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100 METŲ KAI
GIMĖ ROOSEVEL TAS

ATSAKYMAS MOKYTOJAI
(Tęsinys)
Betgi jos gali. Tik sukurkime
aplink save, savyje kardu ir tan
kais nepasiekiamą Lietuvą, kuri,
egzistuodama sielose, keis ir išo
rę, veršis į ją. su mirtimi nebus
sunaikinta ir išliks tenai, "kur
nei rūdys nesuėda, nei kandys ne
sugraužia", nes tenai buvo pra
dėta.
Tik pasipriešinkime! Tik —
milžinais pabuskime! Kuo gi pasi
rems okupantas, jei visi susipratusieji šiandien pat pasiryžta nei
per nago juodymą nevergauti?
Tai būtu pavergimo karalystės ga
las, tuo neutralizuojamas jos vie
nintelis ginklas, nes "juodi nuga

lėtojai negali gyventi be smurto
ir prievartos, nes juos baugina
kiekvienas žydras minties skry
dis". (Ritmai, V. M.).
Studentas

Washingtonas. — Šiandien su Vak. Virginijos. Jie abu buvo
kanka 100 mėty nuo JAV prezi Kongrese, kai Rooseveltas dar bu
dento Franklin Delano Roosevel- vo prezidentu.
to gimimo. Ketvirtadienį šią su Komentatoriai pripažįsta, kad
*
kaktį paminėjo jungtinis Kongre Rooseveltas parodė daug sumanu
Jei rašytojai ir žurnalistai lai
so posėdis, pašventęs Roosevelto mo ir energijos, išvesdamas Ame
kytųsi aštunto Dievo įsakymo:
darbams 75 minutes. Dalyvavo riką iš ekonominės krizės. Dau
"Nekalbėk netiesos", negalėtu
abiejų rūmų nariai, jūrų laivyno gelis jo įvestų įstatymų nustatė
būti nei tarybinės literatūros, nei
kadetų choras, solistė Leontyne Amerikos kursą ilgiems metams.
komunistinės spaudos.
Price ir marinų orkestras.
Sakoma, kad kai dabartinis prezi
Rooseveltas buvo 32-tras JAV dentas Ronaldas Reaganas pirmą
Ilgą laiką skelbdamas melą pro
prezidentas, gimęs Hyde Parke, kartą balsavo prezidento rinki
pagandistas pagaliau ir pats ims
1 New Yorke, turtingoje šeimoje. muose, jis balsavo už Rooseveljuo tikėti.
Baigęs Harvardo un-tą, jis baigė, tą, nors kai kurie kritikai dabar
*
Columbijos teisių fakultetą ir me Reaganui prikiša, kad jis bando
Melo iūra baigia užlieti visas
tėsi į politiką. Buvo išrinktas vals išardyti Roosevelto pradėtas so
tiesos salastijos senatorium, vėliau tapo cialines programas.
VVilsono vyriausybėje
laivyno
Istorikai nesutaria dėl Roose
sekretoriaus asistentuvelto istorinio palikimo Europo
Tapęs demokratų partijos kan je. Kai kurie tvirtina, kad Roose
didatu į prezidento vietą 1932 veltas "pardavė sovietams Rytų
Italijos policija, padedama valstybės saugumo įstaigų, išvadavo raudonųjų teroristų pagrobtą JAV generolą, aukš
metais jis konvencijoje žadėjo j E
- Kitij ;ju t a r ^ i r J a l t o j e
tą Nato santarvės karininką, gen. James Dozier, kuris buvo kalinamas 45 dienas. Italams padėjo ir JAV sau
new
deal
,
kuris
turėjo
išvesti
|
,
dalyvavęs Av erell
k
o
n
f
£
r
e
ncijoje
gumo įstaigų pareigūnai. Pripažįstama, kad "Raudonoji brigada*' Italijoje gavo stiprų smūgį. Jau suimta apie 20
Ameriką
iš
ekonominės
depresi
svarbių brigados veikėjų.
Harriman, aiškina, kad Stalinas
Valstybės santykius su Katali
MASKVOS KOVA PRIEŠ
jos, kuri tuo metu buvo nualinusi sulaužė Jaltoje duotus pažadus.
kų Bažnyčia nustatė imperatorės
KATALIKYBĘ
kraštą. Tarp 1933 metų kovo 9 ir Lenkijoje buvo sutarta sudaryti
Jekaterinos II reguliaminas, pa
\
birželio
16 Roosevelto vyriausybė laikiną vyriausybę iš Londone
"Aš ne iš tu Muravjovų, kuriuos
skelbtas 1769 m. Jis katalikų pa
paskelbė
daugiau naujų įstatymų, buvusios "vyriausybės egzilėje".
karia; aš iš tu, kurie karia"...
rapijoms valdyti nustatė šiuos
negu bet kada istorijoje per tokį iš Lenkijos laisvės kovotojų pa
Norint dabartį palyginti su dėsnius: dvasininkus
parapija
trumpą
laiką — "100 dienų".
Paryžius. — Išlaisvinti visus kijos "Solidarnoszcz" diena". Jos
tuo, kas buvo, privalu nors trum renkasi posėdyje, kuriam pirmi
čioje Lenkijoje ir trečdalį turėjo
Rooseveltas
buvo perrinktas gauti sovietų įsteigtas "Liublino
Lenkijoje
dėl
streikų
areštuotus
tikslas
tarptautiniu
mastu
parem
pai susipažinti su praeitimi.
ninkauja justickolegijos sekreto
— Vakar Jungtinių Tautų Ge prezidentu keturiskart, paskutinį
Senoji Maskvos valstybė neži rius. Jis suskaito balsus ir rinki darbininkus reikalauja "Tarptau ti reikalavimą išlaisvinti visus su
neralinė asamblėja pradėjo svars sykį 1941 m. Tuo metu jo sveika komitetas". Sovietai tačiau greit
organizacija, imtuosius darbininkus Lenkijoje.
nojo tolerancijos kitoms krikš mų rezultatus praneša Užsienio tinės amnestijos"
tyti Sirijos kaltinimus Izraeliui, ta buvo silpnoka. Jis dalyvavo suėmė 16 lenkų, užmiršo laisvų
Vakarų kraštų valstybiniai bančioniu konfesijoms. Neprovosla- reikalų ministerijai, kuri išrūpi kreipdamasi į Lenkijos vyriausy
kuris prisijungė okupuotą Gola- garsioje Jaltos konferencijoje su rinkimų pažadus ir pastatė Len
višky krikščionių iš pradžių ne na išrinktiesiems Romos kano be. Paryžiuje paskelbiame komu-j kai nutaxė.nesutei^L_nkijai nauno apylinkę. Saugumo Taryboje, britų Churchilliu ir sovietų Sta kijoje komunistų dominuojamą
nikate
organizacija
praneša,
kad
j
ių
kreditų
ir
neprailginti
termino
daug ir tebuvo. Kviesdamas daug niškąją
misiją.
Justickolegija
kuri šį klausimą pasiuntė į asamb linu. Istorikai dažnai kaltina Roo- vyriausybę. Nuo to laiko prasidė
svetimšalių, Petras I paskelbė ti tvarko visus ekonominius para yra gavusi sąrašus lenkų, kurie j apmokėjimui nuošimčių už Lenlėją, Amerika ir Britanija susi seveltą, kad jis konferencijoje per jo Europos padalinimas į "įtakų
yra
nuteisti
ligi
7-rių
metų
kalėį
kijos
jau
gautas
paskolas.
Tai
reiškėjimų laisvę. 1721 m. Nyštato pijų reikalus, bet nesikiša į tikė
zonas".
laikė nuo balsavimo.
daug nusileido Stalinui. Roose
taikos sutartimi Rusija gavo Pa jimo dogmas. Šitas reguliaminas ti vien dėl to, kad mėgino organi-1 kia, kad jeigu lenkų valdžia ar— Jordano karalius Husseinas veltas mirė dar nepasibaigus ka
baltijo protestantų
provincijas. galiojo iki 1847 m., kai buvo pa zuoti susirinkimus, streikus arba! timiausiu laiku neapmokės nuopareiškė, jog jis būtų savanoris į rui 1945 m. balandžio 12 d. Pre
Lenkijai skirtas
Protestantų tikybos
reikalams sirašytas konkordatas. Valstybė tik dalijo atsišaukimus. "Tarp šimčių už gautus Vakani kredi
siūlomą steigti "Yarmouko briga- zidentu tapo Harry Trumanas.
tvarkyti buvo Peterburge įkurta pasiliko teisę skirti dvsininkus ir tautinės amnestijos" organizaci tus. Vakarų bankai laikys, kad
gą". kuri padėtų Irako jėgoms ko
televizijos filmas
Kongreso minėjime dalyvavo
justickolegija. Rusijos vyriausy normuoti katalikų bažnytinį gy ja tvirtina, kad tokių veiksmų Lenkijos valstybė, negalėdama
voti su Iranu. Karalius ragino Roosevelto gerbėjas diplomatas
bė siekė pati tvarkyti kitatikių venimą, nepaisydama Bažnyčios negalima laikyti nusikaitimais, išsimokėti skolų, yra patekusi į
Washingtonas. — Šį sekmadie
arabus prisidėti prie Irako žygio Averell Harriman ir du Kongre
(neprovoslavu) savo valdinių rei kanonų.
nį PBS televizijoje bus rodomas
nes jais buvo mėginama išreikš bankrotą. Tai nepaprastai apsun
prieš persus.
so nariai: Claude Pepper iš Flo specialus filmas, kurį paruošė
kalus- Netrukus tą patį ėmė tai
ti savo įsitikinimus, savo nuomo kintų jau ir taip dramatišką Len
— Sunkiai sužeistas vyras per ridos ir sen. Jennigs Randolph iš
(Bus daugiau)
kyti ir katalikams.
Tarptautinė Komunikacijos agen
nę.
kijos ekonominę padėtį, nes jo
šliaužė iš Rytų Vokietijos į Vaka
tūra, kuriai vadovauja Charles
Dėl to — rašo "Tarptautinė kie Vakarų bankai nebesuteiktų
rų Vokietiją prie Bad Bramstedto.
Wick. Speciali programa: "Let
amnestija"—visi suimtieji turi bū jai kreditų. Tam išvengti vienin
— Šeštadienį Raudonojoje aikš
Prezidentas dėkojo
Poland be Poland — A Day of
ti tuoj pat paleisti. Apkaltintieji telė išeitis yra, kad Sovietų Sątėje iškilmingai laidojamas MiSolidarity vvith the People of Po
nėra nusikaltę, nes jie naudojosi unga apmokėtų Lenkijos skolas.
Italijos policijai
chail Suslov, Kremliaus politbiuland" turės garsius filmų aktopagrindinėmis žmogaus teisėmis, į Vakarus pasiekiančiomis žinio- ro ir partijos sekretoriato veikėjas.
Roma.
—
Italijos
policija
labai
I
r i u s : Carlton ~Heston,Orson Wel
Naujas komitetas
vyskupui Glemp už jo drąsią bei kurios yra aptartos tarptautiniais j mi% Lenkijos jungtinės darbinin— Valstybės departamentas ap- didžiuojasi generolo Dozier išva- { ] Bob Hope ir daug kitų. Len
es>
Amerikiečių spauda pranešė, ryžtingą veiklą, ginant Lenkijo susitarimais.... Tame pačiame ko kų partijos eilėse tebevyksta dide- kaltij'o Kubą, kuri globojanti ir davimu, jo grobikų suėmimu. Ita
kiškai
dainuos Frank Sinatra.
r
munikate
"Tarptautinė
amnesti
- valymai", pašalinant iš pa " ; tpikianti narama Ko umbiios nar- i»
^
kad Vašingtone yra įsisteigęs ko je pagrindines žmogaus teises bei
c
Dalyvaus
pabėgęs iš Sovietų Są
K olumb
nar
ja"
pripažįsta,
kad
kai
kuriose
tijos dabartiniam režimui nepati- Jkotikų
* ? " pirkliams.
???"
^.
Inos premjeras Giovann. Spandomitetas krikščionių teisėms So laisves.
Šie
atsilyginda
R
lini,
gavęs
žinią,
pertraukė
savo
jungos Mstislav Rostropovichstovyklose bei kalėjimuose kalini kimus asmenis- Pati valdžia šio- mi Kubai perveža Kolumbijon
vietų Sąjungoje ginti. Komitetas
Indijos ambasadorius
kalbą Palermo mieste ir paskelbė. Programoje pasirodys tarptautimo
sąlygos
pagerintos,
bet
dar
mis dienomis pripažino, kad nuo- g j n k l u s i r p i n i g u s komunistiniams
yra užsibrėžęs tikslą informuoti
kad kovoje su terorizmu buvo lai- Į n i a i politiniai vadai: prezidentas
daugelis
suimtųjų
kenčia
šaltį
ir
Popiežius
Jonas
Paulius
II-sis,
karinės padėties įvedimo Lenkijo- „ - ^ , ^ „ , 1 limm
amerikiečių visuomenę apie So
mėta pergalė. Generolas Dozier Reaganas. kancleris Schmidtas,
vietų Sąjungoje gyvenančius krikš priimdamas naująjį Indijos am paprasčiausių higienos salvgu sto- je, gruodžio 13 dieną, iš partijos, _ K a ] i f 0 r n j j o s teisingumo orbuvo pašalinta apie
l j g a n a i a i ; k i n a b y I ą gurioje keli buvo pagrobtas gruodžio 17 ir, tu premjerė Thatcher. Portugalijos,
šionis, kurie kovoja už tikėjimo basadorių prie Apaštalų Sosto, iš ką.
Sausio
30
diena
yra
paskelbta
narių, o kiti 1.300 buvo suspen turtingi amerikiečiai kaltinami rimomis žiniomis, iš Veronos nu Norvegijos. Belgijos, Japonijos,
laisvę, rūpinsis kelti aikštėn so kėlė nuo amžių Indijoje puoselė
vežtas į Paduą, kur ir praleido vi Australijos. Kanados. Italijos, Is
vietų vykdomus religinės laisvės jamą pagarbą religiniam tikėji "Tarptautine Solidarumo su Len duoti, apkaltinant juos partinės vergų prekyba." Išaiškinta, kad iš
są kalinimo laiką.
panijos , Islandijos, Liuksenburgo
disciplinos pažeidimu.
pažeidimus, bandradarbiaudamas mui, išreikšdamas viltį, kad ir
Indonezijos buvo nelegaliai at
Italų
policija
jau
nustatė,
kad
su religinėmis grupėmis, sieks pa ateityje čia bus visiem užtikrinta atstovybę prie Apaštalų Sosto į
vežti 26 vyrai, kurie buvo par iš penkių grobikų trys jau buvo premjerai.
Programą numatoma per erd
dėti persekiojamiem krikščionim sąžinės laisvė ir teisė nevaržomai ambasados rangą, ir Londone
duoti kaip vergai plantacijų savi nuteisti už akių anksčiau už ban
Armėnai
nušovė
išpažinti,
praktikuoti
ir
skelbti
ti
vės
satelitą rodyti kitose šalyse.
ir tiem, kurie nori emigruoti iš
įsteigti apaštalinę nunciatūrą.
ninkams. Nelegalūs imigrantai dymą nužudyti policininką. Pre
kėjimą
be
jokios
diskriminacijosReuteric spaudos agentūra skel
Sovietų Sąjungos. Komitetą įstei
Nuo 1938-jų metų iki dabar, Lon
bijojo skųstis policijai.
Turkijos konsule
zidentas Reaganas, sužinojęs apie bia, kad daug Vakarų Europos
Vienas
kilniausių
Indijos
dvasinio
gė du Amerikos Kongreso nariai,
done teveikė diplomatinio statuso
— Europos parlamentas paskel
Los Angeles. — Turkijos ge- bė pasmerkimą Turkijos vyriau Dozier išlaisvinimą, kalbėjosi su stočių netransliuos šios programos
senatorius Jepsen ir Atstovų rū lobyno požymių, kalbėjo Popie neturėjusi apaštalinė delegatūra.
į neralinis konsulas Kernai Arikan sybei už žmogaus teisių laužymą, iuo telefonu. Prezidentas išreiš tuo pačiu metu. bet palauks ir
mų narys Kemp. Garbės narių tar žius, yra pagarba žmonių pastan
Eucharistinis
kongresas
;buvo nušautas I.os Angeles gat- politinių kalinių kankinimus. Pa kė padėką Italijos vyriausybei ir pažiūrės, kas ten rodoma.
pe yra viceprezidentas Bush. Lie gom ieškoti tiesos ir, ją suradus,
Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo i vėje dviejų jaunu vyrų. UPI spau- siūlymus išmesti Turkiją iš parla policijai už sėkmingą kvotos už
Amerikos PBS (Public Broadtuvių Katalikų Religinė Šalpa jau gyventi suderinamai su tiesos rei
baigimą.
nutarimu, sekantis 43-sis tarptau- j dos agentūra gavo pranešimą, kad mento buvo atmestas.
casting Service), kuriai vadovauja
yra užmezgusi ryšius su Vašing kalavimais.
tinis Eucharistinis kongresas įvyks j atentatą įvykdė slapta armėnų
Larry Grossman, prieš programą
tone naujai įsisteigusiu ameri
Palestiniečiu
Žodis arabams
Kenijos
sostinėje
Nairobi.
Kenijos;
keršto
komanda.Turkijos
armėnai
ruošiasi pabrėžti, kad tai ne jos
kiečių komitetu krikščionių tei
Sekretorius
Haig
Priimdamas
naujojo
Tuniso
sostinės
parinkimu
tarptautiniam!
1915
metais
daug
nukentėjo
nuo
parūpinta programa, bet gaminta
sėm ginti.
tarybos ginčai
ambasadoriaus prie Apaštalų Sos Eucharistiniam kongresui nori turkų valdžios persekiojimų. Armė
vyriausybės agentūros, o stotis
tarėsi su kubiečiu
Kairas, — Sekretorius Haigas. nori išlaikyti savo "nepriklauso
Vokiečiai Indijoje
to skiriamuosius raštus, popie ma iškelti tiek šio krašto, tiek ir nai šią priespaudą vadina geno
IVashingtonas. — Prezidentas pasitaręs su Egipto vyriausybės mumą", nenori tapti valdžios
• iau
Vakarų Vokietijos vyskupų kon žius Jonas Paulius II-sis pabrėžė, viso Afrikos kontinento Bažny cidu. Nušautas konsulas
nariais, pareiškė, kad palestinie propagandos skelbėja,
pasakė
ferencijos pirmininko kardinolo jog yra būtina, kad visi tikintieji čių dvasinį subrendime ir dėmesio antras Los Angeles mieste žuvęs | Reganas kalbėdamas su televizi
čių autonomijos įklausime pada Grossman.
Hoeffner vadovaujama dešim tarpusavyje glaudžiai bendradar vertą išsivystymą, kuris ypač pa konsulas. - vienas buvo nušau jos CBS stotimi atidengė anksčiau
valstybės departamento paneigtą ryta šiokia tokia pažanga, tačiau
ties vokiečių vyskupų delegacija biautų, tuo būdu padėdami ugdy sireiškė pastaraisiais dešimtme tas prieš 9 metus.
žinią, kad valstybės sekretorius dar daug reikia padaryti.
viešėjo Indijoj, kur su vietos vys ti pasaulyje moralinę pažangą ir čiais. Tarptautinis Eucharistinis
KALENDORIUS
Daug ginčų tarp Egipto ir Iz
Amerikos žydai
Haigas pernai buvo Meksikoje
taiką. kongresas jau antrą kartą vyks
kupais svarstė krikščioniškosios stiprindami tarptautinę
Sausio 30 d.: Ipolitas, Jacintą,
slaptai susitikęs su Kubos aukštu raelio sukelia palestiniečių vy
šeimos problemas ir Bažnyčios Popiežius pažymėjo, kad toks ben Afrikos žemyne. 1930-ais metais
pas
viceprezidente
pareigūnu — pirmuoju vicepre riausia taryba, jos galios, atsako Milgaudas, Žibonė.
vaidmenį bei uždavinius santy dradarbiavimas yra ypač svarbus jis buvo surengtas Kartaginoj,
Sausio 31 d.: Jonas Bosko,
zidentu
Carlos Rafael Rodriguez. mybės, jos dydis. Izraelis tai ta
Washingtonas. — Viceprezi
kiuose tarp pramonės ir ūkiniai Artimuosiuose Rytuose, kur įvai Tunise. Tarptautiniai Eucharis
rybai
numato
labai
kuklų
vaid
Marcelė,
Skirmantas, Jaunė.
pasakyti,
besivystančių kraštų. Vakarų Vo rių religinių bendruomenių tikin tiniai kongresai vyksta nuo 1881- dentas Bush priėmė didesniųjų Prezidentas atsisakė
menį.
Nesusitariama
ir
dėl
Ry
Vasario 1 d.: Severas, Brigita,
kietijos vyskupai taip pat daly tieji turi bendras dvasines šaknis. jų metų ir nuo Antrojo pasaulinio j JAV žydų organizacijų vadus ir apie ką buvo kalbėta.
tinės
Jeruzalės
gyventojų.
Izraelis
Gytis,
Eidvilė.
karo pabaigos yra rengiami maž-1 pažadėjo spausti Sovietų Sąjungą,;
vavo Indijos vyskupų konferen
sako,
kad
ta
miesto
dalis
yra
amži
Nuncijatūra
Londone
daug kas ketveri metai. Paskuti- į kad ji išleistų išvažiuoti daugiau | menei Europos ir Amerikos žycijos generalinės asamblėjos bai
Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:02.
nai
Izraelio
žemė.
Amerika
siū
Apaštalų Sostas ir Didžioji Bri- nis — jubiliejinis, tarptautinis; žydu. 2ydu atstovai pasakė vice-ldai organizuoja "solidarumo mėgiamajame posėdyje.
ORAS
lo leisti R. Jeruzalės arabams bal
Vokietijos vyskupai, drauge su tanija, siekdami labiau išvystyti Eucharistinis kongresas įvyko pra- prezidentui, kacl 1979 metais so-į nesį". Demonstracijomis, protessuoti lyg į užsienį išvažiavusiems
Debesuota, gali snigti, tempe
Indijos vyskupais, pareiškė" vie- j tarpusavio draugiškus santykius,' ėjusiais metais I^urde, Prancūzi vietai išleido SI,000, o pemai iš-1 tais bus išreikšta parama norinpiliečiams.
1
ratūra
dieną 30 1., naktį 20 1.
leido
tik
9,447
Ateinantį
gegužės!
tiems
emigruoti
sovietų
žydams.
ją padėką Lenkijos primui arki- susitarė pakelti britų diplomatinę! joje.
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• Administracija dirba kas
Dogelio, kurio nedidelis bu
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
telis mums tapo svarbiausiu
niais nuo 8:30 iki 12:00.
centru. Ten neįžvelgė nei bud
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, šeštadieniais 8:30 —
ri maskolių žandarų akis; ten
12:00.
mes buvome pavalgydinami, o L o s A n g e l e s a t e i t i n i n k a i g i e d a g i e s m e s a d v e n t i n i o s u s i k a u p i m o metu.
Nuotr. A . P o l i k a i č i o
reikalui ištikus ir apnakvydinami. Be šito globėjo vargu
Visi studentai kviečiami
mums taip sklandžiai būtų pa kt. J i e stojo į kovą prieš a n a s kas, Janulis, Avižienius, V.
"ATEITIES"
šiam
numeriui medžiagą siųs
vykę išplėsti organizacijos negeroves, tačiau jiems grėsė ir Vailokaitis, B. Draugelis ir ki
KONKURSAS
ti šiuo adresu: Edis Razma
lenkų hierarchijos bausmės, i r ti, kurie Maskvoje susibūrė į
tinklą visame krašte".
JAUNIMUI
(studentų "Ateitis"), 1100 Buell
tai juos varžydavo. K a s kita — lietuvių
katalikų
studentų
"Mūsų susirinkimai nekartą mes, jauni, energingi mokslei draugiją 'Rūtą' ir sudarė to
"Ateities" žurnalo konkur Ave., Joliet, IL 60435 USA.
įvykdavo mums prijaučiančio- viai bei studentai! Apie "mos- sąjūdžio centrą. Kaip bema sas jaunimui yra tapęs kas
jo Saliamono Banaičio šeimo cie-panie" (sulenkėjusius kle tant visose Lietuvoje buvusio metine tradicija. Žurnalo r e
V A S A R I O 16-TAI
je, kurio dukrelė ir sūnus bu bonus ir dvarininkus, S.) mes se gimnazijose bei klierikų dakcija vėl skelbia konkursą
ARTĖJANT
vo aktyvūs mūsų nariai. droždavome tiesiai. Mes bu seminarijose susikūrė at-kų 1981-1982 m. Šis konkursas,
Mieli ateitininkai sendrau
Retkarčiais arbatėlės užkvies- vome katalikai, ir t a i nuošir kuopelės, įvykdavo susirin kaip ir ankstyvieji, apima
giai,
per eilę metų J ū s siuntėte
davo pas save su misija at džiai praktikuoją katalikai, kimai, kur buvo diskutuojami daug sričių:
vykusį į Kauną at-kų instruk nes buvome įsitikinę, k a d Kris tuo metu mums degą klau
1. beletristiką (novelę, ap a u k a s Lietuvos laisvinimui per
Chicagos ateitininkų sendrau
torių ir kun. P. Penkauskas taus mokslas visoms tautoms simai: ar Kristus buvo Die sakymą, apysaką ir pan.),
gių skyrių. Tad ir šiemet arti
arba kun. M. Vaitkus. Tačiau buvo skirtas, ne tik "polskai vas? ar katalikų tikėjimas pa
2. poeziją,
n
a n t i s vasario 16-tai prašome
didesniu skaičiumi pas juos ne w i a r a i " (lenkų tikėjimo žmo grindžiamas mokslu? kodėl
3. straipsnį - rašinį,
neužmiršti
prisiųsti auką se
galėjome susirinkti".
4. veiklos aprašymą,
nėms, S.).
mes katalikai turime išlikti lie
k a n č i u a d r e s u : I n ž . K.
5. veiklos fotografiją
(Rašyta 1956 balandžio 15 iš
tuviais katalikais? ar žmogus
K a i p m e s veikėme
"Kitas mūsų tautos priešas, kilo iš beždžionės? ir t.t.
Sao Paulo).
6. meno fotografiją ir
kaip j a u minėta, buvo masko
7. iliustraciją.
"Ateitininkų sąjūdis griež
liai su jų universitetais, su
"Prie
pirmūnų
tektų
priskaiBus vertinami visi 1981 m.
DR. K. 6. BALUKAS
tai pasuko lietuvių visuomenę
Kokia buvo
socialistų, bundistų (žydų so tyti Magdaleną Draugelytę ir rugpiūčio 2 d. — 1982 m. rugAkušerija ir moterų ligos
kita linkme ir užkirto kelią jos
laiko dvasia
cialistų, S.) partijomis, su V. Careckį (Petrapilio studen piūčio 1 d. laikotarpiu "Atei
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija
nukatalikėjimui, gi ateistams
anarchija, su tipišku masko tus) ir dar vieną kitą iš Dorpa čiai" atsiųsti kūriniai, kurie n e
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Cravvford
išmušė iš rankų nemaža gink
girtuokliavimu,
s u to ir Kijevo universitetų stu buvo atspausdinti periodinėje Medical Building). Tel. LU 5-6446
"Lietuvių katalikų inteli lišku
lų, kuriuos jie įgavo rusų mo
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
šlykščia,
bet
kvaila
nutautini
spaudoje (stovyklų ir kuopų
kyklose, gerokai užkrėstose gentų ar bent drįsusių tokiais mo politika. Tik prisiminkime, dentų.
Priima ligonius pagal susitarimą
socializmo, nihilizmo arba net (atseit, katalikais) pasivadinti kaip buvo išdraskyta ir sunai
T e l . ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
anarchizmo dvasia. Taigi atei buvo likę vos keliolika. Mat, kinta Lietuva bei Lenkija, kaip
ano
laiko
sąlygomis
mokslei
DR. PETER T. BRAZIS
tininkų sąjūdis be galo svar
buvo užsmaugtos Kaukazo
viai
—
studentai
lengviausiai
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS
bus, reikšmingas ir mūsų tėvy
galėjo baigti aukštojo mokslo tautos, suomiai ir kitos tautos,
2434 West 71st Street
nei buvo ir yra išganingas".
net
studijas tik Maskolijoje (Ru kaip buvo uždraustas
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
"A.a. Pranas Dovydaitis ir
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet.
sijoje, S.). Viena, rusų kalba mūsų spaudos žodis. Ir taip be
aš buvome to sąjūdžio pirmū
buvo žinoma; antra, surusini galo ir krašto. Visa t a i mūsuo
nai. Tačiau tarp mano ir Pr.
D r . Ant. Rudoko kabinetą perėmė
mo politikos siekiant, buvo ski se kėlė ne tik pasišlykštėjimo
Dovydaičio vaidmens yra di
DR. EDMUND E. CIARA
riamos
lietuviams,
baigu jausmą, bet ir pasipriešinimą.
delis skirtumas. Pranas Dovy
OPTOMETRISTAS
siems
Marijampolės
bei
2709 VVest 51 st Street
daitis buvo besireiškiąs būsi
Suvalkų gimnazijas, specia
Tel. — GR 6-2400
"Įklimpus maskoliams į ka
mas mokslininkas, užsidaręs
lios stipendijos. Buvo varoma rą su japonais, mūsų tauta šo
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir
savyje ir savo didelės bibliote
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 va
klastinga, velniška politika: ko prieš juos (rusus), mėgin
kos sienose; nemėgo ir nenorė
viena, norėjo daugiau prisivi d a m a b e n t kiek
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067
laisvės
jo tiesioginiai santykiauti su
lioti mūsų studentų, kurie ga atgauti. Socialistai ir kiti kai
DR. E. DECKYS
draugais moksleiviais. Pasa
lėjo užimti tarnybas tik Mas rieji kovojo, bet gana švelniai:
GYDYTOJA
IR CHIRURGĖ
kiau — tiesioginiai, t.y. eiti į jų
kolijoje;
antra,
n o r ė j o jie reikalavo tik autonomijos.
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
tarpą, organizuoti kuopeles,
EMOCINĖS LIGOS
atitraukti nuo lenkų, kurių įta Mes, katalikai ir bendrai C l e v e l a n d o ateitininkų š e i m o s š v e n t ė j e S A S c e n t r o v a l d y b o s vardu
skyrius, šaukti susirinkimus,
CRAWFORD
MEDICAL BUILDING
ka buvo nemaža ne tik per len patriotai, buvome d a u g griež s v e i k i n a Andrius K a z l a u s k a s . Iš k.: Giedrė J e š m a n t i e n ė — jaunučių
juose kalbėti einamais klau
6449 So. Pulaski Road
kiškus universitetus, bet ir len tesni. Pamenu, m a n esant globėja, Federacijos v a d a s J. L a u č k a , V i o l e t a L e g e r — „Giedros" pirm.
Valandos pagal susitarimą
simais ugningas kalbas ir t.t.
kų bažnytinei
hierarchijai Marijampolės gimnazijos V-je ir d v a s i o s v a d a s kun. G e d i m i n a s Kijauskas.
Šito jis nedarė, nes netiko ši
N u o t r . L. V y š n i o n i o .
DR. A. B. GLEVECKAS
spaudžiant. Prisiminkime to klasėje 1905 metais (atseit, d a r
tam darbui. Jo darbas buvo
kius "perlus" (posakius, S.), penkeriais metais anksčiau ne
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svaresnis, kaip pavyzdžiui,
Tel. — BE 3-5893
kaip "polska wiara", "Litwiny gu susiorganizavo ateitinin
sunkios artilerijos paruošimas
SPECIALYBĖ
- AKIŲ LIGOS "
laikraštėliai į periodinę spau
chamy", "Bydlo" ir panašiai. kai), j a u statėme reikalavimus Neišsigandom,
3907 VVest 103rd Street
fronto lauke būsimai atakai
dą n e į s k a i t o m i ) . Mokslei
Anuo metu mūsų klierikai ne gimnazijos vadovybei, kad lie
nesunykom...
Valandos pagal susitarimą
pėstininkų, ginkluotų leng
viams (iki 19 m. amžiaus jau
tik Seinuose, bet ir Kaune bu tuvius traktuotų lygiomis su
vais ginklais.Tad a š ir mano
"Mūsų kelias buvo sunkus, nimui) ir vyresniam jaunimui
O f i s o tel. — 582-0221
vo lenkų žalojami, iškraipomi. mūsų pavergėjais rusais ir mū
mokinys a.a. Vytautas EnDaug dvasiškių sulenkėjo, ati sų nelaikytų "inorodcais" (sve- kartais tragiškai baisus. Ta (19-30 m. amžiaus; premijos
DR. JANINA JAKSEVlClUS
dziulaitis, sesuo Magdalena, P.
trūko nuo žmonių. Ano meto turgimiais, S.); kad nesiaurin čiau mes neišsigandom. nesu skiriamos atskirai.
JOKŠ A
Radzevičius, P. Grajauskas,
VAIKŲ
LIGOS
nykom.
Mūsų
šūkis
buvo
OmPremijoms dr. Adolfas Da
klebonų važinėjimas karietuo- tų teisių mokslą įgyti; kad
Janulis, K. Bizauskas ir vėliau
6441
S.
Pulaski
Rd.
se, katvertą pasikinkius . nuo neverstų provoslaviškų pa nia restaurare in Christo, ir jis rnusis jau paskyrė 500 dol. iš
ištisa eilė užsidegėlių jaunuo
Valandos pagal susitarimą
liks amžinai.
jam skirtos St. Šalkauskio kū
latinės "pulkos" (kortavimas, maldų lankyti, etc.
lių idealistų atliko tą antrąjį
rybinės premijos sumos, kurią
S.) su dvarininkais ir rusų didi
O f s . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278
darbą. Mes lyg kregždės skrai"Tos
kovos
mus,
pirmuosius
"At-kų
sąjūdis,
prasidėjęs
iš
jis laimėjo 1981 m.
kais, o ir kiti nukrypimai sun
DR. A. JENKINS
dėm po Lietuvą, kūrėm at-kų
kiai slėgė mūsų ūkininkus, dar lietuvius katalikus mokslei keliolikos žmonių, išaugo į mil
Šio jaunimo konkurso pre
kuopeles, organizavom rajo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bininkus ir bendrai visus vius bei studentus, ir suforma žinišką organizaciją. Susilau mijų įteikimo iškilmės įvyks
3844 VVest 63rd Street
nus, instruktavom ir t.t.".
vo,
išryškino
ateitininkų
sąjūkėme gausių sąjūdžio sen "Ateities" vakare, š.m. spalio
"prasčiokėlius".
Valandos pagal susitarimą
dį".
draugių,
išsimokslinusių 16 d. Jaunimo centre, Chi"Negalima nepaminėti mū
"Buvo ir dvasiškių patriotų,
6132 S- Kedzie Ave. Chicago
kvalifikuotų inteligentų, kurie cagoje.
sų nuoširdaus globėjo, Kauno kaip Tumas - Vaižgantas,
VVA 5-2670 arba 489-4441
padėjo atkurti nepriklausomą
Kas tie pirmūnai
Katedros kanauninko Povilo Jakštas, kan. Prapuolenis ir
DR. K. A. JUČAS
valstybę, gynė ją ir ginklu, pa
STUDENTŲ "ATEITIS"
ODOS LIGOS
"Ateitininkų sąjūdžio pir dėjo mūsų valstybei tvirtus ir
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
muosius narius - jaunuolius krikščioniškus pagrindus Stei
Valandos pagal susitarimą
"Ateities" Jubiliejinio kong
vadiname pirmūnais. Nors giamojo Seimo sukurta kons reso metu svarsty bose apie sa
įstaigos ir buto tel. 652-1381
mes tą sąjūdį laikome prasi titucija.
vo uždavinius tautinės kultū
DR.
FERD. VYT. KAUNAS
dėjus su pirmuoju 'Ateities'
ros
srityje
studentai
Gydytojas ir Chirurgas
pasirodymu, tačiau mokslą ei
"Tačiau kova dar nebaigta. ateitininkai, pritariant "Atei
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
nančių katalikų jaunuolių bu Mūsų tėvynė vėl pikto priešo ties" vyr. redaktoriui Kęstu
OF FAMILY PRACTICE
vo ir anksčiau. Minėtini lietu okupuota, niokojama. Daug čiui Trimakui, nutarė išleisti
1407 So. 49th Court, Cicero, 111.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt
v i a i k l i e r i k a i , s t u d i j a v ę mūsų pirmūnų žuvo, ir tai kan specialų "Ateities" numerį.
Louvaino ir Freiburgo uni kinių mirtimi. Jų kova ir mir
"Ateities" vyr. redaktoriaus
Tel. REliance 5-1811
versitetuose. Ypač pažymėtini tis mus įpareigoja dar labiau kviečiamas 1979-1981 m. stu
DR. WALTER J. KIRSTUK
tie, kurie padėjo moksliškus suglaustomis gretomis, dides dentų ateitininkų sąjungos pir
Lietuvis gydytojas
pagrindus kovai dėl mūsų ideo niu pasišventimu tęsti savo mininko pareigas vykdęs Edis
3925 VVest 59th Street
logijos: Galdikas, Kuraitis, darbą, kad atsistatytų mūsų tė Razma šį studentų "Ateities"
Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt.
Maliauskis, Viskantas, Pen vynė, kad Žmoniškumas trium numerį sutiko redaguoti. Jis
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak
Treč ir šešt. uždaryta
kauskas, Krupavičius ir daug fuotų prieš didžiausią, kokia jau pradėjo rinkti studentų
kitų, kurių jau nebepamenu.
tik kada pasaulyje buvo, gėdą straipsnius, rašinius, žodinę ir
DR. IRENA KYRAS
"Pirmūnai, įsukę at-kų sąjū — prieš bolševikišką komuniz vaizdinę kūrybą, jų veiklos ap
D A N T Ų GYDYTOJA
žvalgas ir kt.
2659 W. 59 St., Chicago
džio ratą, buvo Pr. Dovydaitis, mą".
Kuopos k a p e l i o n a s kun A. S a u l a i t i s prisega ž e n k l i u k ą jau
Tel. 476-2112
Pramatoma, kad šis studen
n a m a t e i t i n i n k u i Partizano D a u m a n t o j a u n u č i ų k u o p o s šei
E. Draugelis, K. Bizauskas, Z.
Valandos
pagal susitarimą — Pirm
mos šventėje.
(Rašyta 1960 balandžio 4 iš tų "Ateities" numeris pasiro
Starkus. V. Endziulaitis, R.
antr.,
treč , ketv. ir šeštad
Nuotr. A l g i o L i a u g a u d o
dys š.m. rugsėjo mėnesį
Sao Paulo, Brazilijos).
Dulskis, P. Grajauskas, Valic

