinį lydėtų nuo jo dienos 
išaušimo iki sutemos. 

Lietuviai mokiniai pajutę, kad čia tikyba tame 
pačiame nutautinimo ir jos pakeitimo kita darbe, 
pradėjo į mokytoją, sutikusį tikybą dėstyti rusiškai 
(kun. Miknevičių), šnairuoti. 

Tikyba iki 1903 metų dėstoma rusiškai ir tiek jos 
reikalaujama, kad jos būtų mokomasi „labai gerai". 
Žemesnis pažymys kaip penketas jau labai blogai 
mokinį rodydavo: mat, tikybos pažymys išreikš-
davęs iš dalies patį tikėjimą ir elgesį. Mažieji, dar 
nesuprasdami gerai rusų kalbos, religinę praktiką 
atlikinėdavo nesąmoningai, o vyresniųjų dauguma 
— iš reikalo. Mokiniai nesižavėjo nei siūlomąja 
pravoslavija ir šalo nuo katalikybės. Pagal dr. 
Tercijono liudijimą, kai kurie mokiniai eidavo į lietu
viškas evangelikų pamaldas. Tik 1904-05 m. atėjus 
kun. Gustaičiui,, kai mokiniai jį pajuto esantį savu 
žmogumi, tikybos reikalai pradėjo lėtai gerėti. 
„Tikėjimas dar silpnas, bet vis eina geryn", rašo 
1911 m. „Ateitis". 

Be pravoslavų švenčių ir caro dienų, vadinamų 
lenkiškai „galiupkomis", rusiškai — „tabelnije dny", 
atsižymėtinos dienos, būdavo švenčiami ne tik 
sekmadieniai, bet didesnės pravoslavų ir katalikų 
šventės, ateinančios ir šiokiomis dienomis, pvz.: Visų 
Šventė, Kalėdos, Velykos ir kt. 

(Bus daugiau) 

.» * 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. sausio mėn. 21 d. mažo aerodromo mažais lėktuviu-1 kosi, supratome ki ta dieną, kai 
kais keliais skrydžiais buvome at- jungtuvių formulę jis baigė lie-
skraidinti į C a t C a y prieplauką.' tuviškai: „Aš tave mylėsiu am-
Mūsy 'lėktuvas žeme bėgo, van- , žinai-) . Gruodžio 6 d. per jung-
den iu plaukė, o oru skrido. Prie- i tuviu Mišias išpuoštoj bažnytė-
plaukoj sutiko apie 20 me tu ne - ' lėj lietuviškas melodijas ikanklia-
matyt i Kazickai, orkestras, kok- į vo tautiniais rūbais pasipuošusi 
teiliai. Iš čia sėdome į golfo 
automobil iukus (kitokiu čia nė
r a - ) , varomus elektra, ir pamoky
ti k a i p vai-ruoti, pasileidome pas-

Marga Bankaitytė iš Clevelando 
ir grojo žymus smuikininkas Re
n e Cruzet. Sutuokė kun. J. Eng-
dish iš Washingtono. Jaunieji ir 

kui šeimininkus iki Citrus Haven, daug svečiu ėjo komunijos. 

Jaunavedžiai Jūrate Kazickaitė ir Rogers Altman, 
Bahamas Cat Cay saloje. 

kurie sukūrė šeimą 

NUO PASVALIO IKI BAHAMŲ 
Po 1863 m. suki'limo į Sama

ros guberniją rusu ištremti lietu
viai susispietė į Čiornaja Padina 
vietovę, —iš viso apie 90 ūkiu, 
1000 gyv. Kiekvienas šeimos sū
nus gaudavo apie 6 ha žemės ir. 
dar nuomodavo po 50-100 ha der
lingos kviečiu žemės ir gerai ūki- jdo, kad 1967 m. Kazickai su ki 

Reikalu užgožti ir nuotoliu at
skirti ilgesnį laiką nesimatėme ir 
besusižinodavome tik ilaiškais. Ir 
štai staiga gaunu pakvietimą į 
Jūratės vestuves ... Bahamų salo
se. Kaip Čia dabar? Argi jau jie 
persikėlė iš JAV į salas? Pasiro-

ninkavo. Jie turėjo lietuvišką 
mokyklą, bažnyčią, chorą ir ke
lias organizacijas. Po revoliuci
jos daugumas JŲ grįžo į Lietuvą. 

Taip grįžo ir Kazicku šeima. 

tais nusipirko Bahamose Cat Cay 
salą, vieną iš 7000 nepriklauso
mos Bahamos saly. 

Apsupta krištolinio tyrumo 
vandenų be keliu ir automobilių 

pradžioje įsikurdama Vilkaviškio Į triukšmo, be akinančiu neono 
apylinkėse, o vėliau nukildama į I šviesų, viešbučiu ir įkyrių tele-
Joniškėlį. 1919-1926 m. mokan- į fonų, kur kasdien skaisti saulė, 
l į s Vilkaviškio „Žiburio" gimna- i kur neįtikimo bal tumo smėlis ir 
žjoje teko susipažinti su Vikto- Į sodrus palmių bei krūmų žalu-
rija Kazickaitė, vėliau ištekėju-; mas, kur laksto laukinai kalaku-
sia už pulk. Juozo Gruodžio ir į tai,o vienintelė tarša ir pavojus 
išauginusią gražią lietuvišką šei-1 iš aukštų kokoso palmių krintą 

galvos didumo riešutai. Cia oras 
žiemą 20 laipsnių šiltesnis, o va
sarą tiek pat vėsesnis negu pieti
nėje Floridoje. Ta i ištaiginga 
žiemotojų vieta, tenisininkų, žve
jų ir golfininkų rojus. 

Tai šitam žemės rojaus kam
pelyje Kazickai iškėlė vienintelei 

mą. 
Po kokių aštuonerių metų, jau 

būdamas gimnazijos mokytoju, 
patekau į Pasvalio komercinę mo
kyklą ir čia VT klasėj radau jau
nesni Viktorijos brolį Juozą, la
bai gabų ir darbštų naujuolį, vi
sų mokytojų laibai mėgiamą ir ver
tinamą. Man, lituanistui, ypač į dukrelei Jūratei vestuves. 
buvo malonu, kad jis itin gerai j Jūratė baigė Uršuliečių gimna-
mokėsi mano dalykų ir rašė pu i - ' zija New Rochelle, Tr inky Polė
kius rašinius. Po trejų metų, 1937 į giją Washingtone (studijavo ang-
m., jis šią vidurinę mokyklą bai- įastiką), metus dar studijavo 
gė, ir mokytojas bei buvęs moki
nys tapome draugais. Vilniuje te
ko pora metų net kartu gyven-

Kazickų vilos. N u o platesnio ak 
meninio kelelio vedė dar siaures
nis, tik geras takas, aukštyn, abi 
šaliai gėlių vazonai (o vakare 
čia da r švies galybė lempučių), 
t a rp didžiulių kokoso palmių, ke
leli ūkas vingiuoja į kalnelį 
ir p r i e vandenyno puošni rezi
dencija. Čia iš verandos atsiveria 
vandenyno platybės, tviskedamos 
žaliais smaragdais, violetiniais 
ametistais, švelniais akvamari
nais. 

Absoliuti ramybė, tik vilnys 
pakrantėje tingiai teliūškuoja, 
žarsto baltutėlį smėlį, sūpuoja 
kriaukles. Žiūrėtum neatsigrožė
damas . Bet visur e ina pasiruoši
mas vakaro iškilmėms. T u o j va
žiuojame į mums skirtą vilukę 
Nr . 1. Ir t en toks pat vandens 
žavesys. Prikri tę kokoso riešutų. 
Vieną tai jau t ikrai parsivešim 
į St. Petersburgą. Bet kur t au — 
jokių vaisių nei augalų į JAV įvež
ti negal ima. Juk čia kita valsty
bė, — gerai,kad turėjom vairuo
tojų leidimus, b ū t u m e nė į salią 
nepatekę... 

6:30 va i . susipažinimas, kok-
teilis,kurį „suruošė šeimininko se
sutė Viktorija Gruodienė su vy
ru. Visa sodyba skęsta tūkstan
čiuose Šviesų. Tamsumoje , vos 
įžiūrimas, groja orkestras, mirga 
puošnios suknios, juoduoja vyrų 
smokingai, blykčioja moterų 
brangenybės . T a r p svečių švys
čioja Jūratė ir Rogers, Juozas ir 
Aleksandra, Viktoria ir Juozas 
Gruodžiai , — tjie visus pamato, 
bičiuliškai kalbina. 

Aštuntą valandą suvažiuojame 
į salos šeimininkų klubo Vikto
rijos salę iškilmingos vakarienės. 
Salės palubėse daugybė sidabro 
bal ionu, d a u g gėlių. Visur roman
tiška prieblanda, šviečia t ik žva
kės iš egzotiškų puokščių. Gro
ja Floridos kvintetas, vaikščio
d a m a s t a r p stalų geros muzikos 
dalykus. Lietuviai susodinti tarp 
amerikiečių, kad nebūtų „geto" 
nuotaikos. Daug kalbų ir tostų. 
Įdomiausiai kalbėjo jaunosios tė
vas. Su didele doze gražaus hu
moro apsakė, kad patyręs, jog 
Jūratės santykiai su Rogers eina 
r imtyn, pastatęs 3 sąlygas: būsi
masis vyras turi būt i greitas — 
gyvenimas trumpas, nėra laiko 
vėžliu šliaužti, jei nori ką pa
siekti; didelio tur to nereikia, tJk 

12 vai. —priėmimas prie sa
los tvenkinio. Visur gėlės, ant 
šuolių į tvenkinį lentos didžiu
lė gulbė, o tvenkinyje plauko vė
jo pučiamos gėlių saliukės. Gro
jo juodukų orkestras, dainuoja 
geras dainininkas. Visose vaišė
se patarnautojai —Bahamų juo
dukai , gražūs, švelnių bruožų 
žmonės. Vėliau golfo pievoj nu
sileido helikopteris, IT jaunieji iš
skrido į Miami iligoninę lankyti 
jaunojo mamytės, iš ten poves-
tuvinėn kelionėn į Barbados. 

Kaip sapnas praėjo 2 dienos 
egzotiškoj saloj. Stebėjomės šei
mininkų energija, sumanumu, vis
k o numatymu, tiksliu sutvarky
mu. Svečių apnakvinimas, v a i 

šės, gėlės, muzika ir L t pareika-' 
lavo didelės energijos. Ir nuosta
bu, — šeimininkų veiduose (jo
kio nuovargio, didžiausias nuo
širdumas, toks būdingas visai jų 
šeimai. 

Vladas Kulbokas 

Aš gi nuo pačių mano studen
tavimo laikų susidariau nuomo
nę, kad lietuvių tauta gabi, turi 
daug talentų, ir tikėjau į jos ge
nijų. Tikėjau nepalaužiamai ir 
neapsivyliau. Pasidairykime tik 
po platųjį pasaulį — kiek šian
dien lietuvių mokslininkų įvai
riuose pasaulio universitetuose, 

kiek muzikos, dramos ir meno 
garsenybių, kiek kino žvaigždžių, 
kiek inžinierių, kiek vaizbūnų — 
milijonierių! Kaip šviesu, kaip di
namiška, kaip viltinga! 

Aš tik klausiu save ir bijau at
sakymo: kai lietuvių tautos Geni
jus bus pradėtas žadinti, ar nebus 
jau per vėlu?-

Ir vis dėlto mūsų kelias į per
galę tikrai ne per Smūtkelius, bet 
tik per dinamiškąjį Tautos Geni
jų 

CLASSIFIED ADS 
M I S C E I L A N I O Ū S 

TiiSTiiii Į uETuvįT 
ir kitus kraštus 

\ l OZliMSKAS, 405S Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

Exeter universitete Anglijoje.Mo- \ ^ į ^ ^ ^ m m t r i ^ j ^ 

ti, o jam vedus ekonomistę Alek- Associated Press New Yofke, žur-
sandrą Kalvėnaitę ir susilaukus j nalistė prie Baltųjų rūmų Carte-
dukrelės Jūratės, su Viktorija r i 0 įlafkais ir Washin-gton Star 
Gruodiene buvome jos krikšto j bendradarbė. Kovotoja dėl mo-

kytojavo Kenijoje, buvo karo k o - 1 § ė ų < c y e ž a ( ^ i n t a ^ t v ė ) , 
d i r b o -kad tikrai ją mylėtų. Cia Jūratė 

užsišokusi - pa t i nuspręsianti. 
Ir sprendusi, kad - taip, nes su-

tevais. 
Juozas baigė Karo mokyklą, o 

1942 m. Vilniaus universiteto 
ekonomijos fakultetą. 1951 m. 
atšventėme N e w Havene jo dak
taratą, gautą Yale universitete 
už disertaciją „Čekoslovakijos 

terų teisių, išleidusi keletą mote
rų kalendorių, žymi sportininkė, 
alpinistė ir maratono bėgikė. 

Jos vyras —Rogers Altman, 
vokiečių bei anglų kilmės, bai
gęs Georgtown katalikų universi-

tą, ekonomistas, prie Carterio 
ūkio sovietizacija . Trejus metus j f j n a n s u p a s e k r e t o r i u s > dabar _ 
jis profesoriavo Alberto Didžio- ; L e h m a n Brothers Investing 
joje (kolegijoje, \ e w Havene, des- j B a n k N e w JoAe g e n e r a i j n j s p a r t . 
rydamas ekonomiją 

Su Aleksandra užauginę, be 
Jūratės dar 4 sūnus —Juozą, 
a.a. Kęstutį, Mykolą ir Joną, vi
sus išleido į aukštuosius mokslus. 

Lietuvoje per vokiečių okupa
ciją dirbo Vilniaus savivaldybė
je ir slapta mūsų pogrindyje. At
vykęs 1947 m. į JAV, įlgą laiką 
buvo Lietuvių Fronto centro val
dybos narys. Yra direktorius ir 
dalininkas aštuonių tarptautiniu 
prekybos bendrovių. Su dr. K. 
Valiūnu buvo sukūręs Neris In
ternational, Inc. (K. Valiūnas 
iš bendrovės išėjo prieš 10 me
tu) , Neris Carbon and Oil Corp., 
Neris Transatlantic, Inc. Yra stam 
bus lietuvių organizacijų rėmė
jas. Lietuvių Fondui, Liet. Katali
kų Mokslo akademijai, Kultūros 
Židiniui Brooklyne ir kitiems pa
aukojęs apie 100,000 dol. Dabar 
gyvena Greenvvich, Conn. Turi 
vasarvietę Long Island, N.Y. 

neri s. Gyvena New Yorke. 
Vestuvės buvo 1981.XII.5 ir 6 

d. Svečių iš visos Amerikos daly
vavo apie 140. Iš Chalks Inter
national Airlaine, netoli Miami, 

žadėtinis kasdien rožes siuntinė
jęs... To l iau jautriai kalbėjo apie 
jaunojo motiną ištikusią nelai
m ę prieš pat vestuves — atva
žiavusi į salą,nelaimingai parg
riuvo ir nusilaužė koją. Tą ne
laimę priėmusi kantr iai , 'pamo
kydama visus,kad 'laimės valan
dos t rumpos, netikros. Kazickas 
savo kalbą baigė mintimi, kad 
garbė, didelis vardas a r turtas 
prae inami dalykai, o išlieka 
tik meilės darbai žmonėms. 

Jaunoji iš 50 reikalavimų bū
simajam vyrui pabrėžė, kad dide
lė dorybė — jaunasis prižadėjęs 
išmokti lietuviškai (kad jau mo-

Aleksandro Pakalniškio knygos: 
1. "MES GRĮŽTAME". J auno žmogaus dienorašt is . Ka ina $5. 
2. "METAI PRAEITYJ" . Pr i s iminimai . Ka ina $5.00 
3. "ŽEMAIČIAI". Etnografi ja. ka ina $4.00 
4. "STUDENTO DIENORAŠTIS" . 1936-1940 Kaune . K a i n a $6. 
5. "GYVENIMO P A K E L E S " P r i s i m i n i m a i Ka ina $5.00 
6. "PLUNGĖ". Miestas, žmonės i r įvykiai . Ka ina $5.00 

Visos šios knygos gaunamos "DRAUGE", Ą545 W. 63rd 
Street, Chicago, IU. 60629. 