Dr. Eliziejus
Draugelis,
vienas iš pirmųjų ateitininkų ir
"Ateities" redaktorių, išgyve
nęs beveik šimtą metų, mirė pe
reitų metų spalio 8 Sao Paulo,
Brazilijoje. Iki pat žilos savo
senatvės gyvai domėjosi atei
tininkų veikla. Kai dar buvo
tvirtesnis, prieš dvidešimt me
tų, gaudavau iš jo laiškų ir
straipsnelių "Darbininkui" ir
"Ateičiai". Vienas ilgesnis jo
rašinys buvo atspaustas "Atei
tyje" 1960 metais ryšium su
jubiliejiniu (50 metų) ateitinin
kų kongresu. Manau, verta pa
skelbti ir tai, kas liko pabira jo
laiškuose ir nebuvo spausdin
ta. Nors tai n e nauja, bet pra
vartu susipažinti su ateitinin
kų pirmūno liudijimu.
S. Suž.

l

metams
$45.00
$45.00
$45.00
$43.00
$30.00

J/i metų
$27.00
$27.00
$27.00
$25.00
$19.00

3 men.
$19.00
$19.00
$19.00
$18.00

• Redakcija straipsnius taiso s a v o
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių
nesaugo. Juos grąžina tik ii anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turini neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą.

Pabedinskas, 26 Washingtofl
Blvd., Oak Park, IL 60302.
Čekius rašyti: Federation
Ateitis, Inc. Auką galima nu
r a š y t i nuo taksų No. 116035592.
Siųsdami aukas pridėkite ir
nario mokestį, kuris yra 5 dol.
dirbantiems ir 3 dol. nedirban
tiems.
Kaip ir praeityje, persiunti
mui aukų, gausite adresuotus
vokus.
->—
Chicagos Ateitininkų
Sendraugių Valdyba

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159J

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
si
KŪDIKIU IR VAIKŲ UGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J . MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 7lst Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.
3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus
Ofs. 742-0255 Namu 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elgin, 111. 60120
Valo 'fes pagal susitarimą
Tel. 372-5222, 236-6575

DR. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 N O . VVABASH AVE.
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
'Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545
Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt. 2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus.
Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai- pirm , antr. ketv ir penkt.
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą

DR. K. M. ŽYMANTAS
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 VVest 63rd Street
Vai pagal susitarimą: antr., treč.
ketv 10 v ryto iki 6 v vakaro.
Tel. - 778-3400

Jaunimo centro

KAS YRA TA IRA?

SUKAKTIS IR ATEITIS
Šių metų spalio 6 d. sueis 25ti metai, kai J a u n i m o centras
buvo a t i d a r y t a s lietuvių visuo
menei. J a u d a b a r p r a d e d a m a
ta sidabrinė sukaktis pri
siminti, n e s tai židinys, iš ku
rio spinduliuoja lietuviškos
kultūros, savitarpio bendravi
mo, organizacijų veiklos ir
įvairių didesnių ar mažesnių
renginių šviesa. Tai vieta, ku
rioje Chicagos lietuviai ge
riausiai jaučiasi savo tarpe.
Čia kyla ir ateities viltis susi
laukti tautinių, dvasinių ir mo
ralinių vaisių savo tautai.
Galima kartu ir sakyti, kad
J a u n i m o centras yra pavyz
dys, kuriuo sekdami susikūrė
p a n a š ū s centrai kitose lietu
vių apylinkėse, kaip Brooklyn o Kultūros Židinys, Detroito
Kultūros centras, Hamiltono
J a u n i m o centras a r Toronto
susirinkimų salės.
J a u n i m o centro įkūrimas ne
buvo t a i p sau užmojis. J a m rei
kėjo d a u g organizacinių su
gebėjimų ir nemaža pastangų.
Reikėjo aukoti savo laiką, dar
bą, ryšius su žmonėmis, pasiek
ti net tolimas apylinkes ir su
telkti palankius tautiniams ir
d v a s i n i a m s tikslams lietuvius
išeivijoje, uždegti juose norą ir
tikėjimą, kad tautinis išsilai
k y m a s būtų pratęstas iki vai
kų ir vaikaičių.
J a u n i m o centro pradinin
k a s veiklusis kun. Bronius
Krištanavičius, kuris pradžio
je kūrė šią lietuvišką būstinę,
n e tik paaukojo savo sveikatą,
bet ir gyvenimą — jis mirė
1977 m. vasario 11 d., išsėmęs
visas jėgas. Bet atidarydamas
prie J a u n i m o centro Žuvu
siems už laisvę paminklą, jis
kalbėjo, kad, "statydami šį
paminklą, mes norėjom sukur
ti sau ir savo vaikams gimtojo
krašto kampelį..."
T a s gimtasis k r a š t a s yra
J a u n i m o centras. J a m e telkia
si tėvai ir vaikai, seneliai ir
vaikaičiai lietuviškam darbui
i r laisvės siekimui. Čia sie
k i a m a laisvės, kai mokomasi
tą laisvę suprasti, kalbėti t a
kalba, kuria kalbėjo tėvai,
seneliai ir laisvės kovotojai,
atidavę a r atiduodą gyvybes
už savo tėvynę.

naują gyvenimą išeivijoje, re
prezentuoja Lietuvą ir lietu
vius viešumoje.
Reikia akis atkreipti ir į čia
būstinę sau radusias tokias
institucijas, kaip Pedagoginis
Lituanistikos institutas, PLB
archyvas, Muzikologijos ar
chyvas, bibliotekos, Laisvės
kovų muziejus ir kiti, su tautos
praeitimi ar dabartimi susiję
būtini išsilaikymui ir tautos
dvasios kėlimui vienetai.
Pagaliau ir kun. V. Gutaus
ko nuolatinis važinėjimas, ren
kant aukas, kad Jaunimo cent
r a s t a p t ų tikrove, bent
Chicagos lietuviams yra pasi
didžiavimas. J u k tas centras
tarnauja ne tik Chicagos, ku
rioj yra daug lietuvių, bet ir
mažesnėms apylinkėms, ku
rios į didžiąsias šventes su
važiuoja ir atsigaivina tauti
niu, religiniu, dvasiniu oru.
Jis išimtinai y r a lietuviškas ir
tinkamas tai dvasiai atgaivin
ti net mažiems ir dideliems lie
tuvių susibūrimams.