Vieną užsisakant t reikia p r idė t i 9 5 et . pa š to i r įpakavimo 
išlaidom. Be to, Illinois gyventoja i d a r prideda 6% valsti jos 
mokesčio. 
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THE TOMBRALA PLAYERS | 
l present the i r produetion of s 

| "You're A Good Man, Charlie Brown" | 
Ę a t t h e = 
= P L A Y H O U S E L O U N G E | 
Ė 2512 W. I i thuanian Plaza C t , Chicago, IU. § 
= Saturday evening — January 23rd | 
= Cocktails — 8 o'clock — o — Curtain — 9 o'clock | 
= Sunday eveninng — January 24th s 
Ę Cocktails — 6 o'clock — o — Curtain — 7 o'clock s 
| T i c k e t s $ 3 . 0 0 | 
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KELIONĖS 1 LIETUVĄ 1982 METAIS 
10 dienų kelionė: Vilnius (5 naktys), Leningradas, 

Maskva. Išvykstama ketvirtadieniais Iš New Yorko: 
balandžio 8, gegužės 13 ir 27, birželio 17, liepos 14, 
rugpiūčio 13, rugsėjo 2 ir 16, spalio 7. 

15 dienų kelionė: Vilnius, Leningradas, Maskva ir Roma. 
Išvykstama pirmadieniais iš New Yorko: gegužės 3, birže
lio 28, rugpiūčio 30, rugsėjo 20. 

15 dienų kelionė: Vilnius, Maskva, Leningradas ir Ryga. 
Išvykstama šeštadieniais Iš New Yorko: birželio 12, liepos 
31, rugpiūčio 7. 

Jonas Adomėnas, vadovas 
ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. 
20 EAST 46tn STREET, NEW YORK, N.Y. 10017 
TEL. 212 986-1500 

RAŠYKITE DEL NEAPMOKAMOS BROŠIŪROS 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuimiiiiiiiuiiiiiiituti 
M. A. Š I M K U S 
INCOMK TAX SERVICE 

NOTAUY PUBLIC 
4230 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ i&kvieUmai. pildomi 
PJIJKTYBfiS PRAŠYMAI Jr 

A i tokie blankai. 
iiiiimiminfTmiiniiiiiiuuuuiuuiiiiMiii 

itlllIlllillllIlllIlllIlllllllllllllllHlllilIlIlIlIl 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PAKCELS E X P S E S 6 
2501 VV. 60th SI, Chicago, IL 80629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
imimmmiiiuuiiiniumiiimiuniniiniii 

VALOME 
KILIMUS 1B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 

. B E A L E S T A T E 

SKUBIAI PARDUODAMAS BUNGA-
LO Marąuette Parko apylinkėje. Ge
rame stovy. Galima tuojau užimti. 

Skambinkite PR 6-7856 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tas, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd S t — TeL 436-7878 

niniirrrrrmrrirmiiMiiiiiiiiHJfiiiUiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namrj pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirmiiiiuuiiiHi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
IIiIIiiIiiIIIIIIiIiIIIIIIIIIiIIIiillIlllUliUlUIIB 

iiiiiiiMtiiiriiiiiMiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiuiiiiiin 

P L U M B I N G 
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 — 636-2960 
nnmiiunimiHiHHiniiiHimmmiiinuin 

D Ė M E S I O 

LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumas su daugybe 
mūsų tremtinių i r kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo i i 
spaudos. Paruošė kun. J . Pruns-
kis, iliustravo dail. J . S t rungys , 
apipavidalino dail. P . Aleksa i r 
dail. V. l iukas. Išleido Amerikos 
Lietuvių Biblioteka. 216 psl., 
ka ina $21.80, su persiuntimu. 

Užsakymus s iųs t i : -
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Ulinois gyv. d a r pr ideda $1.40 
valst i jos mokesčio. 

ef 
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L A N D O F C R O S S E S 
The struggte for religious freedom in Ldthuania, 1939 -1978 

by 
MICHABL BOURDEAUXf MA., B.D. 

Printed in England 1979, 339 pages. Pr ice — induding 
shipping and handling $8.95. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 48 ct. valstijos mokesčio. 

^ 1 

M O V I N G 
ARENAS perkrausto baldus ir 

1 kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
diioai ir pilna apdrauda. 
'riimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

£ 
r 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU n DALIS 
Naujas romanas , išleido LIETUVIŲ ŠAULIŲ SĄ-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku piešė 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

Chicago, m. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 40 ct. valstijos mokesčių. 

^ 
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M O T U L Ė S D A I N O S 

^ 

Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių Ekitnografinis 
ansamblis, kur iam vadovauja Gitą Merkevičiūtė - Kupčins
kienė. 

Tai lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
sėdę baudžiauninkai. Vai dariau, dariau lyseles. Vaikų šo
kis. Vai tu rugeli. A n t kalno malūnėlis. Išgėriau vieną. Augo 
kaime mergelės. Šėriau žirgelį. Kam tie ra ta i . Polkutė. Kur 
bakūžė samanota i r kitos. Malonu klausyti, nes senovinės 
lietuviškos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
nėje formoje. 

Kaina su persiuntimu $7.95. Užsakymus siųsti : 

\ 

DRAUGAS, Ą545 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

IIIIIIIHItlIlUliilIlIlIlIlIlIlIlIltlilMIlIlUilU 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

10% — 90% — 30% pigiau mokeirft 
ui apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

FRAHK Z A P 0 L I S 
32081/2 West 95th Street 

Telef. G A 4-8654 

miiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiaiiiiiuiiuiii 
DAUGYBE LIETUVOS MIESTE 
LTŲ aprašom* dr. J. Vattoeraa. MIC 
lygoje : 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kaygft yra tik teologinė, u m joo. 
mių vietovių aprašymo fr dėl jo* 
gausios istorinės medžiagos tinka pa 
siskaityti kiekvienam lietuviu, beav 
(Jominčiam Lietuvos istorija ar vle 
jovėsms. Knyga didelio formato, 440 
psl. — kaina $3.85. Galina ją įsigyti 
"Drauge-. 
llllllllllllllllillliiiiiiiiillllliiiiiiiiuiiillllll 
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Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S vttkaaą opera 

Dainuoja Chicagoa lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfoni-
ois orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKudiūnas. 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Ku&ūnaa. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 We*t SSrd S t , Chkmgo, HL 
00628 
iMiMiiiMitmniMMiniiiiuiiiiiiiiiiiiimiu 

iiiiiiiiiiiiiiinHuiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiimin 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 
luiiniuiiuuuiiiuiuiuijmiiimiiiuiiiuu 
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T H E F 0 R T Y YEARS 
0 F D A R K N E S S 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I angių kalbą išvertė 

Juozas BoJeriaas 

Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 
Si įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4545 W. SS St , 
Chicago, I1L 00820 

IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

Poputar Lithuanian 
R E C I P Ė $ 

PATTKSUNTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA-

Suredagavo 
Juoianina Dsuivardieeė 

Šiom dienom Draugo spaustuvė 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino iia 
laidij naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. Si knyga yra sukerusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir orgamsm 
ei jose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrfas 

4545 W. OSrd Street 
Chicago, nunok OftOZf 

Kaina su persiuntimu $5.«5 

IlllnoU gyventojai pridekite dar 
20 centų mokesčiams. 

asaca 



LIETUVIAI FLORIDOJE LAIŠKAI "DRAUGUI' 
(dabar tarp 1,000 — 750 žmoni v, j Ameriką tarp 1899 ir 

Jimo Beach, Fla. 
FLORIDOJE ŠILTA IR GRAŽU 

Keletą paskutiniųjų mėty Di
džiųjų švenčių m tu Floridoje bū
davo šaltoka ir gausūs žiemos 
svečiai „iš šiaurės", pakėlę di
deles kelionių ir apsigyvenimo iš
laidas-, būdavo priversti daugiau
sia Jaiko praleisti restoranų ba
ruose arba prie TV aparatų.Tad 
'tikrai' ir svečiams ir vietiniams 
Jį^tųviams labai džiugu.kad pa-
gailiau šią žiemą per šventes vi
soje* "Floridoje saulė tiesiog že-
tne, rįtinėjosi. Puikūs orai malo-
•ritar apgaubė visos Floridos pap-
13dymius. Tad ir Juno apylinkės 
ilietusaai džiaugiasi, kad jų sve
čiai ir giminaičiai gali savo daž
nai labai trumpas atostogas pra
leisti kasdien madoniai net ipo ke
lis kartus besitaškydami šiltose 
Atlanto bangose arba tingiai 
žingsniuodami myliu myliomis 
besitęsiančiu pajūriu. O tų sve-
čįų,. svečių jau marių marios at-
lįūįiayp į mūsų padangę. Ir vėl 
pagaliau Juno paplūdimys ištiso
mis dienomis ir vakarais skam
ba lietuviška kalba, juoku, malo
nūs pasisveikinimai, draugiški se
ny draugų susitikimai, senų pa
žinčių atnaujinimas... 

Kun. K. Pugevičius padare pla
tų pranešimą apie jo vadovau
jamo Informacijų centro veiklą. 
Atsakė į daugelį užklausimu ir 
kvietė visus lietuvius visomis iš
galėmis remti šios ištaigos veik
lą. Šioje įstaigoje bendradarbiau
ja ir visą darbą atlieka 
jaunosios kartos atstovai. 

Ypač įdomus ir spadvingas bu
vo FL klubo sausio mėn. susi
rinkimas. Pereitų metų pabaigoje 
kun. V. Pikturnajkuris dabar jau 
yra pastoviai įsikūręs Juno apy-

buvo iškeliavęs į Šven 

kurie yra reikalingi pagalbos. 
Tas skaičius, aišku, kasmet didės, 
nes žmonės sensta. 

19241 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. sausio mėn. 21 d. 

Dauguma žmonių, reikalingų 
PATIKSLINIMAS 

GERBIAMAS REDAKTORIAU, 
Mano straipsnyje "Lietuvė Bal- pagalbos, yra prižiūrimi vaikų ir 

tuose Rūmuose"' išspausdintame j &tU artimųjų. Tačiau Amerikos 
Drauge, sausio mėn. 14 die- į statistiniai duomenys rodo, kad 
ną, įsivėlusi korektūros klaida, I Pen^ procentai visų virš 65 metų 
būtent, kai kurie pateikti skai- j amžiaus žmonių yra slaugymo 
čiai turi vienu nuliu per daug. i namuose. Remiantis tais apskai-

- i|Pav.: "Drauge' vra išspausdinta: i davimais, atrodo, kad mažiau-
"Amerikos imigracijos duome-1 s i a i <*u s u •?«* š i m t 0 ( 2 5 °) *Y-

nys rodo, kad tarp 1944 ir 19521 r e s n i o amžiaus naujv ateivių yra 
metų (daugiausiai 1947 - 50 m. I k u r n o r s slaugių namuose. tą 

metų, kurių dauguma dabar bus 
\irš 65 metų. 

Galvojant, kad kitas imigrantų 
trečdalis (10.000), kuris į Ameri
ką atvyko po Ujo pasaulinio ka
ro (1947 — 50) buvo tarp 21 — 
34 m. amžiaus, per ateinančius 
penkiolika metų į vyresnių žmo
nių eiles įsijungs apie 9,000 lie
tuvių, nes dalis tų 10,000 žmo
nių bus jau mirę 

Regina Mickevičiūtė-Kulienė 

• Atsipalaidavęs nuo 
kaKČių ir drėgmės, Palm Beach 
Lietuvių klubas vėl atgaivino veik
lą-. Kaip paprastai, į visus klubo 
parengimus atsilanko ne tik klu
bo nariai, bet ir daugelis svečių. 
Šiuo metu klubo susirinkimai ir 
vėl šaukiami kiekvieno mėnesio 
pirmąjį šeštadienį. Visi susirinki
mai yra paįvairinami įvairiomis 
kultūrinėmis pramogomis. 

Gruodžio mėnesio susirinkime 
klubo atstovas Akoj ir Vliko narys 
Jonas Daugėla padarė išsamų-pra-

\„*„nešimą apie Altos suvažiavimą 
Chicagoje ir Vliko* seimą Cleve-
lande. Buvo iškelta eilė klausi
mų ir ne vien apie suvažiavimus, 
bet ir aplamai apie mūsų centri
nių organizacijų veiklą ibei jų tar-

. pusavio santykius. J. Daugėla, at
sakydamas į klausimus, pasidžiau
gė, kad abudu suvažiavimai šiais 
metais., praėjo gražioje vieningo 
darbo ir suderintos veiklos nuo-

- taikoje. Išvengta bet kokių di
desnių susikirtimų. Visa tai tei
kia stiprias viltis, kad sekantieji 
lietuviškos veiklos metai bus at
žymėti darnios veiklos, didesnio 
tarpusavio susiklausymo IT lietu
viško solidarumo žymėmis. 

-Be- to , į šį susirinkimą atvyko 
k-svečias kun. K. Pugevičius. Jis! 
gretimame Ft. Lauderdale mieste 
tunėjo>- dalyvauti išskirtiniame' 
dvasininkų suvažiavime ir ta pa
čia proga pasirodė ir mūsų pa
dangėje. 

tąją Žemę. Jis nepaprastai vaiz
dingai k plačiai susirinkusiems 
nupasakojo tos didingos kelionės 
įspūdžius. Pasakojimą jis palydė
jo spalvotomis k labai tobulai 
padarytomis skaidrėmis. Ypatin
gai gausiai susirinkę svečiai ne tik 
su dėmesiu, bet ir dideliame dva
sios susikaupimo sekė jo, kad ir 
kiek ilgokai užsitęsusį, pranešimą. 
sRun. V. Pikturna yra puikus kal
bėtojas ir geras pasakotojas. Pa
sakodamas šios kelionės išgyve
nimus, įvairius nuotykius ir įtiki
namai perduodamas savo asmens 
dvasinio pakilimo nuotaikas, jis 
taip pat priminė k eilę senojo ir 
naujojo testamento istorijos pasi-

I reiškimų. Tad visi susirinkusie-
I ji, išklausę kun. V. Pikturnos pa

vasaros ; sakojimo ir pasekę jo tvarkingai 
ir sistematiškai sutvarkytas skaid
res, lyg ir patys pasijuto bent 
trumpai paibuvoję Šventojoje Že
mėje. Visi llyg pasijutome nors 
akimkkai aplankę tūkstančių me
tų istorijos dulkių klodu užkloto
se, bet visam civilizuotam pa
sauliui gerai žinomose šventovė
se 'bei savo pėdomis palietę di
džiojo Išganytojo garbės ir jo 
kančios takus... 

Kun. V. Pikturnos taip gabiai 
parengta k pasigėrėtinai praves
ta programa buvo labai didelis 
įnašas į klubo veiklą ir atminti
na dovana visiems susirinkusiems. 

Sekantis klubo susirinkimas 
yra kviečiamas vasario 6 d. Vi
si susirinkimai yra užbaigiami 
kukliomis vaišėmis, kurias pa
rengė paskutiniam susirinkimui 
klubo narės Rudzevičienė ir Gar
mienė. 

Šiais metais PBL klubo veiklai 
vadovauja valdyba: pirm. Vincas 
Mickus ir nariai — 'J. Daugėlie
nė, R. Valadka ir V. Sakas. 

į Ameriką imigravo 130.035 lietu- j skaičių nėra dar įskaityta 197,320 
viai. Prileidžiant, kad mažiausiai J l i e t u v imigrantų atvykusių į nas be sielos. 
trečdalis (100.000 tų imigrantų 
buvo virš 35 metų amžiaus... ir 1 1 j 

Turėtų būti: Prileidžiant, kadi 
mažiausiai trečdalis (10.000) tų 
imigrantų buvo virš 35 metų am
žiaus ir t. t 

Seka teisingas to straipsnio 
tekstas: 

Vyresnio amžiaus lietum&i 
Amerikos imigracijos duome

nys rodo, kad tarp 1944 ir 1952 
metų (daugiausia 1947 — 1952 
m.) į Ameriką imigravo 30.035 
lietuviai- Prileidžiant, kad ma
žiausiai trečdalis (10.000) tų imi
grantų buvo virš 35 metų amžiaus, 
trisdešimt metų vėliau — 1982 
metais — mes Amerikoje (jeigu 
niekas nebūtų miręs) turėtumėm 
apie 10.000 "dypukų" imigrantų 

virš 65 metų amžiaus. Prileidžiant, į 
kad trečdalis tų imigrantų jau j 
mirė, mes dabar turime apie į 
6.700 senesnių lietuvių, o jeigu 
jau pusė jų numirė, tai dar liko j 
5.000. Pasinaudojant statistika, į 
kuri rodo, kad penkiolika procen Į 
tų žmonių virš 65 metų amžiaus Į 
negali vieni be pagalbos gyventiį 
ir yra reikalingi visokios priežiū- į 
ros, mes savo tarpe jau turime į 

Kambarys be knygų — lyg kū-
Ciceronas 

ANNA KRAUCHUNAS 
TESERSKAITE 

Gyveno Chicagp, Illinois, Brighison Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 18 d., 1982 m., 3:45 vai. popiet, sulaukus 91 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje. Amerikoj išgyveno 71 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys — vienuolės: Ses. 