Kiekvienas
Iki šių metų sausio 1 d. IRA
(Individual Retirement Ac
count) planu galėjo pasinaudti
tik dirbantysis, kurio darbo
vietė neturėjo pensijų plano.
1981 metų pabaigoje kongre
sas mokesčių aktu pakeitė IRA
planą ir padarė jį prieinamu vi
siems dirbantiesiems, nesulau
kusiems 70 su puse metų
amžiaus. Dirbantysis, įmokė
jęs į IRA planą 2,000 dol., gali
visą sumą atskaityti nuo
apmokestinamų pajamų, pil
dant federalinius bei valstijos
mokesčius. Nuošimčiai nuo
įdėtų pinigų taip pat neap
mokestinami, kol p i n i g a i
nebus išimami. Nepabaudiniai
pinigų išėmimai iš sąskaitos
gali būti daromi tik IRA plano
dalyviui sulaukus 59 su puse
metų amžiaus.
Paprastoji IRA.
Kiekvienas dirbantys, nežiū
rint, ar turi darbovietėje pen
sijų planą ar savo privatų
Koegh planą, gali atidaryti
reguliarią IRA sąskaitą, pade
dant 2,000 dol. arba 100% nuo
uždirbtų pinigų (t.y. jeigu k a s
uždirbo tik 2,000 dol. per
metus, visus juos gali įmokėti į
IRA sąskaitą ir visus 2,000 dol.
nurašyti pildant federalinius
bei valstijos mokesčius).
Nebūtinai
kiekvienais
metais reikia įmokėti 2,000 dol.,
galima įmokėti ir mažiau, žino
ma, tada bus galima nusirašy
ti tik tą sumą, kuri buvo įmokė
ta į IRA sąskaitą. Tuo atveju,
kai žmona ir vyras abu dirba,
kiekvienas iš jų gali atidaryti
individualias sąskaitas ir nusi
rašyti viso 4,000 dol., bendrai
pildant pajamų mokesčius.

dirbantysis gali

turėti IRA!

STASYS J . BARAS
perkelta į „IRA Rollover"
sąskaitą. Už perkeltus pinigus
mokesčių nereikės mokėti,
neperkeltieji p i n i g a i bus
apmokestinami.
Kada į IRA sąskaitas
įdėti pinigai apmokestina
mi?
Už IRA sąskaitose įdėtus
pinigus bei uždirbtus nuošim
čius valdžiai mokesčių nerei
kia mokėti, kol tie pinigai
nebus išimami. Tais pinigais
jau galima pradėti laisvai
naudotis, asmeniui sulaukus 59
su puse metų amžiaus, o
įmokėjimus galima daryti, kol
asmuo dirba ir tik iki 70 su
puse metų amžiaus. Sulaukus
70 su puse metų, jau reikia
būtinai pradėti išėmimą ir už
tuos pinigus mokėti mokes
čius. Visada galima pasirinkti
išmokėjimo būdą: paimti visą
sąskaitos balansą vienu kartu,
pasinaudojant 5 metų vidur
kiu mokant mokesčius, arba
imti dalimis ir mokėti mokes
čius tik nuo išimtos sumos.
Tiesa, už išimtus pinigus
reikės mokėti valdžiai mokes
čius, bet tikriausiai, sulaukus
pensijos amžiaus, pajamos bus
žymiai mažesnės, taigi ir vėl
bus galima sutaupyti mokant
mokesčius.

Rimties valandėlei

VIENUOLIAI

Jei visi krikščionys y r a
pašaukti į šventumą, tai vis tik
jų tarpe kai kurie šaukiami
ypatingu titulu tam šventu
mui. Tai vienuoliai, kuriems
Vatikano
II
susirinkimas
paskyrė dogminės
Konsti
tucijos apie Bažnyčią ištisą
atskirą skyrių.
Vienuoliai
Bažnyčioje
išsiskiria iš kitų, kad jie savo
gyvenimą grindžia ne tik Die
Sutaupymas mokesčiais
vo įsakymais, bet ir evangeliškais patarimais. Tie patari
įmokėjus $2,000.00
mai yra paimti iš Viešpaties
$400.
žodžių ir pavyzdžio. Ne visi
$600.
trys evangeliškieji patarimai
$800.
— neturtas, skaistybė ir klus
$1,000.
numas - randami Evangelijose
Jeigu metinį įmokėjimą da pilnai atskleisti. Kai kurie jų
rys dirbantis vyras ir žmona, ne tiek žodžiuose, kiek Kris
įnešant į IRA sąskaitą 4,000 taus elgesyje ir pavyzdyje.
dol., tai mokesčiais sutau
Aiškiai ir pilnai yra atskleis
pymas bus dvigubas (40% mo tas neturto patarimas. Kartą
kesčių pakopoje sutaupymas pas Jėzų atėjo turtingas
bus 1,600 dol.;.
jaunuolis ir paklausė, ką jis
Palyginimui pažiūrėkime į
turįs daryti, kad laimėtų amži
skaičius, kurie parodys, kad nąjį
gyvenimą.
Mokytojas
2,000 dol. indėlis padėtas iš 12% atsakė, kad reikia laikytis
(skaičiuojant kasdieną) per eilę Dievo įsakymų. Bet jaunuolis
metų atneš gražius rezultatus:
pasisakė juos laikąs nuo p a t
Metai iki
savo jaunystės. Jėzus atsakė:
išėmimimo
„Jei nori būti tobulas, eik,
5
parduok, ką turi, išdalyk varg
10
šams, tai turėsi lobį danguje.
15
Tuomet ateik ir sek paskui
20
m a n e " (Mat.19,21). K a i p
25
matome, čia nėra Kristaus
30
įsakymų užlaikymu. Bet Jėzus
Kristus pataria, bet ne įsako.
Kasmetiniai įnašai
Žmogaus galutinis tikslas —
po $2,000.
amžinasis gyvenimas — gali
$14,620.
būti pasiektas vien tik Dievo
$41,485.
įsakymų
užlaikymu. Bet Jėzus
$90,850.
žino
ir
kitą
kelią šventumui
$181,500.
pasiekti,
būtent
neturtą.
$348,250.
Kitą kartą prisistatė pas Jė
$654,000.
zų fariziejai ir iškėlė santuo
4,000 dol. žmonos ir vyro kos skyrybų klausimą: galima
į n a š u s dolerių
s k a i č i u s atleisti žmoną ar ne? Jėzus
dauginkite iš dviejų.
atsakė pabrėždamas santuo
Kaip matome iš lentelės, kad kos nesuardomumą ir atšauk
per 15 metų kiekvieneriais damas išimtis, kurias buvo
metais įmokant į IRA sąskai
tą po 2,000 dol. iš 12% turėsite
sąskaitoje 90,850 dol. Atėmus pajamos bus žymiai mažes
jūsų 30,000 dol. indėlių, lieka nės.
Būkite apdairūs pasirink
60,850 dol. uždarbis nuošim
čiais. Jeigu kas nenorėtų visos dami įstaigą, kurioje atidary
sumos pasiimti vienu kartu, site savo IRA sąskaitą. Ne
federalinės
galima tuos pinigus išmokėti visur pinigai
valdžios
apdrausti
iki 100,000
per 15 metų, išmokant kas
mėsenį po $1,103.20. Tokiu dol. O tas labai svarbu!
būdu išmokant,
sąskaitos Paklauskite, atidarant sąskai
savininkui bus išmokėta 198,- tą, a r ateityje už ją nereikės
576 dol. Vėl atėmus jūsų 30,000 mokėti komisijos ar admi
dol. įmokėtus per 15 metų, bus nistracinių išlaidų.
išmokėta nuošimčiais 168,576
Pasirinkite finansiškai tvir
dol.
tą t a u p y m o bendrovę a r
Po tų dviejų palyginimų banką, kuriame jūsų san
atrodo, kad neturėtų būti taupos būtų saugiai inves
abejonių,
atidarant
IRA tuotos ir po 10 ar 20 metų galėsavo
senatvei
sąskaitas. Sutaupysite dabar t u m ė t e
valdžiai mokant mokesčius, sutaupytus pinigus be sunku
sutaupysite stambias sumas mų išsiimti.
senatvei, sutaupysite išimant
D a u g sėkmės su I R A
iš sąskaitų, nes tada jūsų sąskaitom!
kada jau pajamos bus žymiai
mažesnės.
Pažvelkime, kiek galima
sutaupyti pasinaudojant IRA,
mokant mokesčius:
Mokesčių pakopa
(Bracket)
20%
30%
40%
50%

J a u antri metai, kai Jaunimo
centras tvarkosi visai kitaip.Ne jėzuitų kunigų, o pa
sauliečių tarybos ir valdybos
vadovaujamas. Valdybos prie
šaky yra Irena Kriaučeliūnienė,
nepaprastos energijos ir prak
A r galima pinigus išsiimti
tiškų s p r e n d i m ų moteris.
n e s u l a u k u s 5 9 su p u s e m e t ų
Jaunimo centras turi išsilai
amžiaus?
kyti pats iš savęs. Jį turi padė
Taip, tai galima visada
ti išlaikyti, taisyti ir gerinti tie,
padaryti, tačiau IRA pritaikys
kurie juo naudojasi. Mūsų vi
skaudoką pabaudą už pinigų
suomeninės, kultūrinės ar ideo
išėmimą dar nesulaukus 59 su
loginės organizacijos yra pa
puse metų amžiaus. Išimtą
kankamai stiprios, kad jos gali
sumą r e i k ė s p r i d ė t i prie
prisidėti prie pagerinimų ir pa
metinių pajamų ir dar sumokė
togumų įtaisymų. Jos pačios
S a n t u o k i n ė IRA.
ti IRA 10% pabaudos už išimtą
turi žiūrėti į savo ir savo būsti
Jeigu vienas iš vedusiųjų sumą.
nės — Jaunimo centro ateitį
dirba, o kitas nedirba, tada
Mirties ar paliegumo atveju
tikrovišku jo supratimu. Tai galima atidaryti „Spousal" visos IRA sąskaitose sumos
daro jį labiau visų, bet kartu ir IRA ir pradedant dvi atskiras y r a a t p a l a i d u o j a m o s nuo
uždeda pareigą visiems juo rū sąskaitas - bendrai nusirašyti pabaudų federannei valdžiai
pintis.
2.250 dol. Anksčiau tokias bei taupymo institucijai. Mir
Šiais metais norima su sąskaitas reikėjo padalinti į ties atveju visos IRA sąskai
traukti bent tūkstantį narių, dvi lygias dalis. Dabar galima tose likusios sumos yra pilnai
padaryti įnašą ir nebūtinai išmokamos iš anksto sąskai
kurie rūpintųsi šiuo lietuvybės
lygiom
dalim.
išlaikymo ir tautinio gyveni
tos savininko numatytiems
mo judintojo centru, į kurį susi
palikuonims.
Kilnojamoji IRA.
renka visų kartų, visų amžių ir
IRA sąskaitos y r a geriausia
Šiuo metu daug bendrovių,
visokių pažiūrų lietuviai. įmonių bei unijų panaikina p r i e m o n ė
užtikrinti
sau
Pagrindinis uždavinys čia yra savo pensijų planus ir išmoka papildomą pensiją bei užtikrin
tik siekti stiprybės lietuviš savo tarnautojams didesnes tą senatvę. Užuot taupius
kam bendravimui ir tautinio pinigų sumas. Tokie išmokė senatvei, investuojant pinigus
susipratimo ugdymui. Tuo rū jimai yra daromi ir keičiant į paprastas taupymo sąskai
J a u n i m o centras praleido pinasi Jaunimo centro valdy darbovietes. Visada už tokias tas bei certifikatus ir už juose
daugelį tarpsnių savo sta ba, vedanti visus reikalus lie sumas reikia mokėti mokes uždirbtus nuošimčius mokėti
tybomis ir patogumų įvedimu, tuvybės gerovei. Tuo turi čius, ir labai aukštus mokes valdžiai aukštus mokesčius,
k a d tik lietuviai galėtų geriau rūpintis ir lietuvių visuomenė, čius, nes gautas sumas reikia vertėtų pasinaudoti tik šiais
ir sėkmingiau darbuotis kartu, ypač Chicagos, kad tas Jauni pridėti prie tais metais uždirb metais suteiktom lengvatom ir
organizuoti lietuviškus pasiro mo centras būtų tikrai jauni tų pajamų.
investuoti į IRA sąskaitas, kur
dymus a r mokyti lietuvių jau mo ir tikras centras, — jame
To galima išvengti, jeigu per galima nusirašyti nuo mokes
nimą. Reikia prisiminti, kad lietuviškas gyvenimas turi 60 dienų nuo pensijos plano čių visą indėlį ir nustumti
pirmasis jo vadovas kun. Kazi augti, stiprėti ir nešti vaisių. likvidavimo — išmokėjimo, mokesčių mokėjimą už nuošim
mieras PeČkys jau yra am Galima tikėti, kad šio tikslo visa suma ar jos dalis bus čius ir indėlį į tolimesnį laiką,
žinybėn iškeliavęs. Antrasis ir bendromis jėgomis pasieks,
ilgiausiai buvęs kun. J o n a s nes valdyba ir speciali komi
ja), įgulos vadovybė, karininkai, miesto tinkamoji
Kubilius čia sveikatą prarado. sija sielojasi nariais ir daugiau
visuomenė. Kviestieji ir vyresniųjų klasių mokiniai
pajėgų
pritraukimu.
Kun. J o n a s Raibužis taip pat
galėdavo atsivesti savo pažįstamų merginų. Jų
amžinybėje. Kun. J o n a s BoreSidabrinė Jaunimo centro
tikslas suartinti hetuvius mokinius su tais kviesti
vičius su sveikata skundžiasi. sukaktis iškilmingai gal bus
niais svetimtaučiais ir jų prieaugliu. O lietuviams
Jaunesnieji, kaip kun. Gedimi švenčiama tik rudenį, kai jau
mokiniams dar buvo paskata išmokti gražiai šokti ir
n a s Kijauskas, kun. Algiman sueis tikroji data. Dabar reikia
RYGIŠKIU
JONO
GIMNAZIJOS
laikysena pritikti prie baliaus tono.
t a s Kezy s ir kun. A n t a n a s Sau- ne tik linkėti, bet ir dėti pa
Vėkau (1907) įsisteigus rusiškai Beverniūtės
laitis, dirba kitose srityse, bet stangas, kad jis būtų tas židi
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS
mergaičių ir lietuviškai „Žiburio" progimnazijoms,
jau atidavę šiam kultūriniam nys, iš kurio trykštų tautinė ir
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė
tokius balius ruošdavo ir anos dvi gimnazijos, ir
ir tautiniam židiniui savo dalį. moralinė šviesa, iš kurio spin
vieni kįtus kviesdavosi.
Per tą laiką jau išaugo nau duliuotų lietuviško gyvenimo
56
saulė
ir
kurion
paguodos
ir
Vyrų gimn. šie pokyliai būdavo plačiausi. Jie
ja karta, nauji lietuvių vado
vai, nauji lietuvių visuomenės dvasinio maisto eitų ieškoti vi
Mokslo metams einant, gimnazija sušaukdavo žymūs dar ir tuo, kad lietuviai mokiniai, šalia
veikėjai. Ir bent dalis jų savo sos lietuvių kartos — seniau mokinius į minėjimus, sukaktuves: rusų rašytojų, programinės dalies, atsiskirdavo ir šokių lietuvišką
t a u t i n į d a r b ą a r t a u t i n į atvažiavę, naujakuriai ir čia pasižymėjusių veikėjų, karo laimėjimų, pasitaikan dalį. Kadangi visi šokantieji į mažoką salę netilp
sąmonijimąsį yra pradėję Jau gimusieji bei mokslus baigu čių svarbesnių įvykių — aukštų pareigūnų atsilan davo, ypač mažesniesiems, būdavo skiriama didžiau
nimo centre — susirinkimuo sieji pavergtos tautos ats kymo progomis ir kita. Čia vėl be atitinkamo direk sia klasė ar gimnastikos salė. Svečiai ir kai kurie
se, mokykloje, sueigose. Tai nė tovai. To jau laukiame dabar, toriaus žodžio, paskaitos, programą sudarydavo didesnieji mokiniai šokdavo salėje — valsą su figū
r a nuostolis, bet tai pelnas nes dabar pradedame šven patys mokiniai: choras, orkestras, deklamacijos, romis, chiavatą, podekatrą, padespaną, čerdašą,
lezginką, polonezą, mozurką, polką kokietką...
dvasiniu ir tautiniu požiūriu. tinius metus.
vaidinimas... Sakalu mankštos gabalas...
Pr.Gr.
Ta lietuviškoji karta jau kuria
Mažesnieji savo vietoje turėję šokti tuos pačius
Pajutus, kad mokiniai susirengia dar šalia šokius, pagal tą pačią muziką. Kad būtų visur girdė
gimnazijos slaptų pramogų, o lietuviai dar leidžiasi į ti, pulko orkestras, pilno sąstato, grodavo kori
lėti
pasaulį,
duodant
Jėzų
tau
savo
tautinę veiklą, jų visų dar labiau laisvalaikiui doriaus gale. Salių durys atdaros. Mažesnieji prisiMes privalome dalytis tuo,
ir
per
tave
pasauliui.
sutrumpinti
ir pririšti švelniu ryšiu prie gimnazijos, vėrę duris ir pastatę sargybą, šokdavo pagal savo
kas m u m s sava, — savo na
pasiūlyta
patiems
rengti grynai savitarpines pramo „muzikantą" suktinį, klumpakojį, noriu miego,
Melskimės:
muose, savo bendruomenėse,
Tėve mūsų, štai aš esu Tavo gas — linsmavakarius gimnazijoje. Čia klausovai paprastą valsą, sukdavo ratelius, žaidimus... Kori
savo parapijose, savo gyve
žinioje,
Tavo vaikas, nau išgirsdavo aštrių, kampuotų juokų, pokštų, dekla doriuje pasirodžius mokytojui, inspektoriui, sargybi
n a m a j a m e mieste ir pasauly
dotinas
tęsti
Tavo meilę pa macijų, pasakėčių vaidinimų, pamatydavo kaukių, nis pranešdavo pagal sutartą ženklą, plačiai atidary
je. Cia yra tai, kas turėta gal
voje:
"Dievas taip
labai sauliui, duodant Jėzų man, o juokingo sporto. Bet susiprantantieji lietuviai, greit damas duris. Šokėjai pereidavo į bendrus šokius, kiti
pamilo pasaulį, jog davė savo per mane vienas kitam ir pa išaižę jų siekius, tokius parengimus „sabotuodavo", strapaliodavo betkaip, jų ir nemokėdami. Čia
ir jie visuotinio pasisekimo neturėję.
sauliui.
susiburdavo ne tik lietuviai berniukai ir mergaites,
Sūnų".
šiomis
vilionėmis
tikslo
pilnai
nepasiekus,
moki
Melskimės
už
vienas
kitą,
bet prisidėdavo ir kitataučių mokinių, kai kurie
J i s vis d a r nepaliauja davęs
niams
dar
ir
apsitrinti
dir.
Gajevskis
pradėjo
ruošti
kad
įgalintume
Jėzų
mylėti
suaugusieji svečiai. Tuo lietuvius padrąsindavo ir
Sį savo Sūnų per tave ir per
kasmetinius
pokylius
(balius)
vis
labiau
įsigalinčius
mumyse
ir
per
mus
ta
meile,
keldavo
jų tautinę savigarbą.
mane. Nes taip labai tebemyli
ir
virtusius
papročiu.
Be
visų
gimnazistų,
į
juos
Tokie pokyliai būdavo ir Breverniūtės mergaičių
pasaulį. O Sis tikras Bend kuria Jo Tėvas myli Jį.
Motina Teresė būdavo kviečiama rusiškoji valdžia (administraci gimnazijoje. Bet čia su lietuviškais šokiais, žaidi
radarbis — įgalinąs Dievą my

MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJA

BAŽNYČIOJE
padaręs
Mozės įstatymas.
Toks
Kristaus
aiškinimas
nustebino mokinius, ir jie
paklausė: „Jei tokie vyro ir
žmonos reikalai, tai neverta nė
vesti"
(Mat.19,10).
Kitais
žodžiais tariant, jei negalima
atleisti
žmonos, negalima
atsiskirti, tai geriau visiškai
nevesti.
T a d a Jėzus duoda atsaky
mą, kuris tiems žmonėms atro
dė labai paslaptingas: „Ne visi
išmano tuos žodžius, o tik tie,
kuriems duota išmanyti"
(Mat. 19.11).
Cia Kristus kalba apie
savanoriškus nesituokiančius,
apie tuos, kurie atsisako
santuokos,
žmogiškosios
meilės, gimdymo galios ne dėl
to, kad būtų santuokai netin
k a m i arba dirbtinai tokios
galimybės netekę, o tik apie
tuos, kurie savanoriškai dėl
Dievo meilės ir amžinojo gyve
ninio, pažadėto Dievą mylin
tiems, yra atsisakę santuo
kinio gyvenimo.
Kristus supranta šią proble
mą ir todėl paaiškina, kad
savanoriškas skaistumas yra
Dievo dovana: „Ne visi išma
n o tuos žodžius, o tik tie,
kuriems duota išmanyti"
(Mat. 19,12). Ne visi gali
suprasti, kad reikia atsisakyti
s a n t u o k o s dėl aukštesnio
gėrio, dėl Dievo karalystės.
Taigi ne visi gali sekti šiuo
evangelišku patarimu. Jėzus
niekam šio dalyko neįsako, jis
n ė r a visiems be išimties, o tik
tiems, kurie pajėgia suprasti,
n e s tas supratimas jiems yra
„duotas" paties Dievo.
Apie
trečią
evangelišką
patarimą — klusnumą netu
rime aiškaus žodinio Jėzaus
mokslo. Jis jį pasakelbė ne žo
džiais, bet pavyzdžiu — savo
besąligine klusnybe Tėvui.
Visą savo gyvenimą klausė
d a n g i š k o j o Tėvo, vykdy
d a m a s įsakymus gautus tada,
kai buvo siunčiamas į pasaulį:
„Aš myliu Tėvą ir taip darau,
k a i p jis yra man įsakęs"
(Jon.14,31).
„Aš
visuomet
darau, kas jam (Tėvui) pa
t i n k a " (Jon. 8,29). „Mano
maistas — vykdyti valią to,
kuris mane siuntė" (Jon.4,34).
Jėzus savo pavyzdžiu kviečia
žmones elgtis taip, kaip jis yra
daręs.
Štai turime patarimus, tei
singai vadinamus „evangeliškais", kurie sudaro vienuoliš
kąjį luomą, kaip jis formavosi
nuo pirmųjų
krikščionybės
amžių. Bažnyčia rūpinosi jų
aiškinimu
ir pritaikymu
praktiškam gyvenimui. „Taip
išaugo, sako Vatikano II susi(Nukelta į 4 psl.)

mais būdavo sunkiau. Tik retai kada „pamylėti
muzikantai" pagrodavo kokį lietuvišką šokį! (Čia ir
lietuvaičių mokėsi proporcingai daug mažiau, negu
vyrų gimnazijoje lietuvių berniukų). Tačiau ir čia
mokiniai ir svečiai smagiai sušokdavo partizaniškai
vogčiomis lietuvišką šokį.
„Žiburio" mergaičių progimnazijos pokyliai
būdavo lietuviški. Tik tais atvejais, jeigu būdavo į
juos kviečiama anų dviejų gimnazijų vadovybė a r
visi mokytojai ar rusų administracijos koks „tūzas",
tada rusiškai paaiškinama programa, o mokinės
atlikdavo kokį kursinį dalykėlį lietuviškai ir rusiš
kai, prancūziškai, vokiškai.
Kiti kviečiami svečiai stropiai pasirinkti.
Mergaites galėdavo kviestis savo brolius, pusbrolius,
gimines ar mokyklos vadovybei pažįstamą ne gimi
nę. Kartais įsprukdavo po pusbrolio priedanga ir ne
giminė. Apskritai, pusbrolis, pusseserė buvo įsigalė
jęs su svetimais susitikti pasiteisinimas visų trijų
gimnazijų mokinių. „Palydėjau pusseserę", „tai
mano pusbrolis".
Tokiu būdu būdavo sudaromos nors retos
aplinkybės susitikti visų trijų gimnazijų mokiniams,
susipažinti (lietuviams dar pavaryti lietuvišką
propagandą), ir malonus pasižmonėjimas. O žiburietėms, gyvenančioms nemažiau uždarame bendra
butyje, negu vyrų gimn. mokinių butai — tuo labiau.
N u o s t a t ų r ė m u o s e . Mokinys, priimtas į gimna
ziją, įstatomas ir į išorinio gyvenimo būdo rėmus.
Gimnazijos raštinėje gauna bilietą su direktoriaus
parašu ir antspaudu. J i s įveda gavėją į inteligenti
jos luomą ir uždeda pareigas juo augti ir būti. Bilietą
mokinys privalo visada visur su savimi turėti —
mokykloje, už mokyklos, savo bute, per atostogas.
(Bus daugiau)

>

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 30 d.

KURIAME TRADICIJAS

Rimties valandėlei

(Atkelta iš 3 psl.)
rinkimas, — įvairios atsiskyrėlinio ir bendrojo gyvenimo
formos ir įvairios bendruo
menės, kurios tobulėjo jų narių
pažangai ir visos Kristaus
GLENA KAROSAITE - GIMBUTIENE
Bažnyčios labui, kaip medis,
kuris iš Dievo duoto diego
PALYDĖTA J AMŽINYBC
nuostabiai
ir
visokeriopai
šių metų sausio 13 d. Los An
išsišakojo Viešpaties lauke"
geles, dukters namuose slaugo
(L.G.43). vienuolinės bendruoma, mirė agronome visuomeni
menės suteikia savo nariams
ninke Elena Gimbutienė. Kiiigyvenimo pastovumą, išban
mc anykštietė, gimusi 1894 m,
dytą kelią tobulumui siekti,
Slavėnų dvare. vysk. A. Barabrolišką bendrumą Kristaus
tarnyboje, Dievo sūnų laisvę.
uausi'o apdainuoto Anykščių šiidi; apylinkėje. Jos tėvas Kle
T a č i a u tuo
nenorima
mensas Karosas buvo baigęs
pasakyti, kad šventumas yra
Petrapilio institute inžineriją, o
tik vienuolių monopolis, kad
Maskvos universitete matemati
Gražiai vyksta toji mūsų kitose gyvenimo formose, kaip
nauja tradicija. Po šia inten dvasiškių ir pasauliečių būklė
kos mokslus ir dirbo geležinke
cija a t n a š a u t ų šv. Mišių, šių je, nebūtų galima pasiekti
lių statyboje. Jo brolis, t y.
metų minėjimą pravedė „Biru šventumo. Kiekvienas misti
Elenos dėdė, Antanas Karosas
tės" draugijos vicepirmininkė nio Kristaus kūno narys jau
buvo Seinų — Vilkaviškio vys
Alfa
Pažiūrienė, įvesdama pačiu krikštu yra pašauktas į
kupu. Elena mokėsi Rusijoj;
visus į šventės nuotaiką keliais šventumą ir gauna iš Dievo
gimnaziją baigė Kaukaze. 1911Santa Monikos Amerikos Lietuvių klubo pir Emilį Sinkius, klubo narius ir rėmėjus, jiems klu
taikliais žodžiais ir pakvies- r e i k a l i n g ų
malonių
jam
1917 m. studijavo agronomiją
mininkė dr. V. B. Raulinaitienė papuošia Juliją ir bo valdvbos surengtų padėkos pietų proga.
A. a. Elena Gimbutienė
d a m a Lietuvos Garbes konsulo pasiekti. Tačiau laikymasis
Maskvoje, Galicino aukšt. ž. ū.
Nuotr. V.R. Pluko
Nuotr. V. Maželio
žmoną
Janiną
Čekanaus- evangeliškųjų patarimų apsau
kursuose ir garsioje Petrovokienę, pirmąją Los Angeles goja žmogų nuo visos eilės
Razumove ž. ū. akademijoj, ko kūnu dr. Algirdas Olšauskas,. skyriaus pirm. Oną Pulkaukliūčių, kurios apsunkina Die
Mokslą nutraukė 1917 m, kilusi dalyvaujant iš Bostono atyyku- ninkienę ir šios tradicijos vo tarnyboje meilės prakti
revoliucija.
Tame laikotarpy a a m sūnui dr. Jurgiui Gimbu- p r a d i n i n k ę R ū t ą Š a k i e n ę kavimą. Dėlto Bažnyčia remia
Maskvos universitete inžineriją- tui, dukrai Aldonai, marčiai dr. uždegti šalia sesių pavardžių vienuolinį luomą, o pats Die
geodeziją studijavo Leonidas Marijai Gimbutienei, vaikai- sąrašo tris žvakes: geltoną, v a s visais laikais pažadino —.j « .
r \ f*
Po to sekė vieno veiksmo vaiz Baltimorės kas ant/ą šeštadienį
Gimbutas. Juodu sukūrė šeimą, či&ms ir gausiam skaičiui Los žalią ir raudoną. Prie šios naujas vienuolines bendruo- w a s n f l l g t O i l , U* V,.
delis "Pirmųjų Kalėdų Naktis" dėsto istoriją vyresnėms klasėmsįj
išaugindami £ūnų, dabar žymų Angeles lietuvių. Atsisveikino g r a ž i o s ceremonijos susi- menes.
pagal E. Ruzgienės tekstą- Šiame Iš Baltimorės turime dar ir kita£
moksuninką-visuomenininką dr. vyr. skaueiv vardu S. Butkiene, J a u p i m o minute tylos jautriai
Jėzaus Kristaus pasiūlytas
£R. DONELAIČIO
vaidinime dalyvavo visi 35 šios penkias šeimas, kurios jau kelerSC
Jurgį Gimbutą ir dukrą Aldoną Lietuvos dukterų — S. Šakiene, p r i s i < i ė j 0 į. vįgį dalyviai
evangeliškųjų
p a t a r i m ų LITUANISTINĖS MOKYKLOS
metai, nepabūgusios ilgų distanciįį
mokyklos mokiniai.
Gimbutaitę - Cinikienę.
Birutiečių — A. Pažiūrienė, įngyvenimo būdas istorijos eigoKALEDTJ EGLiUTt
jų, veža savo jaunimą į šią mof*
I-jam pas. karui pasibaigus, žinierių — Edm. Arbas skautų
§i ais m e t a i s VVashingtono
ir
kyklą.
Sekė „Kelios lyriškos mhv je konkretizavosi įvairiais
_ .
c
1919 m. Gimbutai gr;žo į Lietu- — Eug. Vilkas, Alena Davenie- tys", rašyt. Alės Rūtos kury- v i e n u o l i š k a i s o r d i n a i s ir Baltimorės apylinkių Kristijono
P™ *ios ^]utes
! ™ į . n vlsos
Mokyklos tėvų komitetą Šiai^
vą. Leonidas Gimbutas 1922-27 nė, A. Audronis, J. Kuprįoius. bos ištrauka, paskaityta pačios kongregacijomis. Žmogus yra Donelaičio Lt. mokyklos Kalėdų mokytojos, tačiau
didžiausias metais sudaro: Mara Almenienį
m. mokytojavo ž. ū. technikume, Sugiedota "Marija, Marija". Ve- a u t o r ė s ,
tai:
, , K o r t ų socialinė būtybė ir todėl jis eg lutė tikrai praėjo su dideliu nuopelnas tenka Ritai Kavolienei sekretorė, Egidijus Žilionis Dotnuvoje. 1924- m. ten jslkų- lionė mirė sulaukusi 88 metų n a m e l i s " ,
„Apie
m i r t į " , siekia ir savo tikslų gyven- pasisekimu, entuziazmu, bei su- Ji *>uvo pagrindinė vaidinimo re- d i n i n k a s ' i r E l v y r a Vodopalienė
rus ž. ū. akademijai, Elena dir- amžiaus. Ji savo gyvenimu, ša „Naujuose Metuose" ir „Moti damas bendruomenėje. Tokios t e i k e kalėdišką nuotaiką gruodžio žisore > kostiumų siuvėja bei sce- — pirmininkė.
bo akademijos bibliotekoje ir vo būdo tauriomis savybėmis rf n a " . Susikaupimo nuotaiką bendruomenės kaip tik paleng- m e n e s į v i s a i VVashingtono visuo- n o s ren * ei ' a - R i t a ne} K PennsylMokyklos eglutę užbaigėm vai
kartu baigė studijas, pirmoji kūrybine veikla stiprino ir kele toliau d a r pagilino mūsų vina žmogui siekti tikslo, kuris m e n e ;
vanijos kiekvieną šeštadieni atva- šėm ir loterija. Loteriją praturti
gaudama šios mokslo įstaigos savo tautos dvasines vertybea p i a n i s t ė
žiuoia į Washingtoną su didele no Degučio iš Clevelando gra
—
kompozitorė p a v i e n i u i būtų s u n k i a i
energija bei entuziazmu padėti žiai lietuviškais raštais išdroži
diplomą. Vasaros atostogų me- ir tuomi paliko visiems brangų R a i m o n d a Apeikytė su Čiurlio pasiekiamas.
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Solistė
augalų genetikoj ir Prancūzijosi šios mokyklos vedėja V. GurecVlsa mok kIa
y
dalyvavo Šv. MisioJ a n i n a Čekanauskienė m i n ė gyventi ir ne vienuoliškame
Lit mokyk- kienė.
->
je — sėklininkystėje. Nuo 1926
jimą
užsklendė
trimis
momen
iki 1940 m. mokytojavo Fredos
I S Z į ^ U S ^ T l i S " S S ^ N a lai r d S m ^ i e vadovauja AnTėvų komitetas dėkoia ponam,
tui pritaikytomis dainomis: S S ^ ^ C S S ^ S
aukštesniojoje sodininkystės ir
Nida Cesonytė, Juozapas-And- gėlė Bailv, o jai oadeda šios mo- Račkiams už aukų Kalėdų egluPASIRUOSIMAS
„O, Visagali", žodž. Danutės n a t r i m u s ts£g*
J u k vra « Landsbergis, Angelai - Ni- **<**: Mara Almenienė, Daiva te, Zalubams Pleteriams, Bačdaržininkystės mokykloje Kau
VASARIO 16
Mitkienės,
muz.
St.
MoniuštiesTTad
to
d
k
T
s
t o T v £ a <*a Mickutė, Gema Benokraitytė, Milkr, Milda Čižiūniene, Rima kaičiams, Jackūnui, Radžfiri*,
ne.
1940-44 m. tekioj pat mo
MINĖJIMUI
kos,
„Marija, Motina malo dos d a u ^ a u T a d a t v s " G ^ o e Vida Vodopalaitė, Daina Saka- Bačanskienė, Giedrė McCandless, kur, Znotinui už aukas Naujų
kykloje Vilniuje dėstė augalų
aaugiau paaarys . i^rupe , _ , . . ; . r z . ~»
___,
. p J t o v avn Upnė Du iauni nadėė- Metu n m M fliTU • I - M,;rti,u
San Francisco LB apylinkės nės", žodž. Fausto Kiršbs, muz. aos
genetiką ir sėklininkystę. Pa
žmonių gali daug daugiau lauskaitė ir Rimgailė Kondratai- Rita Kavolienė. Du jauni padėjė- Metų proga. Dailininkei Nijolei
B.
Budriūno
ir
„Begalinis
Vieš
rašė šiose srityse du vadovėlius jau sudarė programą Lietuvos
nuveikti, negu pavienis žmo- tė - Visas jaunimas bei visuome- jai —Kristina Lukaitė ir Paulius Palubinsk'enei už padovanojimą;
atkūrimo paties pasaulis", žodž. B.
nė
ir eilę straipsnių
"Kosmos", nepriklausomybės
įsijungė į kalėdiniy giesmių Mickus. Asta Banionytė Conner paveikslo loterijai, kurią prave
Brazdžionio, muz. G. Gudaus gus. Bendromis jėgomis yra
moko tautinius šokius kas antrą sim šį pavasari,
"Naujojoj
sodyboj", "Žemės akto paminėjimui, kuris įvyks
kienės.
Akompanavo
R. atliekami dideli darbai ir giedojimą, kurias su gitara palyvasario
7
d.
Šv.
Jono
Krikš
savaite, a Aleksandras Radžius iš
Ehyra Vodcpalienį
ūkyje", "Moteryje", Liet Einciužsimojimai, kurių vienas žmo- dėjo Livija Garsienė.
Apeikytė.
klopedijoj ir kt. Turėjo skaudžių tytojo parapijos salėje, 270
Menininkes apdovanojus pa gus net svajoti negalėtų.
pergyvenimų, kai 1932 m. šir Main St., Milpitas. Minėjimas dėkos žiedais, šis gražus Reikia čia pabrėžti, kad
Po Mišių visi ėjo į Misijos sadies priepuoliu, būdamas tik 40 prasidės 2 vai. p.p. šv. Mišių minėjimas ir buvo baigtas, vienuolinis luomas nėra tarpi- !ę, kuri nors ir maža, bet šventišmetų, Kaune mirė jos vyras auka už kritusius dėl Lietuvos p a l i k d a m a s nuoširdžios, neiš- nis tarp dvasiškių ir pasaulie- kai išpuošta, suviliojo visą visuoLeonidas, o kitais 1933 metai3 laisvės, kurias atnašaus kun. tęstos programos įspūdį, o čių. J i s nesudaro Bažnyčios menę, kad net ir kėdžių pritrūko,
Kaune mirė jes tėvas Klemen dr. V. Pavalkis.
Apylinkės valdyba stengėsi, ypač padėką ir pagarbą šį struktūros, tačiau „priklauso Oficialiai programos daliai pasisas Karosas.
kad Vasario 16 būtų iškilmin lietuvišką darbą dirbusioms ir Bažnyčios gyvenimui ir šven- baigus, prasidėjo mokyklos pasiŠalia kruopštaus darbo moky giau ir gražiau paminėta, tebedirbančioms.
tumui" (L.G.44).
rodymas. Neturint scenos šioje
kloje Elena Gimbutienė dalyva at8ikviečiant
RKV
J.
V.
salėje,
gal mokinių pasirodymas
iš
Chicagos
vo visuomeninėje veikloje — buvusį „Draugo" redaktorių
truputį ir nukentė'o, tačiau glau
Lietuvos Moterų taryboje, Mer Br. Kviklį, daugelio knygų
dus ir artimas ryšys tarp žiūrovų
gaičių bičiulių draugijoj, buvo autorių ir žinomą žurnalistą.
ir vaidintojų padarė šią eglutę
deleguojama į tarptautinius kon Br. Kviklys atvykdamas atsi
dar Šiltesnę, glaudesnę ir nuotai
gresus (1930 m. atstovavo Lie gabena ir dabartinės Lietuvos
kingą.
tuvos moterims Vienoje, Austri p o g r i n d ž i o
rezistencijos
Deklamuotojai buvo Renata Žijoj, 1931 — JAV). 1934 m. įsto dokumentinę parodą, kurių
lionytė ir Kęstutis Kavolis, kurie
jusi į Lietuvos Skaučių sąjungą, leidiniai prasiveržę pro gele
gražia lietuvių tarme be jokios
veikė Skautams remti draugijoj, žinę užtvarą pagarsėjo visame
Wasbingtono, D.C, K. Donelaičio lituanistinė mokykla sa
klaidos padeklamavo Kalėdoms
organizavo skautes Fredoje; pasaulyje.
vo
šventėje. Iš kairės: Gintas Garsys, Lisa Bačenskaitė, Krispritaikytus eilėraščius. O antras
tutis
McGann, Žibutė Radžiutė, Andrius Benokraitis, ElenuJAV buvo Bostono skaučių tunKitoje parodos dalyje, lanky
skyrius su didžiu įkvėpimu atliko
tė
Taoraitė,
Pranas Pauliukonis ir Asta Almenaitė.
tininkė, Kaziuko mugių ruoši tojai galės susipažinti kas yra
Vytės Nemunėlio "Kaminkrėtys".
Nuotr. D. Bieliauskaitės
mo pradininkė. Rašė į skautų atsiekta laisvojo pasaulio lietu
spaudą. Už veiklą buvo pakel vių leidžiant politinę lite
ta į vyresnės skautininkės lai ratūrą, daugumoje pagrįsta
psnį ir apdovanota aukščiausiu pogrindžio leidinių faktais,
skautų ordenu — Geležinio Vil apie pavergtos tautos vargus ir
aikštėn
ko.
Lietuvoje ji buvo apdova kančias, k e l i a n t
NEW YORK CHICAGO
nota Gedimino ir Vytauto orde okupanto žiaurumus.
10-ties DIENŲ KELIONĖS: Maskva /VILNIUS /Maskva
BOSTON
riais.
Be šių įdomių parodų dar bus
GEGUŽĖS
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Nors karo sūkuriuos išsiblaš
kėme į visas keturias pasaulio
šalis, bet, kur bebūtų likimas
pakreipęs mūsų žingsnius, į
ten atsinešėme savo karštas
lietuviškas širdis. Štai artė
jame prie pusšimčio metų nuo
savo tėvynės naujojo jungo,
bet k a d nepasimetėme ir nepa
vargome, o priešingai, ku
riame net naujas gražias tradicijas, įrodė jau kelintą kartą
susirinkusi minia į birutiečių
ruošiamą susikaupimo popietę
prisiminimui
amžinybėn
iškeliavusių savo narių. O
tokių vardų garbingoje lentoje
surašyta jau net 19.