Annunciata, CSJ, Ses. Dilecta, SSC, (Argentinoj), Ses. Florence, SSC, 
ir Valerija Kasarskis, žentas Edward, 4 anūkai: dr. Edvvard Kasars-
kis su žmona Mary, Katherine, Rita ir Robert Kasarskiai, 3 pro-
anūkai, 2 seserys Eva Steinback ir Frances Pavilionis, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Velionė buvo našlė a. a. Andrew. 

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų draugijai ir Šv. Pran
ciškaus Tretininkų draugijai. 

Kūnas pašarvotas Gaidas - Daimid koplyčioj, 4330 S. Califomia 
Ave. Laidotuvės įvyks penktad., sausio 22 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440. 

Jz. Dg. 
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L1THUANIAH PIOMEER 
PRIEST 

OF N£W UGUUID 
By 

YVilHam Wolkovich-Valkavičfcs 

The Life, Struggles and Tragic 
death oi Hev. Joseph Žčbria* 
1860-1915. 
Published by Franciscan Press, 
Brooklyn, New York 1980 

Kaina su persiuntimu $6-85. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, ĄSAS W. 6Srd SU 
Chicago, IU. 60629 

įiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiUMuuiu 

MAN GARBE 

(Atkelta iš 3 pal.) 

Kalbos l a n k s t u m a s bei 
skambumas ypač jaučiasi 
dainose. Ir kiek jų yra ir kas tik) 
nėapdainuojama: ir gėlės, i r 
lauko darbai, ir bernelis, 
mergelė, skaudūs išgyvenimai 
priespaudos metais. Lietuvos 
upių, miškų, sodybų grožis. 
Karo metais kūrėsi dainos, 
nušviečiančios tuos metus, 
maršai, kuriuose atsispindi 
tėvynės meilė, išeivijoje — 
tėvynes ilgesys, partizano 
sunki būklė ir t.t. O koks melo
dijų įvai rumas! Kiekvienam 
ūptti galima rasti dainą — ir 
liūdną, ir linksmą, ir svajingą, 
i r romantišką, be galo ir be 
krašto. O kur lietuvių grupė 
susirenka, ten tuoj i r dainos 
aidi. 

Nors ir trumpai apžvelgus 
lietuvio gyvenimą — patį 
tautos būdą — didžiuojuos, kad 
esu lietuvė. Tikrai būtų gėda, 
jei Ši tauta, tiek pasižymėjusi 
savo humaniškumu bei tautos 
lobiais, dabar smaugiama 
okupanto, išnyktų. Juk t a i 
būtų didelė skriauda ir visam 
pasauliui! 

A. f A. FABIAN PAUKŠTIS 
Gyveno Chicago, Illinois, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 19 d., 1982 m., 8:30 vai. ryto, sulaukęs 92 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 76 metus. 
Priklausė Sv. Vincento dePaul dr-jai, Šv. Vardo dr-jai ir buvo 

vienas iš steigėjų Sv. Kryžiaus parapijos ir švč. M. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos ir buvo jos komiteto narys. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtad., 3 vai. popiet Gaidas - Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 2 dieną. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M Marijos Nekalto Prasidėjimo par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines, ketvirtad., 

Nuoširdžiai kviecame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. Nuiiudę: ARTIMIEJI. 

Laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 523-0440. 

Buvusiam Laisvoje Lietuvoje Melioracijos D-to kultūr-
technikų Revisoriui 

Af A 
LEONUI OPONAVIČIUI, 

Stayner, Kanadoje, mirus, skausmo prislėgtiems, žmo
nai URŠULYTEI ir SŪNUI giliausią užuojautą 
reiškia 

K. ir A. ŽUKAUSKAI 
Sunny Hiūs. Florida 

Mylimai motinai 

A f A ELENAI GIMBUTIENEI 
mirus, sūnui, Lietuvių Istorijos draugijos nariui JUR
GIUI GIMBUTUI, marčiai STASEI, dukteriai ALDONAI 
CINIKIENEI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
VALDYBA IR NARIAI 

Mylimai Mamytei okupuotoj Lietuvoj 
mirus, 
MARYTEI NOREIKIENEI ir jos seimai 
reiškiame giliausią užuojauta, 

ADA, JUOZAS ir KRIKŠTO DUKTĖ REGINA 
ŽEMAIČIAI 

A f A. 
ELZBIETAI MOTIEJŪNIENEI 

Lietuvoje mirus, jos sūnui Jonui Motiejū
nui ir šeiniai reiškiame užuojauta, 

JANULIAI KLORAI 
VAILOKAIČIAI 

A f A STASEI TUMOSIENEI 
m i r u s , 

jos vyrui Antanui Tumosai ir dukrai Lilei 
Grazulienei su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojauta ir kartu liūdime 

ONA IR KAZYS MICKEVIČIAI 
EUGENIJA IR ALGIS ŽUKAUSKAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

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

4330-34 So. California A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage A v e n u e 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL H O M E 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Uoclaei|ot Nariai 

JURGIS F, RUDMIM 
SS 19 SO. LTTUANICA AVENUE TeL YArte 7-1 i. 

STEPONAS C. U C K <LACKAWICZ) ir S0N0S 
2424 W. 68th STREET T«L REpobfie 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos HOta, Illinois T«L 174-441» 

PETRAS BffiUONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE T«L LAfey«tt» 3-3872 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STREET Te*. Y Art* 7-1311 

VASAITIS - BUTKUS 
1443 SO. SOtfa AVE., CICERO, DLL. T * OLyi^fe 2-13*3 

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, liū
dinčiai dukrai 

MARIJAI NOREIKIENEI 
gilia užuojauta reiškia 

HALINA TRAPIKIENĖ 
BRUNO TRAPIKAS 

Mielai 

A. -(. A Dr. Stasei Maželytei Tumosienei 
amžinybėn iškeliavus, jos vyrą ANTANĄ, dukrą LILĘ ir 
žentą VALIŲ GRAŽULIUS su ŠEIMA giliai užjaučiame 
ir drauge liūdime. 

MARIJA, LEONAS ir DAIVA BAJORŪNAI 
GIEDRĖ ir ALFREDAS ŠAULIAI 

|illliimiliiliiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii«: 

| KRYŽELIAI ARKTIKOJE f 
1 MATILDA MĖLIENt \ 

| Suėmimas ir gyvenimas bolSevihų rojuje 1 

= Matilda Strimaitytė-Mėlienė buvo suimta ir išvežta = 
s 1941 m. birželio 14 d. Po 15 metų baisaus išgyvenimo E 
| jai pavyko grįžti j Lietuvą ir pasiekti vakarus. E 

| Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Cbi- \ 
= cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. ~ 

= Kaina su persiuntimu $6.95 
s Užsakymus siųsti: 

| DRAUGAS, ±5±5 W. 6Srd Street, 
| Chicago, IL 60699 
| Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio. 

'HimitnmiinitiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuniitiiffiiiiiiiitiiuiiHiiii? 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. sausio mėn. 21 d. 