MOSU KOLONUOSE
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Prie Dubingių

ežero

POVILAS SKARDŽIUS
Prezidentas pasiūlė sustoti ir toliau eiti
pėsčiom. Pulkininkas paprašė
šoferį
sustabdyti automobilį, ir mes visi išlipom.
Netoli, pakalnėje, gulėjo Dubingių ežeras.
Siauras ir panašus į plačią upę. Per jį ėjo
ilgas tiltas. Tiltas buvo baltas ir nepapras
tai gražus. Grakščiai abu ežero krantus
jungdamas ir savo šešėlį t a m s i a n vande
nin pamerkęs, stovėjo jis prieš mūsų akis
ir savo gražumu stebino.
'
Prezidentas Antanas Smetona atosto
gų metu retai išvažiuodavo. Niekada nesi
baigiantys vizitai iš Kauno valstybės
reikalais, svečių ir giminių atsilankymai
neleisdavo prezidentui pasitraukti iš
Užugirio kiemo. Bet tą rytą, v a l g a n t pusry
čius, iŠ adjutanto patyręs, kad dienos metu
Užugirio kieme nebus svečių ir žino
damas, kad aš anksti keliu, atsisukęs į
mane, paklausė:
— Kažin koks oras? Ar j a u Tamsta
buvai lauke?
— Taip, pone prezidente, atsakiau ir
manydamas, kad jis nori, pusryčius paval
gęs, eiti pasivaikščioti, pridėjau:
— Lauke labai gražu. Rasa j a u nukrito,
ir aš manau, kad, nieko nelaukiant, gali
ma eiti ne tik į laukus, bet ir į mišką.
. Prezidentas, išklausęs manęs, atsistojo
ir priėjo prie lango. Praskleidęs užuolai
das, jis žiūrėjo pro langą ir, valandėlę
pastovėjęs, atsisuko į mus.
— Ar Tamsta nemanai, kad vietoj pasi
vaikščiojimo mes galėtume išvažiuoti auto
mobiliu? Gal net už Ukmergės, kur n o r s
prie sienos, — kalbėjo prezidentas, žiū
rėdamas į adjutantą.
j — Kodėl ne, — atsakė adjutantas, — jei
Tamsta, pone prezidente, nori.
— Tai gerai, nutarta.
— Taip, pone prezidente. Už pusvalan
džio, manau, galėsime pajudėti.
Prezidentui valgomąjį kambarį aplei
dus, pulkininkas, atsisukęs į m a n e , kalbė
jo:
. — Aš iškviesiu šoferį ir pranešiu saugu
mo žmonėm, kad jie pasirengtų mus lydė
ti, o tamsta surask ponią prezidentienę ir
pasiteirauk, ar ji nenori prie mūsų prisi
dėti.
Nelengva būdavo surasti prezidentienę
ryto. metu, kai ji, užsiėmusi Užugirio kiemo
ūkio reikalais, su neišsemiama energija
klajodavo po sodybą ir po laukus, vis
atrasdama ką nors padaryti, prie ko nors
savo ranką pridėti. Čia duodama nuro
dymus darbininkams, dažnai prie jų prisi
jungdama ir su jais dirbdama lengvesnius
darbus, čia sustodama prie gyvulio, jį
glostydama, kalbindama ir girdama, tary
tum jos žodžius anas suprastų, čia užsuk
dama daržan, kur daržovės ir gėlės augo ir
rasdama laiko jas apžiūrėti, palaistyti, čia
susirūpinus ir nerami, tolumon savo akis
įbedusi ir laukdama debesų, kad jie grei
čiau ateitų ir atneštų lietų išdžiūvusius
laukus palaistydami, arba kad jie palauk
tų dieną ar kitą ir neateitų, kol šienas ar
kitos laukų gėrybės išdžius ir bus po stogu
pargabentos.
Tą rytą man neteko jos ilgai ieškoti.
Pirmas
kieme sutiktas
darbininkas
nukreipė mane į kiaulides.
" Užgirio kiemo kiaulidės, pagal pasku
tinius gyvulininkystės ūkio reikalavimus
pastatytos, buvo didelės, šviesios ir į daug
skyrių žemom pertvarom suskirstytos.
Prezidentienė, rankoves atsiraičiusi,
sutiko mane su šypsena. Nesunku buvo
atspėti, kad ji, prieš m a n ateinant, padėjo
tarnaitei valyti kiaulių lovius.
— Padėk, Dieve! — Pasveikinau jas,
kiaulidžių tarpdury sustodamas.
— Ačiū! — Pralenkdama prezidentienę,
atsakė tarnaitė.
.i — Prašau vidun, leitenante, mums
reikia pagalbos, — pridėjo prezidentienė,
juokaudama.
— Ačiū už pakvietimą, — atsakiau, —
mielai prisidėčiau, jei laiko turėčiau.
— O kur skubi?
"
— Ponas prezidentas ketina važiuoti
pasivažinėti. Pulkininkas atsiuntė mane
Tamstą paklausti, ar nenorėtum prie mūsų
prisidėti.
— Kada jūs ketinat važiuoti?
n
•
— Tuojau, už pusvalandžio.
— Padėkok pulkininkui, kad jis manęs
neužmiršo. Aš dabar negaliu išvažiuoti,
nes laukiu agronomo, kuris gali pasirodyti
.kiekvienu momentu.
11

U ž g i r i o k i e m ą , k a i p i r ki
tus pavyzdingus ūkius, apylinkės agro
nomas lankydavo reguliariai. J i s savo
apsilankymų metu pavyzdingų ūkių savi
ninkams padėdavo planuoti pasėlius,
tikrindavo pieno gamybą ir aptardavo
-visas kitas ūkio ir gyvulinkystės proble
mas. Užugirio kiemo ūkio reikalų tvarky
mo naštą nešė prezidentienė, nes prezi
dentas neturėjo t a m nei patyrimo, nei
laiko. Bet ir prezidentienės patyrimas
ūkininkavime buvo nedidelis. Agronomo

apsilankymai jai būdavo labai naudingi ir
reikalingi.
A š bandžiau ponią
prezidentienę
perkalbėti:
— Ponia, — kalbėjau, — kas nors kitas
gali pasitikti agronomą ir paprašyti, kad
jis atvažiuotų ryt arba kurią kitą dieną.
— Negaišk pats ir negaišink manęs. Aš
negaliu važiuoti. Vietoj manęs, paimkite
panelę Juliją arba ponią Ilgauskienę.
Pusvalandžiui praėjus ir panelei Julijai
taip pat atsisakius, mes išvažiavom iš
Užugirio kiemo su ponia Ilgauskienę.
Pravažiavus Ukmergę, pasukom Paši
lės ir Širvintos link. Važiavom vieškeliais,
kurie dulkėjo vasaros vėjų ir saulės išdžio
vinti. Arkliai, sutikti kely ir prie automobi
lių nepripratę, išsigąsdavo, ir mes turė
davom sustoti ir laukti, kol jie bus
suvaldyti ir nuraminti. Vienkiemiai ir
sodžiai su savo trobesiais ir sodais slinko
vienas po kito pro automobilio langus.
Vieni tvarkingi ir patrauklūs, kiti nugy
venti su pašiurusiais šiaudiniais stogais.
Toks buvo rytinės Aukštaitijos kraštas,
per kurį mes važiavom ir kuris tęsėsi į
rytus iki Utenos ir už jos iki Zarasų ir
Rokiškio, o taip pat ir į pietus iki okupuoto
Vilniaus ir už jo. Ši mūsų šalies dalis dėl
savo dirvų smiltingumo toli gražu negalė
jo susilyginti su šiaurinės Lietuvos arba
Suvalkijos derlingumu. Bet aukštaičiai dėl
to nesisielojo ir savo žemei priekaištų
nedarė, nes jų meilė jai ir prisirišimas prie
jos, giliai savo šaknis į jų širdis įleidęs,
buvo surištas ne su jos našumu, bet su jos
grožiu. Kitaip ir negalėjo būti. Jie gyveno
gražiausioj Lietuvos daly, apsupti kalnų ir
kalnelių, kurie kilo ir leidosi vienas paskui
kitą. J ų žemė buvo išraizgyta upėm, ku
rios tykiai plaukė pro šalį, ir upeliais, kurie
skubėdami linksmai čiurleno. Tamsios
girios ir miškai, dideli ir maži, ošė jiems
n u o mažens iki senatvės, o aukštaičių eže
rai, nesuskaitoma jų daugybė, žėrėjo saulė
je jų pasididžiavimui. Tyresni už ašaras ir
ramūs, tarytum iš stiklo, kai vėjas nuty
la.
Prieš privažiuojant Širvintų mies
telį adjutantais paklausė prezidentą, ar jis
nenorėtų sustoti prie karių, žuvusių kovo
se su lenkais, paminklo. Prezidentas, kuris
a n t lazdos pasirėmęs, žiūrėjo pro langą,
atsisuko į pulkininką ir, kurį laiką patylė
jęs, atsakė:
— Gal nesustokim. Čia netrūksta
lenkuojančių.
Mano sustojimas
gali
pasiekti Lenkijos pasiuntinybės ausis
Kaune ir duoti pradžią nereikalingiems
spėliojimams.
Širvintų miestelį pravažiavę, prisiarti
nom prie demarkacijos linijos. Pasieniu,
prezidento prašomi, važiavom labai lėtai.
Vienoj vietoj, ant kalnelio, prezidentas

Dubingių ežeras 1938 m.

sustabdė automobilį, ir mes išlipom. Aukš
tas vasaros dangus rymojo viršum abiejų
Lietuvos pusių, laisvos ir okupuotos. Leng
vas vėjas pūtė pro šalį ir pasiekęs laukus
anoj pusėj, klajojo po juos. Kaip mylinčios
rankos, jis glostė juos ir glamonėjo, o jie,
patenkinti ir laimingi, savąjį vėją sulau
kę, tik linko, tik kėlės ir lingavo tolyn.
Prezidentas ilgai stovėjo nejudėdamas
ir žiūrėjo anon pusėn. Paskui jis atsisuko į
mus ir ėmė kalbėti. Jo balsas buvo
priekaištauj antis.
— Įdomu, ką dabar pasakytų anų laikų
unijos su Lenkija šalininkai, jei jie, keliau
dami Vilniun, būtų sustabdyti prie demar
kacijos linijos ir sužinotų, kad Vilnius
nebepriklauso Lietuvai?
Prezidentas buvo papratęs pats klausy
mą iškelti ir pats į jį atsakyti. Būdamas
savo nuolatinių palydovų tarpe ir norė
damas juos užimti, jis dažnai kalbėdavo,
nelaukdamas, kol kiti aktyviai pasireikš

pasikalbėjime. Prezidentas suprato situa
ciją. Vienas pulkininkas kai kada atsiliep
davo. Bet jo dalyvavimas pašnekesyje, jei
kalba neturėjo ryšio su tarnybiniais
reikalais, būdavo retas ir santūrus.
Nežiūrint to, valandos, praleistos su prezi
dentu, būdavo įdomios ir malonios, be
varžymosi ir įtampos.
Valandėlę patylėjęs ir okupuotos Lietu
vos pusėn žiūrėdamas, prezidentas vėl
kalbėjo:
— Sunku numatyti ateitį ir daryti
sprendimus jos sąskaiton. Dažnai prielai
dos, kuriomis remiantis vienas ar kitas
kraštas savo politinio veikimo kryptį
nustato, gali būti logiškos ir priimtinos tuo
metu, kai veikiama. Bet ne visada išeina
taip, kaip buvo norėta, kad išeitų. Neretai,
aplinkybėm keičiantis, pasidaro aišku, kad
spėliojimai, kuriais pasikliaujant veikta,
buvo klaidingi. Lietuva, savo likimą su
Lenkija surišdama, manė, kad unija yra
reikalinga ir abiem pusėm naudinga.
Reikia sutikti, kad taip buvo. Ekonominių
ir militarinių jėgų sujungimas padėjo
atlaikyti didėjantį Maskvos spaudimą ilgą
laiką, bet neišvengė likimo, kuriam
išvengti ji buvo sukurta. Nesutarimai
viduje ją silpnino. Nors abi Šalys suėjo unijon kaip lygus su lygiu, bet Lenkija, būda
ma karalyste, visada ir visur norėjo būti
pirma. Toks Lenkijos nusiteikimas vedė
prie to, kad Lietuvos vaidmuo unijoj
palengva mažėjo, ir jos teisė nutarti virto
pareiga pritarti. Tuo pat metu Lenkija
stengėsi įpiršti mintį, kad tik po jos spar
nu Lietuvai saugu. Reikia stebėtis, kad
Lenkija, pati, kaip ir mes, daug kentėjusi ir
daug pakėlusi, nepasimokė ir dabar taip
tebegalvoja, kaip unijos laikais galvojo.
Tarytum mes nežinotume, kad jos ranka,
Lietuvai ištiesta, visada buvo šalta, kaip
ledas.
Dar kurį laiką ant aukštumos Dabuve,
sulipom į automobilį ir, pravažiavę Giedrai
čius, atsiradom prie Dubingių ežero.
Sekdami paskui prezidentą, kai jis pama
žu artinosi prie ežero, išgirdom šuns loji
mą, kuris atbėgo iš netoli esančių krūmų
arba iš ežero pakraščio už jų. Aš žvilgtelė
jau į pulkininką. Pulkininkas pasižiūrėjo į
mane ir linktelėjo galva. Be žodžių jis
sutiko, kad aš eičiau ir patikrinčiau, kas
slėpėsi už krūmų. Atsiskyręs nuo grupės ir
nuėjęs ežero pakraščiu apie penkias dešim
tis metrų, atradau seną vyrą. Žmogus sėdė
jo ant ežero kranto prie krūmų ir stengėsi
nuraminti šunį, kuris, ausis pastatęs ir
dantis iškišęs, piktai urgzdamas žiūrėjo į
mane. Senio galvą dengė t a n k ū s ,
netvarkingai išsidraikę žili plaukai, o jo
malonų ir besišypsantį veidą puošė gražiai
apkarpyti ūsai. Jis laikė didelį rudą šunį
už kaklo diržo viena ranka ir glostė jo
nugarą kita. Šiaudinė skrybėlė ir meškerė
gulėjo a n t žemės netoli jo.
— Mes neturim akies ant kareivių, —
pasitiko jis mane. — Mano šuniui t a i
įgimta, o man priimta. Tai sena istorija.
Laikas neįstengė jos išdildyti iš mano

(Is Br. Kviklio archyvo)

atminties, — kalbėjo senis, pakėlęs galvą
ir žiūrėjo į mane. Jo balsas buvo ramus.
Nesunku buvo pastebėti, kad m a n o pasiro
dymas jo nenustebino. Jis, matyt, girdėjo
mus atvažiuojant. Šuo, pamatęs, kad aš
nustojau artintis ir sustojau dešimties
metrų atstume, ėmė rimti. J o urzgimas
palengva tilo ir po valandėlės, savo akių
nuo manęs nenuleisdamas, jis pirma atsi
tūpė, paskui atsigulė ant pilvo ir, galvą
ant pirmutinių kojų padėjęs, sekė mane,
kai jo šeimininkas, kurio apsirengimas ir
kalba liudijo, kad jis nebuvo apylinkės
kaimo žmogus, nenustojo jo glostęs savo
švaria ir nenudirbta ranka.
— Ar Tamsta būsi iš Ukmergės, —
paklausė jis mane.
— Taip, iš tos pusės, — atsakiau,
nenorėdamas aiškinti, kaip ir su kuo atsi
radau Dubingių ežero pakrantėse.
— Aš taip ir maniau. Tai sena istorija,
kaip minėjau, bet ji sugrįžta kiekvieną kar-
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Dubingių Sv. Jurgio bažnyčia, statyta 1677 m.
Nuotrauka Jurgio Gimbuto 1940 m. (Iš Br.
Kviklio archyvo).

tą, kai pamatau kareivį. Aš tada, 1919
metų gale vargais negalais parsikrapščiau iš Rusijos ir apsistojau tėviškėj, norė
damas atsikvėpti. Mano giminės ir
artimieji džiaugėsi mano sugrįžimu ir
brolis, nelaukdamas Šv. Kalėdų, nudūrė
paauglį paršą. Mudu su juo, gerai nusi
teikę ir juokaudami, svilinom jį kieme, o
Andriukas, jo devynerių metų sūnus ir jų
šuo lakstė aplink mus ir žaidė. Mums
paršą nuo vieno šono ant kito bevartant,
šuo ėmė loti. Pakėlę galvas, sužiurom ir
pamatėm, kad jis, uodegą vizgindamas ir
daugiau žingeidumo, kaip pykčio apimtas,
atsiskyrė nuo mūsų ir lodamas tingiai
bėgo dviejų kareivių kryptimi. Kareiviai,
šautuvus per pečius persisvėrę, artėjo į
mus sodžiaus gatve. Aš žiūrėjau į juos su
ypatingu susidomėjimu. Tai buvo mano
pirmas susitikimas su Lietuvos kareiviu.
Staiga vienas iš jų, nusiėmęs šautuvą nuo
peties, nusitaikė į šunį ir šovė. Šuo krito
vietoj be garso. Visa. tai įvyko taip greitai
ir taip netikėtai, kad mes stovėjom, kaip
suparaližuoti ir nežinojom ką daryti. Tuo
tarpu kareiviai, kaip niekur nieko, praėjo
pro mus ir išnyko iš mūsų akių už pasi
sukimo. Ilgą laiką po to Andriukui pasipil
davo ašaros iš akių, kai viena ar kita
proga būdavo sugrįžtama prie šio atsiti
kimo.
— Prašau man atleisti, kad mano
p a s i r o d y m a s sugrąžino
nemalonius
atsiminimus, — tariau, kai senis nutilo ir,
norėdamas grįžti prie prezidento, pridėjau:
— Tamsta susiradai labai gražią vietą
meškeriojimui. Būtų malonu čia ilgiau
pabūti, bet man laikas eiti.
— Ir aš ilgiau nebebūsiu. Vidudienio
metu čia pasidaro karšta, — tarė senis
atsikeldamas. Šuo pašoko ant kojų kartu
su savo šeimininku ir žiūrėjo į jį, tarytum
klausdamas, kas jam reikia daryti. Senis
pasilenkė ir paglostė šunį.
— Eisim namo, — švelniai kalbėjo jis, .
— užteks šiai dienai. 0 atsisukęs į mane,
pridėjo:
— Tamsta ne pirmas, kuriam ši vieta
patinka ir ne paskutinis. Aš Dubingius
pamilau prieš daugelį metų. Kaip girtuok
lis, kuris negali praeiti pro smuklę, jon
neužsukęs, taip aš negaliu atsispirti
pagundai, kai vasara ateina. Metu viską ir
atskubu į Dubingius, kad, kasdieninius
rūpesčius namie palikęs, ant ežero krašto
pasėdėčiau, vieną kitą žuvelę pagaučiau,
padūmočiau...
Įdomus žmogus, galvojau akimis sekda
mas jį, kai jis, nustojęs kalbėti, priėjo prie
vandens ir pasilenkęs iškėlė megztą
maišą. Pustuzinis gana didelių žuvų buvo
matyti per maišo skyles.
— Tai mano šio ryto laimikis, —
kalbėjo senis, rodydamas maišą. 2uvys
maiše blaškėsi ir žiopčiojo. Tada jis priėjo
arti prie manęs. J i s šypsojos, kai kalbėjo:
— Dabar Dubingiai savo grožiu toli
gražu negali susilyginti su senovėje buvu
siais. Tada juos supo miškai, kurie nežinia
kur prasidėjo ir nežinia kur pasibaigė.
Rimtis juose didelė ir įspūdinga, kaip
senoj katedroj, pasitikdavo visus tuos,
kurie įkeldavo koją į juos. 0 ten, aure, už
tilto, ežero saloj, stovėj pilis. Pilies bokš
tai, aukšti, aukštesni už aukščiausius
miško medžius, kilo į dangų ir buvo mato
mi iš tolo.
— Apie kokią pilį Tamsta kalbi, —
nustebęs paklausiau.
— Dubingių kunigaikštis Vytautas
Dubingiuose turėjo dvarą ir pilį, į kurią
dažnai atvykdavo. Žemė dundėdavo po
arklių kojom, kai jis su savo gausiais pa
lydovais, Trakus palikęs, čia pasirody
davo Garsiai skambėdavo trimitai iš pi
lies bokštų jo atvykimą skelbdami.
Sukrusdavo, subruzdavo visas dvaras. Per

naktis šviesa neužgesdavo pilies lan
guose.
— Aš negirdėjau, kad kunigaikštis Vy
tautas būtų mėgęs linksmai gyventi, — įsi
terpiau senio pasakojimo nustebintas.
— Mano mielas pone, kaip vienas van
dens lašas p a n a š u s į kitą, taip karaliai ir
kunigaikščiai nesiskyrė vienas nuo kito.
Dar labiau jų palydovai. Kad kitų kraštų
valdovų pilyse šilkai čežėjo, kardai žvan
gėjo, vynas upėm tekėjo, tai nemanyk, kad
Dubingių dvare Vytauto dvariškiai ir pa
lydovai rankas sudėję sėdėjo.
Tai pasakęs senis nuėjo prie savo skry
bėlės ir, pakėlęs ją nuo žemės, užsidėjo a n t
galvos. Tada jis permetė žuvų maišą per
petį, pasiėmė meškerę ir vėl priėjo prie ma
nęs.
— Gaila, kad mes susitikome čia da
bar, o ne prieš kokius penkis šimtus metų.
Gražūs buvo tie laikai! Tada drąsuolių bu
vo daugiau kaip bailių. Žyniai ir burtinin
kai tebeklajojo po kraštą. Pasirodydavo jie
prie ežero ir, atlikę tai, ką turėjo atlikti,
iškeliaudavo savo keliu. Galimas daiktas,
— tęsė senis luktelėjęs, — kad t a d a sep
tyni broliai juodvarniai tebelakstė ir k a d
undinės, pilnos išdaigų, kaip visada, tebeerzino jaunus dvariškius ir kunigaikščio
palydovus, kai, mėnuliui patekėjus, jos iš
ežero gilumos iškildavo ir, lyg niekur nie
ko, prieš jų langus savo ilgus plaukus
grakščiai ir žaismingai šukuodavo.
— Bet... .
— Aš žinau, ką T a m s t a nori pasakyti,
nutraukė m a n e Senis. Sutinku. J ū r a t ė s ir
Kastyčio d r a m a vyko Baltijos jūroj. Bet a r
Tamsta eitum lažybų, kad jų čia nebuvo?
Aš, Tamstos vietoje b ū d a m a s , neičiau.
Tai pasakęs senis atsisuko į mane, šyp
telėjo ir viena akimi mirktelėjęs, p a m a ž u
nuėjo į vieną pusę, o a š , galvą palingavęs
ir savo žvilgsniu jį palydėjęs, nusiskubi
nau į kitą.
— Leitenante, kur taip ilgai užtrukai,
pamačiusi m a n e iš tolo šaukė ponia Il
gauskienę. Prezidentas ir pulkininkas atsi
suko į mane, kai prisiartinau prie jų, tary
tum tą patį patirtį norėdami.
— Prašau atleisti, jei T a m s t a s priver
čiau laukti. Ar mes skubam, — paklausiau
pulkininko į jį žiūrėdamas.
— Ne, neskubam, — a t s a k ė pulkinin
kas ir žvilgtelėjo į prezidentą, kuris link
telėjo galvą, p r i t a r d a m a s jam.
— Aš užkliuvau už seno, mėgstančio
kalbėti meškeriotojo, greičiausiai, atos
togaujančio mokytojo. Nenorėjau jo už
gauti, nueidamas jo kalbų nepasiklausęs.
Be kitų dalykų, jis tvirtino, kad Didysis
kunigaikštis V y t a u t a s Dubingiuose turėjo
pilį ir ją dažnai aplankydavo. Pilis ir dva
ras buvę ežero saloje. Kažin ar y r a kiek
nors teisybės jo tvirtinime?
Paskutinius žodžius s a k y d a m a s , aš
pažvelgiau į prezidentą, t a r y t u m jo klaus
damas.
— 0 kaipgi, — nedelsdamas atsakė pre
zidentas. V y t a u t a s Dubingių pilį mini vie
name savo rašte.
— Tai Dubingiai buvo Vytauto laikų
Užugiris, įsiterpė ponia Ilgauskienę.
— Užugirį su Vytauto Dubingiais su
lygindama, sesute, T a m s t a m u m s primeni
laikus, kurie Lietuvai buvo d a u g laimin
gesni. Tada Lietuva nesisielojo dėl savo
likimo, nes buvo galybė, su kuria ne tik ar
timi jos kaimynai, bet ir visa Rytų Europa
skaitėsi. Vytauto b a l s a s buvo toks stiprus,
kad buvo girdimas toli už Lietuvos sienų.
Kaip labai V y t a u t a s pasitikėjo savimi ir
savo jėgom, g a l i m a spręsti iš šio atsiti
kimo. Kai jis ir jo pulkai pasiekė Juodąją
jūrą, vienas totorių ordos c h a n a s atsiuntė
savo pasiuntinius jį sveikindamas ir pa
garbos bei paklusnumo pareiškimus siųs
damas. Vytauto draugai ir priešai labai
nustebo, kai jis ne pasiuntinius, bet tik jų
galvas chanui sugrąžino.
Mes visi trys išpūtėm akis.
Pirmas žadą atgavo pulkininkas.
— Pone prezidente, T a m s t a juokauji.
Negali būti, kad V y t a u t a s būtų taip žiau
riai pasielgęs su pasiuntiniais, kurie buvo
atsiųsti jam nusilenkti ir jį pagerbti, — pa
reiškė pulkininkas.
— Ne tik galėjo t a i p pasielgti, bet t a i p ir
pasielgė. Šitas jo pasielgimas yra aprašy
tas metraščiuose, — atsakė prezidentas ir
pridėjo, kad lenkų ir rusų istorikai jį mini
savo raštuose.
— Pone prezidente, — susijaudinusi
ėmė kalbėti ponia Ilgauskienę. Metraščiai
ne lietuvių rašyti. Juose daug kas gali būti
perdėta ir neteisinga. Lenkai ir rusai visa
da stengėsi m u s pažeminti ir apšmeižti.
Poniai Ilgauskienei nutilus, preziden
t a s atsigręžė į m a n e ir žiūrėjo, t a r y t u m ma
no pasisakymo laukdamas.
Aš turėjau kalbėti.
— Ir m a n , — pradėjau į prezidentą žiū
rėdamas, — sunku prileisti, kad V y t a u t a s
galėjo pasielgti taip, kaip pasielgė. Apie
Vytautą ir jo laikus a š žinau tik iš mūsų
mokyklose vartotų istorijos vadovėlių ir
man atrodo, kad V y t a u t a s buvo teisus ir
teisingas valdovas.
( P a b a i g a pirmadienį)

.
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PAIEŠKOJIMAS
Nuvažiavus į turistų informaci
jos stotį, radom stogą apdengtą,
Ieškomi STANLEY BAKUTIS, jo žmo
velėna su žydinčiomis gėlėmis, o'
na Irma, duktė Sandra, sūnus Bobby.
lauke ženklą: "Alaskos vieškelio
Anksčiau gyvenę Chicagoje, South
1,523 mylia". Buvo sužymėti at
>ide. Prašomi atsiliepti arba turintieji
žinių pranešti —
stumai ir į kai kuriuos kitus mies
tus, pvz-, Maskva — 8,427 m., i
301 Jonės, tel. 312—587-1456
New Yorkas — 3,947 m., Roma
— 7,753 m., ir t. t Nusifotogra
favę, paėjėjom į vieną rūbų par
KURIAM GALUI M0KITI
duotuvę, kur dirbo Romo pažįs
DAUGIAU?
tamo tėvas. Klausiam kokią žinią
PIRKDAMI N A U J U S AR VARTOTUS
sūnui perduoti, atsakė, kad būt ge
rai, kad dažniau parašytų ir pri
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
minimui davė rašomą plunksną.
NUO $300 IKI $1,000
Kitoj parduotuvėj prisipirkę su
venyrų, iškeliavome aukso ieško
ti. Kelias naujas, aplink kalne
liai, prie kelio žydi laukinės aguo
McKinley parko gyventojai.
Chrysler LeBaron Medallion
nos. Kai kur matosi pusiau po
padėkojo
už
patarimą
ir
iškelia
2-dr Coupe
žeme įkastas naftotiekis. Radom
Nuotr. R. Kriaučiūno
Ieškom aukso.
ir aukso upelį, o čia jau prisirin vo. P o poros savaičių grįžo džiaug BAUEKAS MOTOR SALES
kę laimės ieškotojų. Vieni iš dug damiesi, kad ten daug aukso rado.
CHRYSLER • 1MPERIAL
n o smėlį gramdo ir skalauja, kiti T e n atsirado didžiausios Alaskos
aukso
kasyklos.
Kitas
žmogus
apie
PLYMOUTH • K CARS
iš krantų kasa. Dėmesį atkreipė
-U WTLL LIKĘ US"
vienas senukas, kuris du didžiau tai sužinojęs, užsiėmė netoliese
sklypą
ir
iškasė
aukso,
kurio
versius smėlio kibirus pasidėjęs, at
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
4030 Ardiff — VI 7-1515
sargiai skalavo- Smėlis aiškiai su ftė apie 11 milijonu dolerių. T r e 
Pirmas vakaras Alaskoje buvo. augdavo, — ne žolė su žydinčiom kastas kur nors kitur, tik neklausk čias pamatė, kad tarp šių dviejų
k>e--4.v*
-*.-.*-%.>^~w>s^s
kasyklų liko akras žemės. Jam te
atmintinas. Apsistojome prie Tok : gėlėm. Pradėjau garsiai planuoti
. «^.- I Jjo kur. Neturėdami reikalingų in- ko 6 milijonai doleriuupės. Stovyklavietėj buvo 18 vie įr savo namų stogą totkia veleną
i ,
. , .„•- •..-•.
. g
.
ORIGINAL BRIDAL S H O P P E
-m. ..
i
.. ,
., . dų skalavimui, naudojom turimas
The Home of Peraonalized Service
tų, tačiau vietos nesužymėtos ir su gėlytėm
apdengti, bet vaikai!,.T v
. . ,
'
,
Custona desigTied by Jonina Stasiak
» • i j . i- ° ... . ; lėkštes,bei keptuves.
Darbas neiki vakaro prisigrūdo žymiai dau nutare,
Featuring a spectacular collection of
kad tokiu atveju pati tu-Į ,lengvas* "nėf^vis^^'d^ilSc^blizga
*'-*f.A.-' ! ^?t«?e*^ w * ! *<«'F
for t h e brid.es, brid.esma.ids &.
N e t i k l a i m yra akla, bet a k - gov.ns
giau įvairiausiu motorinių na rėšiu ten lipti žolę piauti.
mother of the bride or bridegroo-m.
vadinamu
"Kvailių;
aufcsir".
Pa
meliu, palapinių bei priekabų.
'lais p a d a r o nf; tuos, k u r i e m s ji Complete ser-vice & accėssories.
Po poros valandų privažiavome
ORIGIN'AL BRIDAL S H O P P E
silenkus
kasant
ir
skalaujant,
nu
Mes su palapine ir padangte už- garsųjį Aliaskos naftotiekį. Vamz
„palanki.
Cicero
3035 >*. Milwankee —- TeL 227-J647
siėmėm padorų sklypą, tad vietos dis šioje vietoje iškeltas virš upės garos m u s k u l a i įskausta, tačiau
pakankamai turėjome; tuo tarpu — įspūdingas inžinerijos pasieki auksos"liga" apsikrėtė to nepaiso.
Vieną moteris su ketnrrafs* mažais
ALGOR PIAMMBIKG & HEATTN'G
vėliau suvažiavę motoriniai na mas.
SLPPL1ES
vaikais tiesiog karštligiškai kasė
meliai, susikimšo viens prie kito,
Reikmenys virtuvėms rr vonioms
Dar valandėlė, ir jau esame
• įrengti:
Cra.ne, Kohier.
American
vos praėjimą palikdami. Pagal Fairbanks. Šį kartą teko apsisto smėlį*;pylė į specialius lovius įsta
TYPEVVRITERS AND
[ Standard-Vandens šildytuvai: Rheem,
tytus
upelyje,
užpylusvandeniu,
Ruud ir State. Atdara kasdien 8 iki
laikrodi jau buvo vėlu, tačiau la ti komercinėje
stovyklavietėje.
ADDING MACHINES
i 5 v. Pirmad. & ketvirtad. 8—9. Sek
patikrinus
ar
a
n
t
štangelių
neuž
bai šviesu. Romas nuėjo gulti, Tai reiškia, kad gavome mažiau
:
madienį 10—2 vai.
Nuomoja, Parduosią, Taiso • 5220 W. Germak — TeL 656-7272
vaikai kortuoti, o aš paėmiau vietos, o kaina dviguba. Apsitvar kliuvo aukso kruopelė, vėl pra
Virš 50 metų palikimas jums
j
knygą ir nutariau laukti tam kę nuvažiavom į apsipirkimo deda procedūrą iš naujo.
Šis
užsiėmimas
man^greit
nusi
patarnavimas.
;
sos. Nusibodus skaityti, žvilgterė centrą. T e n pat ir didžiulė skalbyk
5610 So. Pulaski R d.. Chicago • We Will "Discount" Any Price On
jau į laikrodį ir negalėjau tikėti: la, nes netoli yra JAV kariuome- bodo,' tad užsikalbėjau su viena
•
moteriške iš Kalifornijos. Ji su
Camera EąuipPhone - 58M111
• TV, Audio, Video &
jau pusė antros ryto. Nuvariau j nės bazė, iš kurios daugumas čia
ment.
Calb
j vyru ne vienoj vietoj buvo aukso
vaikus gulti ir patariau pratin suvažiuoja. Prie parduotuvių vy
! ieškojusi ir šiek tiek radusi. ParoINTERNATIONAL AUDIOTRONK
tis šviesoj užmigti. Tai 'buvo pir ko turgus, tačiau kainos aukštos.
24 hours per day for free catalog
' dė mažą buteliuką, kurio dugne
mas susipažinimas su šiaurės neTą vakarą nutarėm aplankyti
buvo aukso dulkių ir kruopelių.
(CA) 1 - (800) 862-4982
PUSMEČIUI
sileidžiančios saulės šviesa.
netolimą Alaskaland. Vieta la
Pavarčiau, ir jutau.. ąųksa .svęrį?
l - (800) 358-9092
Iš ryto, atsukę laikrodžius dvi bai išreklamuota, tačiau apleis matėsi gražus blizgesy^Jvifįau te
Ext 107
valandas, sustojome Tok mieste ta, dažai lupasi, nevisi įrengimai ko išgirsti labai įdomią^ istoriją
$121.0fr^Caiicago>*
lyje suvenyrų apžiūrėti. Krautu veikis. Įdomu buvo tik čia laiko- apie aukso ieškotojus. T a r p k a l 
MiSKIIIiUllilIlHnSItlIlIlIliHMttiilIlIHtlti
vėlėje daug odos bei kailio išdir- m ° s didžiosios meškos,
r
nų pjpe laužo sėdėjo įgudę aukso
t
>
-įsĄ. - . i .
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.;
tjt 7 ^ v
binių. Buvo net importuotų ak
C (10/20/5
i c e r oUM)
j e
Liepos 11 d., penktadienį, pus ieškotojai ir tarėsi, ar toliau čia
t PejjĮsminkams auto apdrauda
mens skulptūrėlių
iš Rusijos. ryčiaujant vienas vyras priva laimės ieškoti, ar keliauti kitur.
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių
T a i p pat Įvairių vietinio molio žiavo vandens įsipilti, nes prie Mato, ateina pas juos du vyrai.
Amžius 62 iki 80 m.
dienraštis, gi skelbimų Kainos yra vi
keramikos vazonėlių ir statulė mūsų buvo valdiškas čiaupas. Be Priėję pasisveikina ir klausia, kur
6329 So. Kedzie Aveime
lių. Lauke daug kur padėtos kalbant mus painformavo, kad čia geriausia kasinėti. Į Buvo aiš I. BACEVIČIUS — 778-2233 siems prieinamos.
autentiškos eskimų rogės parodai. per miestą sklinda gandas: neto ku, kad čia "grinoriai", tad anie
(UlllllIlIlUllHIIIIIIIIHUMIlHIHHIIHIllllli
INetoli užtverti kelių rūšų eskimų liese esančiame upelyje randa seni vilkai nutarė su jais pažaisti.
šunys. Šių šunų skaičius žymiai ma aukso. Sužinoję vietovę, iške Sako, nagi, lipkit į ano tolimo
sumažėjo atsiradus "Snowmobi- liavom miestą apžiūrėti, porą kalno viršūnę ir ten rasit. Mat,
les". Valdžia įtikino indėnus iš darbelių atlikti. Sustojus benzino kiekvienas kvailys žino, kad auk
sikraustyti iš savo urvų, apsigy pirkti, prisistatė keli vyrai ir ste sas randamas kalnų papėdėje, upe
venti namukuose. Daugumas įsi bėjosi Romo sumanumu taip lių dugne. Užtikus auksą, toliau
gijo "Snovvmobiles", nes tada "vanuŠkos" šonus aplipint ir nu ieškoma,, g h -kur
fcuv^įf^fcratas,
M. EKSKURSUOS Į L I E T U V A
benzinas buvo labai pigus. Su dažyti. Daugumas turistų papras- kol randamas pagrindinis meta- f
iš Bostono / N e w Yorko
laiku benzinas pabrango, neįma tą kartoną užlipiną tik važiuo- lo turintis shjwksnfsCgS£
noma buvo tinkamai namus ap
darni per vieškelį.
aniems
Kaina nuo #995.00
šildyti, o ankstyvesnis gyvenimo
būdas buvo užmirštas. Nebegalė
GRUPĖS IŠVYKSTA:
jo "snowmobiles" važinėti, o šu
liepos 5
Kovo 2 4
nų irgi nebeturėjo. Taip biurokra
liepos 19
balandžio 7
I S
tija ir "sudirbo" indėnų ir kai ku
rugpiūčlo 4
gegužes 5
rių eskimų ekonomiją.
3
rugpiu""^
18 (su Ryga)
geguie* 12 (su Ryga)
XV
rugsėjo
6
gegužes
24
Šios dienos tikslas buvo Fair
!
rugsėjo 15
birželio 2 į
banks. Kelias lygus, aplink miš
rugsSjo 27
birželio
14
kai- Kai kur matosi maži gaisrai.
spalio 6
Jau važiuojant per Yukon ma
3
gruodžio i
tėm velėna dengtus namų stogus.
V I S A S GRUPES LYD£S VADOVAI. Prie 5ių grupių galima jungtis iš
Jų čia daugiau pasitaiko. Romas
MEM8ER
•VISŲ AMERIKOS K KANADOS MIESTŲ.
sako, kaip Lieluvoj, o aš ginčijuos,
*A
kad Lietuvoje samanos a n t stogų

M M

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 30 d.
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A N T I QU ES
QUERCUS

"Apžėlęs" Alaskos turistų centras.

-•.:

2148 N. Halsted

JULIAN & ELLENS ANTIQUES

The F i r m s Listed H e r e A r e Dependable... Reputable...
A N D Will P a y T h e H i g h e s t P r i c e s .
- - ,&
Keep This H a n d y List And U s e
It F o r Y o u r N e e d s .

2154 N. Halsted — Tel. 883-9843
Buyers and dealers of fine European &
American fumiture, china. glassware.
"Appraisal Service Available"

THE ANTIOUARY WAREHOUSE
M o k a auk.š<"lansias kaina?''
už senovinius baldus, graiius senoviš
kus daiktus, kilimus, porcelano in
dus, sidabrą, aukso mom'ta3.
PATRICK GIBBONS. Sav.
^050 X. Halsted St. — Tel. 52A-3121

T R I O S H O P P E , LTD.
563 Central
Higfrland Pk., IL
Elerant R^jsalo
Gently use J furn.
Anti<iues-Artifar?s-r'ain(,ir,)įs
Brick-A-Brac-China-Silver-Crystal
4 3 3 - 7 5 0 0
Conslsrnmfnts
Buy/3ell
Ptjyllbi R«*lfmaii—Myra Straus, I'rops

We pay top dollar for old gold if you
mušt sell. See U S Lašt. Keep the Lord
First.
(Romans Chapter 10:9-10-13)
1 6 6 0 N . Wells
280-1988
CASTRONOVO-PAGNI
ESTATES PURCHASED
Gold Buyers
2 9 E. Madison
332-3636
S u i t e 1104
E L E N A ' S J E W E L E R S INC.
Finest in wholesale, and costume
jewelry — engraving — watch and
jewelry repairs. "We specialize in
desiKn of string beads" 5 N. Wabash.
7 S 2 - 9 0 8 8 - 9 or 7 2 6 - 8 6 2 5 .

DANIELS JEWELRY
Gold bought. Finest in field for diamond 8etting, remodeling, repairing.
"We care" 2 8 2 5 W. T o u h y A v e . 7 6 1 5 0 5 7 . 1436 W a u k e g a n R d . 9 9 8 5222.
d
DEMETRI COVEOS WHOLESALE
JEWELERS
Buy and Sell Old Gold, Jewelry. Dlamonds. Rterling Silver, Anriquea a n *
Coina.
"Che<dc with us Lašt".
,
Please Mention Drauda* ad.

s sa gjMjl SBSB

BSSy

BALFOUR CO.
"The Best for the Best"
Žiedai, Trofėjos, "Awards"
TOM Y O U N G ; R e p .
101 S. P i n e
Mr. P r o s p e c t — 3 9 8 - 6 9 1 1 .

M

B

M

POB

M

W

^

B E A L

BENĮ

E S T A T E

B^BJ

ŠIMAITIS REALT\g•

Rezidencinių ir pajaminių
namų pardavimas
Income Tax, Insurance, Notary Public

y,. • :

2951 West 63rd St. — TeL 436-7879

nin[iirrmmr».fini!Miitf!miiMifHiHfiii*
BUTŲ NUOMAVIBIAS
ISNUOjįt. aį>statytas apšildomas 4-rių
kamb. butas Marąuette Parke. Vienam
Draudimas — Valdymas
asmeniui arba vedusių porai.
Skambint

N a m u pirkimas —

737-6986

Pardavimą*

INCOME TAX
Notariatas —

M I S C E L L A N E O L S
' _ _. ' ' * £ — '

-J *-i

i

Vertimai

.-

BELL REALTORS

-,.,-.,-,.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233

NEDZINSKAS, 4659 Archer Avenue,

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiuiuiuiimi

Chicago, Iii. 60632, tel. 927-5960
SAVININKAS
IIIIIIIIIIItlHIIIlllllllllllllllllllllllllIHIlIMi

M. A.

8

ŠIMKUS

PARDUODA

B U T Ų

3-JŲ AUKŠTŲ MŪRINĮ

i N « u i l E '<\AX SKKVICB
NO'fAUY PUBLIC
4259 S. Vlaplevvouu, tel. 254-7450

N A M 4

Taip pat daromi VEUTlMAi,
GiMINLU iškvietimai, pildomi
P l U K T Y B f i S PRASIMAI Ir
2 •
Kitokie blankai.

liiiimrmmrmiuniiiiuiiiiuaiiuiiiiiiMr
itllllllllllllllltlliuillllllllllllllllltlllllliuil
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
š mūsų sandėlio.

67-os ir Whipple apyl. 5 rhaš. garažas.
Nauji kilimai. Uždari porčiai. Kieto
medžio grindys ir papuošimai. Nauja
centrinė apšildymo krosnis.
3 p o 2 miegamus
4 p o 1 miegamą
(
1 "garden apartment"
Visi butai turi virimui krosnį, šaldy
tuvą ir valgomąjį kambarį.

COSMOS P A R C E L S E X P R E S S

PUIKIAME STOVY.