X Patikslinimas, sv. Kazimie
ro seserų \it*nuolijos .jubilieji
nės pamaldos ir minėjimas bus 
šį sekmadienį, sausio 24 d., 2 vai. 
p. p. motiniškam name — vie
nuolyno koplyčioje (ne Šv. Kry
žiaus ligoninėje, kaip buvo va
kar dienos "Drauge" paskelbta). 
Taip pat į minėjimą kviečiamos 
ne tik Šv. Kryžiaus, Loretto li
goninių ir šv. Šeimos vilos ad
ministracinės vadovybės, bet ir 
visi tarnautojai bei darbininkai. 
Už klaidą atsiprašome. 

x Slavistikos fakultete Illi-

X Tadas Margis, MIC, kuris 
dirba "Draugo" spaustuvėje prie 
knygų lankstymo ir rišimo bei 
kitų darbų, išvyko trim savai
tėms pailsėti ir aplankyti savo 
motiną M. Margienę, pasiekusią 
jau 97 metų amžiaus, aplankyti 
savo brolių šeimas ir artimuo- į nois universitete Chieagoje, žie-
sius. M. Margienė gyvena Long! mos ketvirtį yra 345 studentai: 
Beach, Calif. T. Margis grįš j 136 lenkai, 129 rusai, 62 serbai 
vasario 8 d. 

X "Gabija", Skaučių Seseri
jos vadijos neperiodinis biulete
nis, pereitų metų gruodžio Nr. 
13, pasiekė redakciją. Biulete-

bei ukrainiečiai ir 18 lietuvių. 
X l ino Regio ir Jono Maleiš-

kos fotografijos ir šiemet puo
šia "Chicago Tribūne" kalendo
riaus lapkričio ir gruodžio mė-

nyje rašoma apie LSS vadovų j n e s i u ^ ^ Minimų mėnesių 
sąskrydį Dainavoje, apie Chica- į laPUOse telpa ir šių asmenų ma-
goje daromus šiaudinukus, apie i ž u t ė s nuotraukos su trumpu api-
teatrą. Gausiai iliustruotas gra- i Judinimu jų einamų pareigų 
žaomis nutraukomis iš įvairios I "Chicago Tribūne" ir jų darbais 
skaučių veiklos. "Gabiją" reda
guoja v. s. N. Užubalienė, admi
nistruoja s. D. Juodgudienė, 
spausdina M. Morkūno spau
stuvė. 

x Mykolas Bucelavičius-Bu-
oell, gyvenąs Wheaton, UI., pe
reitų metų gruodžio 28 d. buvo 
Illinois valstijoje priimtas kaip 
advokatas. Jis jau yra advoka
tas nuo 1967 m. Massachus-
sets valstijoje ir antras vicepre
zidentas Trust skyriuje Conti-

fotografijos meno srityje. 
X Atis ir Regina Bankai, ne

seniai iš ok. Lietuvos atvykę 
smuikininkai, vasario 28 d. kon
certuose Jaunimo centre, Chiea
goje. šių dabar Toronte gyve
nančių menininkų koncertą ren
gia "Margutis". 

X Dr. Violeta Kelertienė, 
Richland Center, Wisc., buvo 
atvykusi į Chicagą, aplankė 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnę sumą. Dr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GYVENIMO PAVASARIS 

DŽIUGINA RUDENĮ 

Sausio 6 d., Trijų Karalių die
ną, t rys Augustino ir Vidos Ti
jūnėlių vaikai — 12-metė Asta, 
7-metė Eiena ir 10-metis Marius 
— atvyko pagroti smuiku gyve
nimo rudens sulaukusiems lie-

Vaišnys ir Arvydas Žygas. 
Pedagoginio lituanistikos in

stituto antrasis semestras pra
dedamas sausio 30 d., 9 vai. ry
to. Studentai j akivaizdinį sky
rių priimami iki minėtos datos. 
Į neakivaizdinį skyrių studentai 
priimami bet kokiu metu. Su-

, interesuoti prašomi kreiptis į tuviams, prmunnuems Gerojo į . ^ ^ J > £ — c e n t r e ^ ^ 

dieniais paskaitų metu arba tel. 
434-4545. 

FILATELISTŲ DRAUGIJOS 
"LIETUVOS" VEIKLA" 

Prieš 35 metus, 1946 m. spa-

toriaus Igno Sakalo pastango
mis buvo įsteigta Filatelistų 
dr-ja "Lietuva". Per tuos ilgus 
metus draugija, turėdama veik
los potvynius ir atoslūgius, daug 
nuveikė filatelinėje srityje: su
ruošė 19 parodų, kuriose dažnai 
buvo papuliarinamas Lietuvos 
vardas svetimtaučių tarpe, iš-

Sol. Gina Čapkauskienė 

DOVANOKIME LAKŠTINGALAI PAVASARĮ 
Norėtume trumpai pakalbėti > gabią koloratūrinę dainininkę — į 

nental Illinois Nat. banke Chi-1 Kelertienė jau ne kartą yra už- apie Giną Capkauskienę ir apie j tik vieną. Dėl to ir vadiname | 
cagoje. Jo trys vaikai, jau ket
virtos kartos Amerikos lietuviai, 
lanko Lemonto Maironio litua
nistinę mokyklą, kurioje adv. 
Mykolas Bucell yra tėvų komi
teto iždininkas. 

x Marytė Smilgaitė dėstys 
lietuvių dramą Pedagoginio li
tuanistikos instituto antrame 
semestre. PLI lektorių "taryba 
ją patvirtino lektore ir vaizdi
nių priemonių koordinatore. 

sisakiusi įvairiausių leidinių. I tai, kodėl jos koncertas šį sek- i Giną Capkauskienę brangak-
! madienį, sausio 24 d., 3 vai. po- i meniu. 

X Antonina Nenis, Gary, j p i e t Jaunimo centre vertas dė- ! _ — . '•. . _ 
Ind., džiaugiasi savo anūko' m e s i 0 . Betarp^kaa bendrauti 
Edžio Ruzgos gražia kalėdine j Visiems kultūrą mėgstantiems I fn ^em^%m 

dovana, kuri buvo "Draugo" tautiečiams gerai žinoma, kad; šiame kontekste prisimena į 
prenumerata jos vardu. Močiu- '• Gina Čapkauskienė yra šiuo me- i pasakojimas apie Prancūzijos \ 
tė labai dėkinga savo geram | tu vienintelis laisvajame pašau-1 karalių Liudviką XTV-tąjį. Ka-1 
anūkui. 

X Dail. Adolfo Valeškos rū
pesčiu Lietuvių Fondas įsigijo! 
didžiulę dail. Prano Domšaičio1 

X Amerikos Lietuvių Inž. ir 
Archit. sąjungos Chicagos sky
rius ir Moterų pagelbinis viene
tas sausio 22 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Liet. Tautiniuose 
namuose šaukia narių susirinki 
mą. Susirinkimo metu inž. An 
tanas Dundzila, neseniai grįžęs 
iš ok. Lietuvos, skaitys paskai 

lyje aktyvus lietuvių koloratū-'. ralius pasišaukęs vieną savo j 
rinis sopranas. Bet ką gi tai; dvariškių ir liepęs jam per me- j 
reiškia? Ogi ne daugiau ir ne i t a s išmokti ispanų kalbą. Dva- Į 
mažiau, kad Gina čapkauskienė \ riškis, apsidžiaugęs, kad būsiąs ; 

^ _ .— vienų vienintelė Vakaruose j išsiųstas Ispanijon (tikriausiai; 
(1880-1965) darbų kolekciją. I g y ^ a ^ j j u etuvė. gebanti dai- 'prancūzų ambasadorium). tuoj t 
Dabar šie muziennes vertes k u - , n u o t i ( g e r a i ^ ^ a M n - M a r J p u o l ės i prie darbo. Po trijų mė-i 
nruai, daugel} kartų išstatyti, t e r n a U e r Attea„ ^ < 1 > e r Hoellei nesių Liudvikas jį pasišaukė ir į 
Europoje ir PietųAf nkoje bus ; R a c h e ^ ^ fa m e i n e m H e r _ ; k l a u s i a . « A r j a u , n o k i i^anig . ; 
pirmą kartą parodyti ir lietu- ^ T^ms, kurie bent truputj i kai " Dvariškis jam atsako: 1 
vių visuomenei čiurbomo galen-; n u t u o k i a ^ tie JĮ ffcmn •• į "TT,M n 1 ,li •• Tfti.j Didenybe, i 

_| joj. Jaunimo centre. Jų paroda n u r o d o ( i r k a s tei y ^ M o z a r t o į bet stropiai mokausi". Už trijų | 
tęsis nuo vasano 12 iki 21 d. j m u z i k o s (fewSk« grožis!), iš'; mėnesių karalius jį vėl pasišau-

X Inž. Antanas ir Maria Ru-! karto supranta, kad jau vien dėl kia ir klausia : "Ar jau moki i 

Ganytojo globos namuose Mar 
ąuette Parke. Visi trys yra ir 
neblogi pianistai. Smuiko pa
mokas ima ILoyolos Parko kur
suose. Mokosi Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapinėje mo
kykloje, kur jų mama dėsto ti
kybą, taip pat prižiūri mokinius 
per priešpiečius, kartkarčiais 
talkinama ir jų tėvelio, kuris 
yra miesto bibliotekininkas. 