2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629

Skambint po 6-os valandos vakaro

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ

9 2

7 - 6 9 8 7

TeL — 925-2737
Vytautas Valantinas

uiiHiuiiiiitiiiiiitiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiimiii

VYRAI ER MOTERYS
REIKALINGI PARDAVĖJAI
VYRAL MOTERYS, STUDENTAI
Dirbti pilną ar daliną laiką savo na
muose. Parduoti prekes didmenomis
(vvholesale) ar mažmenomis (retail)
per katalogą. Kreiptis į A l g į po 5:30
vai. vakaro, teL 471-6678.

VALOME^
K1LDILS IK BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

BUBNYS

Jei — RE 7-5168
• • • • • • • • • • - • • • • • • * * • •-• • * • 4 g
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TELEVIZIJOS

P A R D A V I M U I
——įm

m

UIIIII

».»M

i.

Parduodamas, kaip naujas, 24 colių

Spaivotos ir paprastos. Radijai, garinis Sear's Snowblower — (sniege!
kasti mašina). Skambinti Algimantui,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
p o 5:30 vai. vakaro teL 471-6678.
Pardavimas ir Taisymas.

MIGLINAS

TV

234 J W. 69 S t , teL 776-1486

MISCELLANEOUS

HIUIIIHIIitlIlIIIIIIIIIIIlllllllllllIlUlIlIlUIC
t! W>luimu,"<!<IIHHm{MIIUlMilUlfllHM

P LU M BlNG
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt, plyteles. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
*avo pavardę ir telefoną.

S E R A P I N A S — 636-2960
lililIlIlIlIilIUIIItlIlIllUJlUUlllIUlUlilUIII

E L E K T R O S
1TEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Cfiicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai U sąžiningai.

4514 S. Talrnan Ave,

927-3559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

T A I S O
SKALBIMO Dt DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis i Hermaną Dečkj
Tel. 585-6624 po 5 vaL vale
Kalbėti lietuviškai

M O VI N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-3063

DABAR:

JaiilIlIHIililIliliUUIlilIlIMIHilIiSIIMU'lll

A.

Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, jau nuo
1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų j U E T U y Ą ' ir
j kitas pasaulio šalis.
. — - -

IF YOU ARE NOT WEARING IT.... SELL IT!!!

M

IŠNUOM.-'4 KAMB. butas vyresnio
amžiais, asmenims. Marąuette Parko
apylinkėje.- Skambint HE 4-4440.

393 W. Broaduay, P.O. Box 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL (617) 268-6764

JEWELRY - OLD GOLD

«

ISNUOj|i-mūr. namas 71-os ir Camp
bell apyi. 5 kamb. (2 mieg.) 350 dol. į
mėn.
Skambint 436-7600, vakarais
778-8535.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, ING.

Anchorage mieste.

ANTIQUES

Finally restored Amerioan-Victorian
fumiture — bought and soM.
"Your Best makes us DvsšC
4ohn <;. Gre«ne —Oebra J. MtKarns.
Proprietors

281-2616

1

-Hšmm

M

IŠNUOMOJAMA

"Ąpjber Holidays"

.JAU

^

CLASSIFIED APS -*

SU PALAPINE Į ALASKĄ (6)

W.AGNER and SONS !

*

VILIMAS
M OV I NG

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

Jstaigai vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA R U D 2 I 0 N A S -

L

iel.

376. 1882 arba

376-5996

VIZITINIŲ KORTELIŲ
REIKALU
*

Vizitinių kortelių naudojimą* yra
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir "isų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.
Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais
Būsite patenkinti mūsų pataraavv
mu

lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll
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f

JAY DRUGS VAISTINE

16% — 2 0 % — S0% pigiau mokėsit
ui apdrauda nuo ugnies ir . »«mioiiiiio pas mus,

27S9 W. 71st St., Chicago, Dl. 6062?

FJJAHK

R « > E S T T F J G A I IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

ZAPOLIS

3208' 2 West 95th Street

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas

Telef. GA 4-8654

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

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

PACKACiE KXPRF,SS AGENCY
MARIJA
NoRKlKIFNft

Liaudies menas ir kitkas
"Drauge'rt
Apsilankykite j " D r a u g o " ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal
rasite kai ką padovanoti savo
giminėms ar dr&ugam*-

Dienrasčio " D r a u g o " admi
nistracijoje
galima pasirinkti įSIUNTINIAI 1 LIETUVA
įHllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllimilllllllllllllIlHIHIIIHIIIIIS;
I-ibai pageidaujamos geros rūšiea vairių liaudies meno darbų: me
prekes. Maistas iš K u ropos sandelių.
2608 W. «»th St., Chicago. UI. 60S2S džio, keramikos, drobės, taip
Tel. 925-2787
p a t gražiai papuoštų lėlių.
LAIKROD2IAI I R BRANGENYBfiS
|
"Draugo" a d r e s a s : 4545 West m
Pardavimas ir Taisymas
E
Remkite t u o s biznierius, ku6Srd SL. Chicairn. Dl. 60629
2646 West 69th Street — Tel. RE 7-I94I 1
r
•?
rie
«k*»lbiairj
dien
"Drauge
IIII1IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUI1U1UIHIIII
'illllMllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIliUlIlUlllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIUIIIIh

A. T V E R A S

I

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 30 d.
davimui ir buvusiu mokyklų pa-1 po kelis kartus, ją lankė. Onutė
statai su didelėmis aikštėmis. Lie- j labai norėjusi savo mamą pasituvos nepriklausomybės šventėje | imti pas save, bet velionės nebuKLAIDOS
po programos lietuviška namu vo galima perkalbėti ir įtikinti,
N e pirmą 'kartą pastebimos
įsigijimo organizatoriai žada pra- kad senatvėje vienai gyventi yra
P o s t m a s t e r General
1983 m. liepos mėnesį sueina'
gramatinės
bei sintaksinės klai 50 metų nuo mūsų tautos didvy- Į
nesaugu ir pavojinga. Ji su vyru
| nešti apie n a m u reikalą.
of the United States
Dalyvaudami šventėje plačiau Vincu tą ūkį su trobesiais įsigijo dos mūsų dienraštyje. Ypatingai rių Dariaus ir Girėno transat- į
Washington, D. C. 20260.
I sužinosite apie lietuvišku namu 1925 metais ir visą laiką čia gy „Chicagos žinių" skyriuje. Pa lantinio skridimo i r jų tragiško
Laiškuose turėtų būti pabrėžveno. A. a. O n a Gudelevičienė — vyzdžiui, sausio mėn. 15 d. laido žuvimo. š i svarbi sukaktis tu-1 t a Dariaus ir Girėno žygio reikšį įsigijimą.
Goode sausio 19 d. buvo pašar je: „Dabar policija daugiau var
r ė s būti kuo iškilmingiau atžy m ė Amerikai ir lietuvių tautai.
TIRIA APSIGYVENIMO
vota Markie\vicz Funeral Home, tos įtaisus, kurie suseka turimą
Prašyti, kad J A V p a š t a s tokį
mėta.
APLINKYBES
Lemonte, o sekančią dieną nuly metalą (ginklus), kaip tokie įtai
ženklą, skirtą jų žygiui paminė
Kadangi Steponas Darius ir
Dr. Stasys Balys su žmona iš dėta į St. Alphonsos bažnyčią. sai naudojami aerodromuose."
ti, išleistų 1983 metais.
„Jis
jau
mirė
nebeatsigavęs."
Po
Mišių,
kurias
atnašavo
tos
Stasys
Girėnas k a r t u buvo ir
j Grand Rapids, Michigan, praeiJei kurios organizacijos pageitose šventėse svečiavosi dukros j bažnyčios klebonas kun. Julian
T u o pačiu teko pastebėti, kad Amerikos piliečiai, tai Amerikos
_. . . _
. dautų, Amerikos Lietuvių T a r y .
chemikės Aldonos ir žento dr. I Grinis (jis palydėjo ir į kapines), j šalia išspausdintame gimnazistės
Laetuvių T a r y b a j a u praeitais'
..
... . , . , ...
John Valicenti, gyv. Downers į palaidota Lietuvių Tautinėse ka- j Aušros Jasaitytės straipsnyje daug metais
kad
JAV
^ . *pradėjo
j . : žygius,
. .
b
a
gali
paruosti
1 J T A T 7 pavyzdžius.
L a b a i tokių
svarbu,laišku
kad
Grove, 111. šeimoje. Jie pageidau- pinėse. Velionė Ona, o taipgi ir sklandesnė lietuvių kalba. Ar bū- paštas išleistų specialų pašto
...
._
.A. tokie laiškai į VVashingtoną būtų
^ ^
\VashingtqtK) Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla švenčia Kalėdų šven ja apsigyventi arčiau dukters šei-i jos vyras a. a. Vincas, buvo la-i tų galima redakcijai peržiūrėti ži- ženklą saam jvylau, atžymėti.j k u Q ^ ^
mos
ir
maloniai
leisti
pensininj
bai
draugiški
ir
malonūs.
Visada
j
nutes
prieš
spausdinant?
Tokie
tę veaidinimu, kurj atlieka mokiniai. Ii kairės: Džiugas Radžius, Jonas MilPaprastai JAV p a š t o ženklų iš
Amerikos Lietuviu T a r y b a
ler, Daeiuff Garsys, (antroj eilėj) — Vida Vadopalaitė, Gema Benokraitytė, kų dienas. Jie čia jau apžiūrinėjo ! visiems reikale padėdavo ir su • apsileidimai nepateisinami.
leidimo planas y r a sudaromas
Nida Česonytė ir Andrius Landsbergis.
Nuotr. D. Bieliauskaitės parduodamus n a m u s bei daugia-1 visais gražiai sugyveno. Abu bu_ apie 18 mėnesių iš anksto. 1982 I
Su pagarba,
bučiuose išnuomuojamus butus. Į vo dalrbštūs, tvarkingi
gražiai į
Rūta Palestas į metų planas j a u y r a užpildytas: Nedalijo, nedalijo m a r t i juostų.
Dr. Stasys Balys, G r a n d Rapids, į tarpusavy sugyveno. A. a. Oną
ir kaip tik šiais mėnesiais suda-1 Neganys, neganys marčios
Mich. yra labai įsijungęs į lietu- į Gudelevičienę — Goode atsisveij romas planas 1983 metams.
korvas.
višką veiklą, ypač Lietuvių Bend- j kino ir į amžino poilsio vietą paY r a dvi krikščionių r ū š y s : ! Amerikos Lietuvių Taryba j Kokios marčios juostos, kokios
ruomenėje.
i lydėjo daug žmonių. Artimiesiems Jėzaus sekėjai ir pigioji laida i prašo visas Amerikos lietuvių \
ne juostelas:
Po susirinkimo vyko atsisveiki
PAUKŠTYČIU ŠVENTĖ
! P a k š t ą gili u ž u o s t a
organizacijas ir draugijas Da-, Nei man pačiai keliaraišis.
Jėzaus
g
e
r
b
ė
j
a
i
nimas su A. Kauševičium, buvu
Andrius Laukams
S. Kierkegaard i riaus ir Girėno ženklo išleidimo į Nei kiaulai pentis, nei ožkai
Parko
VALDYBOS IR D I R E K T O R I Ų siu ilgamečiu Maironio
Lemonto ir apylinkių mergaireikalu kuo skubiau siųsti laiš
ryšis.
reikalų vedėju ir jo žmona 20 me tės čia lankančios lituanistinę
kus
šiuo
adresu:
A.
Mikėnaitė
PRIESAIKA
tų išbuvusia Maironio parko vir mokyklą yra susiorganizavusios į j
The Honorable
(Iš Lietuvių liaudies m e n o :
Sausio 17 d. Lietuvių Labd tuvės vedėja ir vyriausia šeimi skaučių —paukštyčių draugovę, i
MIRTIES METINES
William F. Bolger
juostos)
draogijos valdybos nariai ir di ninke. Deja, mūsų planai ne visa Kiekvieną šeštadienį po pamo-1
Aukščiausiojo. I kų vyksta jų sueigos. Šį kartą
rektoriai susirinko Maironio Par- da sutampa su
ko salėje priesaikai. Prisaikdino ir i Elena Kauševičienė šio gražaus j paukštytės ir jų vadovė nori pasitrumpą kalbą pasakė Šv. Kazimie- i atsisveikinimo, į kurį susirinko | s k ų s t i savo rėmėjams, kad didelis
ro parapijos kleb- kun. A. Miciū- l a b a i daug narių, nesulaukė. Ją; j r smarkus šaltis suardė draugoMirė 1981 m . vasario 1 dieną. Palaidota vasario
amžinai
atsisveikinome
praėju-1
ės
pasiruošimus
šventei.
"Auš5
d.
Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje.
v
nas, MIC. Valdybą sudaro: pirm.
sių
metų
gruodžio
mėnesį
palaij
Vartų"
tunto
"Šatrijos"
drauros
Jos b r a n g i a m atminimui, už jos sielą bus a t l a i k y t o s
K. Adomavičius, vicepirm. J. Pi
piras, protokolų rast. O. Bender, dodami Notre D a m e kapinėse, j g o v ė s paukštvtės ir įf draugininŠv. Mišios Amsterdam, New Yorke, St. Petersburg, Flo
finansų rast. O. Keršienė, ižd. M. Šiandien jiems skirtas Maironio! kė Teresė Kybartiene sausio 16 d.
rida, ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicago, pirmadienį, va
Scigta^«do globėjos: K. Kuzmec- parko dovanas teko priimti vie-1 buvo pasiruošusios lituanistinės
sario 1 4 , 9 vai. ryto.
kienė ir A. Lozoraitienė. Revizi- n a m A. Kauševičiui. Jis jas priė- mokyklos salėje švęsti tradicinę,
Maloniai prašome draugus ir pažįstamus prisiminti
paukštyčių dieną, bet netikėtai di- į
jos koinisjįa: E. Valion ir St. V a - į m ė l a b a i susijaudinęs.
J ą savo maldose.
Paskirtos aukos lietuviškiems j delis šaltis suardė planus. Šventė i
linskas, sr. Tvarkos prižiūrėtojas
Amžinoji šviesa tegul Jai šviečia.
S. OZELIENĖ
M. BABICKIENĖ
V. Pafėda. Direktoriai A. Glodas, reikalams, įteiktos dovanos; tai i b u v o atšaukta, nes ir mokykla
Nuliūdusios dukterys:
E.
PUŠNERAITIENĖ
L.
DAINAUSKIENE
R. Jakubauskas, P. Molis, A. Kli gražūs ir kilnūs draugijos darbai, j dėl šalčio buvo uždaryta. Dabar
Leontina
Prudencija
ir
Natalija
}
Aukų
dar
laukia
vienas
visiems
j
r
t
a
,
tą
paukštyčių
šventę
nuta
mas, V- Ivaška B. Naras, G.
M. TUMIENE
V. GENIENĖ
su sevma
Račiukaitis. Reikalų vedėjas K. lietuviams svarbus reikalas: tai j § v ę s t i vasario 6 d.(šeštadienį), 2
J. ZITKUVIENĖ
S.
GUDAUSKIENĖ
Valion. Virtuvės vedėja ir vyriau Lietuvos atstovybės Washingtone j v a j ^ p j e t u t o j e p a čioje lituanis- i
....
pastatu atnaujinimas. Nelauki- į t į n e s mokyklos salėje (410 M c Į *
sia šeimininkė E. Gorodeckienė
;
Po paskaitos buvo pietūs. M a l - m e > k a d k a s prisiųstų ilgiausius j Carthy R d . ) .
"
dą sukalbėjo kleb. kun. A. Miciū- laiškus prašydami šiam tikslui fi-. Paukštytės ir draugininke Tenas, MIC. Pietį? metu svečius n a m i n ė s paramos. Visų lietuvių į r e s e Kybartienė kviečia tėvelius,
linksmino muzika, o po pietų kas P a r e i g a . šiais pastatais , rūpint*. Į
mamytes ir visus lietuvius būti
norėjo galėjo ir pašokti. Progra- j N e l a u k i m e , kad kiti jais pasirū- kartu su jomis jų šventėje, nes
mai vadovavo B. Naras. Dalyva-! P^ n t ^- Svetimtaučiai tikrai nesi- p a u k š t y t ė s labai nori pasirodyti,!
vo
.ne -tik
pirmininišmoko skautaudamos.
kaipar
ių organizacijų
paskirti atstovai,
bet ir j rūpins. Mes turime juos išlaikyti ;į ką josTRAGIŠKA
MIRTIS
'
taip,
kad
patys
galėtume
jais
diLAIDOTUViy DIREKTORIAI
miesto valdžios kai kurie parei
Sausio 16 d., apie 7 vai ryto, pa
gūnai. Sveikino T. Early, W . G l o - džiuotis, ir kitataučiai atkreiptų
D O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D
disr~Ypač prasmingą kalbą pasa dėmesį į juos. Gražus Maironio stebėtas degantis Onos Gudelevikė ffllėsro' vice meras D. Herlihy, parkas- Jo vardą daugelis links čienės — Goode namas. Iš trijų j
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
MARIJA IR LEOPOLDAS
KUPCIKEVICIAI
kasdien,
atrasime
ir j vietovių suvažiavę
tokių žmonių,
net bet
ir narių,
kurie
ugniagesiai
primindamas tėvams, kad b r a n  niuojame
VIRGINIJA IR VYTAUTAS
KUPCIKEVICIAI
gintume ne tik patys lietuvių nežino kas Maironis buvo. M u m s stengėsi gaisrą užgesinti, bet di
4330-34 So. California Avenue
lietuviams
jis
brangus
žmogus
ir
delis
vėjas
ir
šaltis
šį
darbą
labai
kalbą, bet ją perduotume ir savo
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 - 9 8 5 2
vaikams, nes kalba padeda t a u  jį kaip tokį turėtume šiais m e  trukdė. Medinis dviejų aukštų na
tai išfcilaikvti. Išnykus kalbai, ne- tais atitinkamai pagerbti, nes ir mas visai sudegė. Užgesinus gais
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
ra,
namo
griuvėsiuose
rastas
ge
bus„Jr tautos, todėl branginkite! didžiosios Maironio parko salės
Telefonas - - YArds 7-1741-2
ją ir* toliau dirbkite, nes esate d i - ' sieną puošia jo didelis, gražus rokai apdegęs senutės lavonas.
A. a. O n a Gudelevičienė —
delį-kultūrinį įnašą įdėję--ne tik: portretas. Šiemet lapkričio 2 d.
sueina 120 m e t u n u 0
0
0 Mai
Goode
buvo gimusi 1887 m. liep.
į Wpr C esterio miesto, bet v i s o s !
P **
"
ronio
26
d.
Lietuvoje,
netoli Alytaus. I
Ameri'kos gyvenimą. Kalbėjo i r
gimimo, o birželio 22 d. 50
m
nu
JAV
atvyko
šio
šimtmečio pra
Lietuvių piliečių klubo pirm. Vie-1 ^ ?
o jo mirties. Tikime, kad
raitis, Lietuviu karo veteranų ko- Maironio Parko vadovybė atkreips džioje. Čia su Vincu Gudelevičium
mandierius; Worcesterio
lietu-! i tai dėmesį ir jo garbei surengs (iš to paties krašto) sukūrė šei
vių organizacijų tarvbos pirm. P . ; atitinkamą pagerbimą, kuris skir- mą. Jiedu užaugino sūnų Edvarj dą ir dukterį Onutę. Abu jau suM o j į YVorcestcrio .apylinkės LB : sis nuo eilinių susirinkimų.
M. j kūrę savo šeimas. Prieš šešerius į
pirmr-P- Babickas ir kiti. Dalyvavo I
/
DR. EDMUNDAS ir MARIJA RINGAI
1
metus, senatvės sulaukęs mirė ve-'
;
ir "S^r Kazimiero parapijos ašis- r ^ — - ^ ^ ^ TI1
lionės vyras Vincas. Velionė pa
PAULIUS ir ELENA G ALENAI
tentas kun. B. Uždavinys, M I C . I
siliko
toliau
gyventi
tame
pačia
Pabaigoje pirm. K. Adomavičius, j
L I E T U V I U NAMAI
me name. Velionės vaikai labai
jau 19 metų einąs šias pareigas,
LEMONTE
ja rūpinosi. Kiekvieną dieną, net
padėkojo valdybai ir
direkto-i
riams už praljusių metų gražiai i Jau rašiau " D r a u g e " , kad Leatllteą darbą. Kvietė visus ir šiuo- į monto ir apylinkių lietuviai nori
se friėtūose vieningai dirbti, kad | įsigyti nuosavus namus, kad tuMay-pnip parkas visada išliktų [retų vietą lituanistinei mokyklai, Leaks, poor water pressure, slow
drains and sewers corrected.
lietuvybės tvirtove.
susirinkimams, renginiams ir kt., o
Need a new or extra bathroom?
tai
*TTQTRrw™A«
> V& į r e n g t i ten ir koplyčią,
i3 L S I R n > , K I M A S
, kad galėtų lietuviškai melstis. Orsj^sio 19 d. Maironio parke | ganizatoriai išsiuntinėjo laiškus
įvyko Lietuvių Labd. draugijos , visiems apylinkės lietuviams. BeDR. MARIJA
RINGIENĖ
II Ijjąįjllil
Pirm. K. Adomavi- veik visi pritaria ir pageidauja, kad
čius-pakvietė Šv. Kazimiero pa- \ tokie namai būtų įsigyti. Tik vierapfltoMHob. kun. V M k i ū n ą , ; rias kitas suabejoja tardami, kad
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
MIC į k a l b ė t i maldą, k u r i bu- lietuvių n a m u s jau turime Jaunim o
\>
vo*lfrfa* mirusią draugijos na- i
centre, Chicagoje.
rę a. a. E. Čiginskienę prisiminti, j Tokiems t e n k a pasakyti, k a d
JURGIS F. RUDMIN
Sekretorius J. Miliauskas perskai- t e n yra Chicaga ir lietuviai j u o s
I
3319 SO. LITLANICA AVENUE
Tel. YArds 7-113S-39
tė protokolą ir savo pareigas per- t e n turi, o Lemonte tokių n a m ų
REIKMENYS
FOTOGNAKAMS
davj^aujajai sekretorei O. Ben-! neturime.
( 1945 - 1 9 8 0 )
STEPONAS C. UCK (LACKAVVICZ) ir SONOS
IR
M£G£JAMS
dertHPirmininkas padėkojo būvu- j Lemonto ir apylinkių lietuvišTHOMAS KEMEIKIS
2424 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
sinr?f%ėkretoriui J. Miliauskui už I kos organizacijos Jaunimo centre
11028
Southwest
Highway,
Palos
HiHs.
Illinois
Tel 974-4410
Daug sutaupysite, pirkdami čia
Tnstitute oi Lithuanian Studies Preas, Chicago. IL, 1980.
23 metus sąžiningai ir tvarkingai j savo susirinkimų bei renginių ne
tų reikmenis. Pasinaudokite pa
Finansavo J A V l i e t u v i ų Bendruomenė.
PETRAS BIELIŪNAS
atlikta, ^darbą. Perskaitė gautus j rengia. Svarbiausias lietuviškų n a Veikalas
išleistas
anglų
kalba,
iliustruotas
dokumenti
togiu
planu
atidedant
pasirink
laisCus. Visuose
prašoma au- i mų tikslas būtų turėti vietos li•348 SO. CALIFORNIA AVENUE
Tel. LAfayette 3-3572
nėmis nuotraukomis, kietais viršeliais, didelio formato, 680
kų, xur dėkojama.
j tuanistinei — šeštadieninei m o - tus reikmenis ypatingai progai.
pusi. Kaina su persiuntimu 11650.
POVILAS J. RIDIKAS
Sv. Kazimiero vienuolijos sese- j kyklai, todėl kalbėti, kad Lemon- Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
Tai
vienas
iš
stambiausių
šio
pobūdžio
veikalų,
išleistų
1354 SO. HALSTED STREET
TeL YArds 7-1911
lėrtfs'f kurios šiais metais švenčia į to ir apylinkės lietuviams namai aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ligi šiol išeivijoje.
deimantinę vienuolijos sukaktį,'nereikalingi, neapgalvotas pasa- ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
VASAITIS - BUTKUS
pas^ut,ą 200 dol. Lietuvos laisvi- j kymas
Užsakymus siusti:
T
1446 SO. SOth AVE, CICERO. ILL.
Tel OLympic 2 1003
nimo darbams, Vasario 16-tos pro'
Lietuviškų
namų
įsigijimas
DRAUGAS, 4545 W. 68rd SL, Chic&got I L 60629
ga —/wr>dol. Balfo vadovybė dė nesustabdomai eina pirmyn. Or
Illinois gyv. dar prideda 90 e t valstijos mokesčio.
i
kofS'lrz pernai suteiktą 300 dol ganizatoriai iš daugelio jau ap
žiūrėtų renkasi. Pasirodo, yra parauką.