Asta su Elena planuoja užau
gusios būti mokytojomis, gal ir 
vienuolėmis sesutėmis, o Ma
rius — kunigu. Pagroti buvo 
pakviesti šių globos namų ve
dėjos Onos Pranckevičiūtės, 
kuri su visa gražia Tijūnėlių 
šeima atsitiktinai susipažino 
viename religinio Focolaire są
jūdžio renginyje. 

PEDAGOGINIS 
LIT. INSTITUTAS 

Pedagoginio lituanistikos in
stituto lektorių taryba savo 
posėdyje sausio 13 d. nustatė 
programą antrajam šių mokslo 
metų semestrui. Pirmam kur
sui — lietuvių kalbos istorija, 
lietuvių kalba — Įkalbos kultūra, 
lietuvių novelės, kaimyninių kra
štų istorija, tautosaka ir Lietu
vos istorija — pasaulio lietuvių 
istorija. Antram kursui — lie
tuvių kalba — kalbos kultūra, 
mokslinio darbo ruošimo (praty
bos, literatūra - stilistika, Lietu
vos istorija — lietuvių kultūros 
istorija, Lietuvos istorija — is
torijos problemos ir literatūra 
— lietuvių drama. Trečiam kur
sui — lietuvių kalbos istorija, 
romanas: apžvalga, temos ir 
technika, pedagogikos pagrindai, 
psichologijos pradmenys, meto
dologija ir tikybos dėstymas. 

Dirbs lektoriai: Jonas Dai-
nauskas, kun. Jonas įDuoba, 
Kleopas Girvilas, Bronius Juo- į y r a n e tik didžiausias universi-
delis, Stasė Petersonienė, Alicija j tetas Chieagoje, bet taip pat ir 
Rūgytė. Emilija Sakadolskienė, j vienas iš didžiausių universitetų 
Marija Smilgaitė, kun. Juozas Į Tjiinois valstijoje. Jame studi-

. . 1 juo ja maždaug 20,000 studentų, 

pasirašė sutartį įsteigti lituani
stinę katedrą Cirkelyje, šiuo 
metu lietuvių kalbos skyriui 
universitete vadovauja Marija 
Stankus-Saulaitė. Yra dėstomi 
maždaug 5 skirtingi lietuvių kal
bos kursai šį trimestrą, o įžan
ginį lietuvių kalbos kursą čia 
dėsto G. Aukštuolis. :..:,;.,., 

Jau ilgai Illinois universiteto 
vadovybė yra svarsčiusi galimy
bę sujungti Ulinois universitetą 
su Illinois Medicinos mokykla 
Chieagoje. šis sujungimas, ku
ris buvo oficialiai patvirtintas 
praeitais metais, buvo apsvar-

lio 25 d., buv. "Draugo" redak-: stytas pareigūnų ne tik Cirkelio 
universitete, bet taip p a t ir Me
dicinos mokykloje. 

Nuo rudens šis sujungimas 
bus dalinai atliktas. Jau dabar 
ieškoma naujo kanclerio, kuris 
galėtų vadovauti abiems univer
sitetams, šiuo metu kancleris 
Riddle vadovauja Cirkelio uni
versitetui ir kancleris Begatido 

leido arti 200 biuletenių, daug — medicinos mokyklai, 
vokų ir suvenyrinių lapelių, su-į Taip pat oficialus universite-
darė Nepr. Lietuvos pašto žen-! to vardas bus pakeistas. Nuo 
klų reprezentacinį rinkinį, K. | ateinančių mokslo metų univer-
Maškonio ir bendradarbių dėkaį sitetas vadinsis University of 
buvo išleisti Lietuvos ir Klai- Illinois at Chicago vietoje ipras-
pėdos krašto albumai ir daug to University of Ulinois at Chi-
kitų darbų atlikta. | cago Circle. 

Švenčiant 35 m. dr-jos veiklos i Vėliausi duomenys apie stu-
sukaktį, buvo imtasi žygių iš
leisti jubiliejinį leidinį, kuriame 
atsispindėtų dr-jos praeityje at
likti darbai, paskatintų jaunuo
menę domėtis filatelija, o senes-
niesiems teiktų gražių prisimi
nimų. Leidinys bus gausiai 
iliustruotas, M. Morkūno spau
stuvėje spausdinamas ant geres
nės rūšies popieriaus. Forma
tas 8 » c x l l 
— apie 150 
latelistų, jiems prijaučiančių ir 
kitų knygų mėgėjų susidomėti 
šiuo leidiniu, užsiprenumeruoti 
jį ir prisiųsti aukų jo išleidi
mui. Rašyti: Alex Žakas, 5723 
S. Merrimac, Chicago, BL 60636. 

CHICAGOS UNIVERSITETAS 
IR MEDICINA 

Illinois uuniversitetas Chiea
goje, žinomas "Circle" vardu, 

tą tema "Rudens semestras da- džiai Amerikos inžinierių ir ar-i to (ir tik dėl to) Gina čapkaus. 
bartinės Lietuvos akademinėse ; chitektų Chicagos skyriaus var- j kienė yra mūsų tautos turtas, 
institucijose". Prašome visus j du paaukojo tūkstantį dolerių j Nesgi teigti apie čapkauskie-
narius dalyvauti. Taip pat ] Lituanistikos katedrai Ulinois į nę, kad ji vienintelė išeivijos 

ispaniškai?" Dvariškis atsako: 
'Jau ledus pralaužiau. Jūsų Di

denybe, bet dar reikia toliau 
mokytis". Po trijų mėnesių ka-

ALIAS skyrius kviečia ir sve-i 
čius pasiklausyti paskaitos, nes 
tema yra aktuali ir įdomi. 

x Lietuvių Istorijos draugijos 
narių ir bičiulių susirinkimas 
bus sausio 27 dieną, 5 vai. vak. 
A. Rūgytės pute. Paskaitą te 
ma "Reformatorius Jonas Las-
ki" skaitys kun. P. Dilys. Taip 
pat galima bus įsigyti ką tik iš
spausdintą jubiliejinę knygą 
Lietuvių Tautos Praeitis, V to
mo 1 knygą "Kęstutis". 

X šv. Mišios už a a. dr. Jono 
Pavilionio sielą bus atnašauja
mos T. Jėzuitų koplyčioje sausio 
20 d., 7 vair"fyto ir sausio 24 
d., sekmadienį, 11:15 vai. ryto. 
Gregorinės šv. Mišios bus pra
dedamos vasario mėnesį pas T. 
Pranciškonus, Kennebunkport, 
Maine. Prašome visus draugus 
ir pažįstamus prisiminti velionį 
savo maldose. 

Žmona ir Sūnūs 
(pr.) . 

X J d SKILANDŽIU tau tik 
reik, tuoj pa* Petrą ir užeik! 

universitete. į moteris, mokanti dainuoti pačias ralius jį ir vėl pasišaukė, o 
-^ _, CL prašmatniausias didžiojo Mozar- dvariškis jam atsako, kad moka x Sol. Stasys Baras, Stan-if 7 T T . . . * ~ \ • . . . . . . , . * j, „ J , ^ • • . t o arijas, tai daryti tos pačios i&u visai gerai, tik dar trupu-dard Federal Savings Associa- j . . . , . . . . . . ~ , . . _, ~ , - , . • ,—_. I kategomos tvirtinimą, karp sa-1 ciuko betruKsta. O kai ketvir-tion viceprezidentas, Chicago, . .. , ~, . , . , , . . -,.-__ , Z ' kvti, kad pvz. toks ir toks pi- ta karta, metams nuo studijų 111., kartu su prenumeratos pra-1..", . r , .. . ! ,.. , _ , ^ • ^ -, . ^^. J i - i • J- i hetis — vienintelis, kuris moka' pradžios praeius, karalius dva-tęsimu jteike 100 dol. cekj dien- •• , ,.,. , . . _ ... . .t ,: . . - -. . . _ _ , , i autentiška; suskambmti Bachą, nski pasisaukia ir jo paklausia: rascio paramai. S. Barą skel-1 , . . . .. , . \ i(/_ \ r , . . . ' ;• . t arba vienintelis, kuriam sekasi: O dabar ar jau moki ispanis-

. .. , , , . , . . . j ( lietuvių kalbą versti Baudė-1 kai?' ' , dvariškis jam atsako 
o uz gražią auką labai dėkoja
me. Stasys Baras yra ir direk
torius Lietuvių Katalikų spau
dos draugijos, kuri leidžia dien
raštį "Draugą". 

x M. LigmaHs, Chicago, UI, 
ilgesniam laikui atostogų išvyko 
pas savo dukrą į Californiją. 
Pakeisdamas adresą, M. Ligma-
lis atsiuntė ir 13 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai ačiū. 

x Rita Kisielius, Winnetka, 
BĮ., Mykolas Bucelevičius, Whea-
ton. m., S. Maksvytis, Cicero, 
m., Alg. J. Kubilius, Chicago. 
111., Birutė Kožica, Libertyville, 
111.. atsiuntė po 10 dol. aukų 
įvairiomis progomis. Labai ačiū. 

X Irena Alantienė, Redford 

laire'o eiles. Tai vis retai pa- j "Taip, Jūsų diJenybe, dabar jau 
sitaikantys sugebėjimai, kurių moku'' — ir nekantriai laukia, 
kiekvieną įsikūnijimą konkre- i ką karalius toliau jam pasakys, 
čiame asmenyje tenka su džiau- j O Liudvikas šviesiomis akimis 
gsmu sveikinti. Beje, gabių pia-; j jį pasižiūrėjęs taria: "Ak, 
nistų išeivijoje turime visą sau- : koks esi laimingas: dabar galė
ją, gabių vertėjų kiek mažiau, o si Cervanteso Don Kichotą skai-

— INTERNATIONAL MEAT \ Twp., Mich., atsiuntė 10 dol. už 
MARKETT Medžioklinės dešre
lė*, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2913 West 68rd 
S t , Chiago, Dl. 60829. Tefef. 

(•k.) 

kalėdines korteles ir kalendorių 
su pastaba, kad kortelės būtų 
malonu gauti kiek geresnės. \ 
Ačiū už auką i r pastabą. 

X NAMAMS P » K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimaia ir priei- į das 
namais nuošimčiais. Kreipkitės I Ont. 

X Klemensas Galiūnas, Santa 
Barbara, CaL, Vytas Saiminin-
kas, East Hartford, Conn., Via-

Kriaučeliūnas. Sudbury, 
Kanada, Kostas širvinis. 

i Mutual Federal Savings, 2212 į Cleveland, Ohio, J. Strazdas, 
West Cermak Road — Telef.' Toronto, Kanada, užsisakė nau-
VI 7-T741. (ak.) J jausiu leidinių. 

Asta, Elena ir Marius Tijūnėliai groja Gerojo Ganytojo s l o b °s 
Už jų — R. Kriaučiūnipnė ir O Pranckev^MtS. 

namuose. 

tyti origmalo kalba!" 
Lygiai tokia pat laiminga turi 

teisę jaustis ir Gina Čapkaus
kienė, mokėdama pati viena gy
va garsu paversti gražiausias 
Mozarto ir Bellinio inspiracijas. 
0 mes — laimingi, kad galime 
per ja Mozarto ir Bellinio klau
sytis. 

Po koncerto — plokštelė 

Minėtas solistės koncertas — 
pirmoji proga ją vėl po ilgesnio 
laiko Chieagoje išgirsti. Galime 
būti tikri, kad tiek muzikinio 
brandumo, tiek repertuaro sti
prumo prasme G. Čapkauskienė 
mus vėl maloniai nustebins. 
(Aukšta repertuaro kultūra — 
kita būdinga solistės muzikinio 
profilio savybė). 

O šis koncertas yra savo ruož
tu pakopa j naują plokštelę, ku
rią solistė šiais metais įdainuos 
net su simfoniniu orkestru ir 
Lietuvių operos choru. Nereikia 
nė sakyti, jog tokia plokštelė — 
nekasdieninis atsitikimas. Jos 

I sukūrimas, savaime afeku, ne-
1 bus įmanomas be visuomenės 
į paramos. Tačiau manytume, 
jog G. čapkauskienė tos para-

' mos tikrai verta. 
"Lakštingala negali nečiulbė-

| t i " — pasakė viena mūsų garsi 
poetė. Tai, deja, netiesa. Lak-

Į štingala gali lengvai pasijusti 
užsmaugta, kaip paliudijo ir tos 

; pačios poetės gyvenimas. Pu-
Į Čiant žvarbiems vėjams, lak-
i štingala nečiulba. Tad neleis-
| kime jokiems šaltiems vėjams 
! sausio 24 d. įsiskverbti į Jau
nimo centrą, o savo gausiu at
silankymu pakelkime salės tem
peratūrą, dovanodami lakštinga
lai pavasarį. mdr. 

dentų nuomones sujungimo klau
simu rodo, kad didesnis procen
tas medicinos studentų yra prieš 
sujungimą abiejų universitetų, 
negu Cirkelio studentų. . ,»***«, 

Ateityje galvojama statyti 
bendrabučius Illinois universite
te, kad tie studentai, kurie ne
nori važinėti į universitetą, ga
lėtų gyventi vietoje, šiuo metu 

puslapių skaičius i studentai, gali nuomoti butus 
Prašoma visų fi-' apylinkėje, tačiau maisto ruoša 

turi patys rūpintis. Medicinos 
mokykloje yra bendrabučiai, 
bet skirti medicinos studen
tams. 

Temperatūra, šalti orai ir 
ypač sniegas žymiai veikia Cir
kelio studentus, kuriems kartais 
reikia net po kelias valandas 
važinėti į pamokas iš namų. 
Praeitą pirmadienį, sausio. ll*d*, 
universiteto vadovybė nutarė 
uždaryti universitetą dėl šios 
priežasties, kad iškris daugiau 
sniego tą savaitgalį ir šalčiai, 
kurie siautė Chicagos apylinkė
je, nesiliaus. Tuomet universite
tas sutaupė pinigų apšildyti pa
talpas ir kartu patenkino stu
dentus, kuriems nereikėjo lan
kyti pamokų. ,. . . . . 

Snieguolė ZaJatoriūtė 

kurie kas dieną suvažiuoja iš 
įvairių Chicagos dalių ir prie
miesčių, šiame universitete stu
dijuoja daug lietuvių — yra ma
noma, kad skaičiai net siekia 
300-350 lietuvių kilmės studentų. 

Praeitais metais lapkričio 20 
d. PLB ir Blinois universitetas 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Sausio 21 d. 

1793 m. Prancūzijos karaliui 
Liudvikui XTV buvo nukirsta 
galva. 

1924 m. mirė Nikalojus Leni
nas, sulaukęs 54 m. amžiaus. 

1949 m. Chang Kai Shek at
sistatydino iš Kinijos prezidento 
pareigų. 

1954 m. pirmasis branduoli
nis povandeninis laivas "U. S. S. 
Nautilus" buvo nuleistas į van
denį. 

1976 m. ultragarsinis lėktuvas 
"Concorde" pradėjo keliones. 

Advokatas JONAS GIBA1TIS 
624? So. Kedzie Avenue 
Chicago, HHnois 6062&™,--

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 
& <• •& -
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Advokatas •-•— 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, IH. 6062d 

Tel. 776-5162 T 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Seštad. 9—12 vai. 

ir pagal susitarimą ' 
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i i 
Ką tik išėjo iš spaudos MARIJOS AUKSTArTS& s 

autobiografija: 

'NUBANGAVĘ KŪDIKYSTES DIENOS" »n I 
1 Cia autorė atidengia įdomiai menišką ir drauge šiur- E 
| pią realybę, kurią ji ir jos šeima, išgyveno anų laikų sis- | 
5 temoje. = 

| Knyga turi 233 psl., kaina su persiuntimu 8 dol. 

Užsakymus siųsti: 
"DRAUGAS" 45^5 W. 6Srd 

Chicago, IL 60629 
Street 
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