LAIŠKAI DRAUGUI

AM. LIET. TARYBOS PRANEŠIMAS

^ M O S U KOLONIJOSE

Worcester, Mass.

A.fA.
Valerija Vitkauskaite - Navickiene

Brangiam vyrui ir tėvui
A . f A.
JONUI MONKUI mirus,
mielę Adę, sūnus Darių ir Alvyde su
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Mielai Hrutininkei
A. f A HENRIETAI KIRKYLIENEI
New Yorke mirus, jos seseriai Marijai Tyrulienei didžio skausmo prislėgtai reiškia
me giliausia užuojauta-

EUDEIKIS

Mylimai Motinai Lietuvoj mirus, jos
dukras
Vandę Gasperiene, Mariję Norkienę,
Zofiję Cibienę ir \ų seimas
nuoširdžiai užjaučiame.

FARE PLUMBING
Call: 795-S480

A. f A.
Agr. KONRADUI KARNAUSKUI
mirus, gilaus skausmo prislegtę žmoną Ge
ne ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiu.

MAROUETTE PHOTO
SUPPLY

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

OPPOSITION TO SOVIET RULE
IN LITHUANIA

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

f»* H

S

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 30 d.

Į

X Sen. Frank Savickas pra-!
neša, kad jis, atsisakęs kandida-•'
tuoti į federalinius Atstovų rū- j
mus, kandidatuoja Illinois sena-1
į toriaus vietai naujuose rinki-;
į muose. Sen. F. Savickas Chi-1
cagos lietuviams yra pažįsta- j
mas, nes dalyvauja lietuviškame į
gyvenime ir ateina kaip legisla- \
X Rugenijaus Kriauoeliūno tyvinis atstovas į lietuvių savi- į
vardo jaunimo premijai paskir ninku ir kitas draugijas.
ti už 1981 metus jury komisiją
x Vasario 16-tai paminėti i
sudaro: kun. A. Saulaitis, SJ.
— PLB atstovas. Gintaras Aukš šiais metais yra ruošiamos dvi j
tuolis — Pasaulio Lietuvių jau radijo programos anglų kalba. Į
nimo sąjungos pirmininkas. Vir- Viena jų yra 15, o kita 25 minu- į
gus Volertas — Amerikos lietu čių ilgio. Jas galima užsisakyti j
vių jaunimo sąjungos pirminin rašant JAV LB Visuomeninių j
kas ir Vida Jonušienė ir Jolita reikalų tarybos pirmininkei: Į
Kriaučeliūnaitė — Kriaučeliūnų Mrs. Aušra Zerr, 708 Custis Rd.,
šeimos atstovės. Jury komisi-! Glenside, Pa., 19038 arba telefo-1
jos posėdis bus vasario 6 d.
nuojant 215—886-5849.

CHICAGOS ŽINIOS
DRASCS GYNĖJAI

"Suktinio" šokėjai su savo mokytoja Nijole Pupiene (vidury).

Mediciniško automobilio vai
ruotojas BiM Charles, 23 m., sau
sio 20 d. su savo draugu Mike
Newecomb, 23 m., Chicagos
šiaurvakariuose išgirdo moters
pagalbos šauksmą. Buvo užpul
ta Nina Rihko, 46 Bt, iš kurios
plėšikas, grasindamas ginklu,
norėjo atimti pinigus. Parkri
tusi moteris rankinuką laikė po
savim. Užpuolėjas ją spardė.
Tai pamatęs, šoko gelbėti B.
Charles ir su draugu jį nuga
lėjo. Pastebėję juos grumiantis
su užpuolėju, kiti pašaukė poli
ciją, kuri užpuoliką L. O'Conner, 24 m., suėmė.

SVEIKATOS APDRAUDA Z
Illinois BlueCross-Blue Shield'
paprašė leisti 29r'c pakelti mc£
kesčius 70,000 pavieniams i£
mažų grupių žmonėms, nes šios
rūšies žmonių apdraudoje yra15.7 mil. dol. nuostolių.
VATIKANO MENAS
CHICAGOJE
Į tris didžiuosius JAV miesi
tus 1983 m. bus atgabenti pan>
don Vatikano muziejų meno kū
riniai. Chicagoje jie bus išsta
tyti Chicagos meno instituto sa
lėse. Kard. J. Cody paskyrė
prel. R. A. Rosemeyer koordina
toriumi komisijos, kuri rūpinsis
Vatikano meno kūriniais Chica
goje.

GOLDBLATT R t M A I —
X šv. Kazimiero vienuolijos j x "Chicago Tribūne" dienrašBIBLIOTEKAI
istorija trumpai po kelių seselių į tis sausio 29 d. laidoje plačiai i
SNIEGAS
nuotrauka paminėta 'The Chi- j aprašo lietuvių restoraną "Heal- j
Chicagos miesto bibliotekų ta
ANTRINĖSE GATVĖSE
cago CathoLc" laikrašty sausio | t h y Food", kuris yra BridgeporPasibaigė vakaras, svečiai iš ryba nusprendė priimti merės
j gramą pravedė Rūta Jautokienė
PASKUTINIS
29 d. čia oriminta, kad šiemet i te, Halsted gatvėje. Restoraną j
Pagal sniego tvarkymo planą
i kuri .pakvietė, muzikai grojant siskirstė, ' 'Suktinis", pašokęs J. Byrne planą — bankrutavuvienuolijų švenčia savo įkūrimo • turi Bičiūnų šeima, vadovauja- j
'SUKTINIO" SUKTINIS
antrinėse
šios
Goldblatt
bendrovės
rūmus
j
Chicagoje
antrinėse gatvėse
! "Suktinio" šokėjus įžygiuoti į • paskutinį suktinį, daugiau ne75-rių metų sukaktį, kad Motina į ma Gražinos Bičiūnaitės iSan-;
repeticijoms~Jaunimo j Chicagos miesto centre paversti j miesto mašinomis sniegas tik taGrįžtant į praeitį, 1976 m i salę. Po t o
Marija Kaupaitė mirė 1940 m. į dosky
| da bus nukasamas, kai jo vieI spalio mėn. įsikūrė nauja tauti-1 '"Suktinio" penkerių metų sukak- j centre. Kyla klausimas: a r biblioteka.
Chicagoje, kad dabar vienuolijai
j nu įmetu iškris bent septyni
X Kleopas A. Girvilas, Liet.! nių šokių grupė, pavadinta var-I tis. Nijolė Pupienė su šokėjais "Suktinis" per penkerius metus
PAGALBA LIGONIAMS
vadovauja dviem ligoninėm —
[ inčai.
DB SENIMUI
.->v. Kryžiaus ir Loretto, dauge I Pedagoginio instituto lektorius, i du "Suktinis", kurio mokytoja \ uždegė penkias žvakes ant su- į pasiekė savo tikslą? Jei dabar
į buvęs Lietuvoje gimnazijos mo- j Nijolė Pupienė pradėjo darbą su į kaktuvinio pyrago, o vėliau, j negalime atsakyti, tegul ateitis
TEISININKŲ SPRENDIMAS
liui mokyklų ir kt.
Chicagoje
yra
suorganizuota
į kytojas, dirbąs taip pat Lietu- j 50 šokėjų — amžius nuo 14-161 grupės akordeonistui Dariui Po- atsako.
J. P.
Teisininkų taryba Chicagoje
ligoniams ir senimui,
X Elena ir Mykolas Lukai, \ vių fondo būstinėje, atsiuntė 50 i metų. Įdomu paminėti, kad I likaieiui grojant maršą, kiek-,-ie-j YAS&KKŠ
16-TOS MINĖJIMAS| [pagalba
i
Rei-1176
balsais prieš 138 nusprendė
Chicago. DL, šiomis dienomis iš- j dol. auką dienraščiui "Draugui" mergaitės pirmaisiais metais iš-jnas šokėjas, užsidegęs nuo žva-i
a
:
sikėlė nuolatiniam gyvenimui j'; stiprinti. Šiuo metu K. A. Gir- imtinai visos buvo belankančios į kių kibirkštėlius ir aukštai juos Minėjimą ruošia Altos Cicero I ^ kreiptis į Home Health Care palikti laisvę teisių mokykloms
skyrius šeštadienį, vasario 6 d. ! Service of Chicago Center, Inc. ]i (privačioms) priimant studenSunny Hills. Fla. Elena kain | vilas yra šiek tiek sunegalavęs, j Marijos aukštesniąją mokyklą, l iškėlęs, suko ratą.
va
! Daugiau informacijų
galima : tus ir dėstytojus atsižvelgiant ir
gailestingoji sesuo dirbo Šv. Kry Linkime jam greitai pasveikti, o
Š. m. sausio 16 d. Jaunimo! Po įžangos šokėiai pašoko! & *- dienos. Uniformuoti Ci
auti
žiaus ligoninėje, o Mykolas — už auką dėkojame.
telefonu 767-3800, pašau- į jų religiją.
centre buvo suruoštas "Sukti-1 šiuos tautinius šokius: suk, suk i cero ir Chicagos šauliai iškels į š
kiant
inžinerijos firmoje.
Mykolas
KYLA NUOMOS
Patricia Todd, R. N. ApX Lietuvių Bendruomenės Co- nio' 'vakaras, kurio programą! rateli, kepurinę, mikitą, malūną, vėliavą prie Cicero miesto r o - !
yra didelis golfo mėgėjas ir tiki lorado apylinkė išleido savo ke- atliko ne tik šiuo metu bešoką | vestuvių polką, landytinį, vėda- tušės." Ji ten plevėsuos visą sa- i drauda turintiems ligoniams ir
Ddižiųjų Chicagos gyvenamų
si rasti gražią ir sveiką gamtą, turių puslapių biuleteni "žynys", šokėjai, bet
bet ir
ir tie,
tie, kurie anks-1 rą ir suktinį. Reikia paminėti, j vaite. Iškeliant vėliavą miesto | senimui už tuos patarnavimus namų administratoriai spaudai
ypač Sunny Hills, kur yra dide Biuletenis s l a u s ^ a m a s ^ Š čiau' priklausė šiai'grupei: Ritaikad šokiai buvo pašokti su fid^ l ^ T ^ ^ I ^ ^ . apmoka Medicare ar Medicaid.
pareiškė, kad ateinantį pavasarį
lis golfo laukas.
PRAGYVENIMAS
: viškai ir angliškai, kad visiems | Bazytė, Audra Dirkytė, Rūta .liu entuziazmu ir vikrumu, o p u - j » *J**™
•* fT
į
S '
nuomos vėl kils 10-20 nuoš.
PABRANGO 5%
x šv. Kryžiaus ligoninėje su- \ būtų suprantamas. "Žynio" ad- j Gaižutytė, Dana Gauriliūtė, Lo- į blika Šokėjams tikrai nesigailė-1
Priežastis — didėjantieji mokesčius pasakys progai pritaikytą
sikūrė savanorių vyrų grupė, I resas — apylinkės valdybos se-\ r e t a Grišmanauskaitė, Irena Ja-, jo plojimų.
Kai visose JAV-se per praei- čiai, augančios priežiūros išlai-v
kuri nuo pirmadr iio ki penk-1 kretoriaus: B. ŠMasiokas, 13902 į sulaitytė. Raminta Jautokaitė, Šokėjai, atsidėkodami savo I žodį.
tus
metus pragyvenimas pa- Į dos, o ir butų trūkumas pradetadienio išnešioja pacientams į | E . Marina D- , / "C 404, Auro-1 ^ s a Kosmonaitė, Regina Krutu- akordeonistui Dariui Polikaičiui, į Sekmadienį, vasario 7 d., 10:30 į brango 8.9 r /, Chicagoje pabran-1 damas jausti.
kambarius laikraščius. Jei at- \ ra, eolo. 80 i 1>'tė- Violeta Kušeliauskaitė, įteikė dovaną — vytį su įgravi- i v a l . dienos Šv. Antano parapi gimas tepasiekė 5.2%. Čia ma
TIRS APDRAUDAS
į Kristina Likanderytė. Neris Pu ruotu įrašu. Į sceną buvo pa- į j o s bažnyčioje kun. B. Rutkausbrastų daugiau savanorių, tai
X Aušra M. Zerr, JAV L B ; p i u t ė > Ramoną Rapšytė. Ginta kviesta Nijolė Pupienė, kuri <=a- j k a s atnašaus šv. Mišias ir pasa žiau pakilo maisto ir butų kai
galėtų pacientus aptarnauti šeš Visuomeninių reikalų tarybos į
Numatoma, kad vasario mė
nos.
R e m e i k v t ė įr L i n a Saulytė, To- vo žodyje pasakė, kad
šokėjus j k y s pritaikytą pamokslą. Per
tadieniais ir sekmadieniais. P.ei,
nesį
Chicagoje kongreso pąkoATMETĖ MILIJONINĮ
kia skambinti ligoninei' telef. | P i r m m i n k e > i r A - Novasitis tos , m a s B a r d a u s k a S - Vytenis Beiga, j pažįstanti nuo vaikystės iki u n i - j M i s i a s g i e d o s ^ L E g l ė Rūkštemisija tirs apdraudų
fondus,
REIKALAVIMĄ
tarybos narys, dalyvavo RennBUnstrubas. -D^U^-M-**.
Robertas į \versiteto.
Į M&, . Jos
vargonais• _.pa.~. «-.«« - -• . m
.. : tarvbos narvs. dalvvavo Renn-' Ričardas
T>;X«-_J~„ •Di;„t.+™.u«^.
,»««>;-i-^f^ Jai
To;buvo
Kiiimsmagu
omomi dirb/iir-Vi-l,
-, giesmes
dėl
kurių
netvarkos
tūkstančiai
sylvaniios gubernatoriaus Diek Blinstrubas, Andrius Kelpša. į ti m jaunimu, juos mokyti tau- j ty&įg m U zikas A. Skridulis.
434-6700 ir prasyti informacijos
Illinois apeliacinis teismas at-! ligoninių ir slaugymo namų tarThornburgh gruodžio 19 d. etni Algis Korzonas, Algis K'.iliešis, į tinius šokius, o per pasirodymus
vedėją Gene Liner, ext. 160. Jis
nių grupių atstovams ruoštame Antanas Kušeliauskas, Aldis i garsinti Lietuvos vardą. Moky- i Tuojau po pamaldų minėjimas metė trims advokatams paskirtą; nautojų liko be apdraudos.
duos daugiau informacijų.
1.6 mil. dol. atlyginimą byloje;
X St. Petersburg Beach par priėmime. Priėmimas buvo gu- Liubinskas. Tauras Liubinskas, J tojai šakėjai dovanojo medinę!ir meninė dalis vyks Sv. Antano
PAREMTI LENKUS
parapijos bažnyčios salėje. Sa prieš Blue Cross - Blue Shield.
duodamas 2-jų miegamų ir 1% I gernatoriaus rezidencijoje
Darius Polikaitis, Robertas Rau- į lėkšte, vaizdi;ojančią lietuvišką i
Į Kardinolas J. Cody paragino
lėje invekaciją skaitys kun. B.
vonių Condominium. Prašomai
_, . ,
. _
GAVO 2 8 8 3 0 DOL
m m
dys.
Albertas Tuskenis, Audrius j sodybą.
"Suktinį"
sveikino į
i katalikų vadus Chicagoje visais
X
Rutkauskas.
Pagrindinę
kalbą
85.000 dol. Galima perimti 1C* i „
J * * ™ ™ « ™ * » .esko, Viktorą ir Kęstutis Žilionis. Pro- j penkerių metų sukakties proga.
Chicaga
iš
federalinės
mies-,
galimais būdais paremti Lenkipasakys žurnalistas Vytautas
morgičių. Skambint Floridoje Homton, Texas, kambarį su ga- j
įteikdamas gėlių, šios tautinių;
Kasniūnas. šauliai ir kitos or- tų tobulinimo įstaigos gavo i jos žmones, kovojančius dėl lais*
813-367-3810; Chicagoje 312 - | 5 ^ naudotis virtuve, art: su-j
šokių grupės: Lilė Kedaitytė ir i
sisiekimo. Pasiūlymus rašyti
kviečiamos su vė 288,500 dol. Tai galima pieti- i vės. Skatino dalyvauti lenkų
425-7160.
fsk.)
Povilas
Krutulis
"Vyties"
vardu,
j
f
r
^
^
J
A
adr.: "Draugas", adv. Nr. 668,
liavomis dalyvauti per pamai- nes Chicagos bankui išduoti mi-! Solidarumo mitinge, ruošiamaRasa šoliūnaitė ir Paulius Alek- ! das bažnyčioje ir salėje. Mote- lijoną dolerių paskolų atnaujinti j me sausio 30 d. International
x Baltic Monuments, Inc., 4545 W. 63rd Street, Chicago,
sa "Spindulio vardu. Ale Jonu- _
^ ^
kurios ^
rįbm^ butus pietinėj miesto daly. Nu- į amfiteatre,
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882. 111. 60629.
(sk.).
rys,
šaitė ir Sigitas Vaznelis "Gran
Vienintelė lietuviška paminklų
prašomos dalyvauti vėliavų pa- matoma, kad bus galima atre-j
X Florida trumpina žiemą, i
die--" vardu.
bendrovė Chicagoje. Nelaukite
lyd vėmis
- Pasibaigus oficialiai \ montuoti 252 butai iš tų pas-1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiimimiumnniiiiin
Šis vakaras turėjo ir k i t a i °
pavasarinio kainų pakilimo, už Pagyvenk arti Petersburgo bent:
,
.
.
^
d
a
l
i
a
i
,
bus
trumpa meninė da-|kolų
tikslą — užbaigti
Suktinio j l i s g o l F l ė R ū k š t e l y t ė p a dai-'
sakykite dabar. Prieinamiausios mėnesi. Privatus namas, 2 mieg. j
Advokatas
. . . * , . ~r_ . „,,„ PROTESTAS DĖL LENKIJOS į
gyvavimą. Po pašokto tradici-!
kainos lengviausiomis sąlygomis. ir virtuvė su baldais ir indais, i
TTT
.
,
.
.
•
jnuos,
tautinių
šokiu
grupe
Vynio "Suktinio" suktinio, šokėjai,:.. „
,
.
_r
(sk.). Nuoma mėnesiui tik 300 dol.
Chicagoje, International amfi-! GINTARAS P. ČEPĖNAS
J
Skambint 813—856^3474 arba |
. . .
.» '
tis . vadovaujama Prano Zapo- teatre, sausio 30 d. ruošiamas!
2649 W. 63rd Street
X Kr. Donelaičio lituanisti 016—399-9676.
(sk.).
kaip ir visuomet osvede savo i
^ ^
g ^ ^ . ^
pa_
protesto
mitingas
prieš
prie-i
Chicago, W. 60629
nių mokyklų žiemos balius bus
mamjtes ir tėvelius pašokti s u j s i b a
minėjimuij ^
svečiai
spaudą Lenkijoje. Mitingui va- į
Tel. 776-5162
X Ieškomas Antanas Baubą.
šeštadienį, vasario 6 d.. Liet.
jais paskutinį suktmį.
! feus ^
^
k a v u t e ir s a l d u .
dovaus
AFL-CIO
prezidentas
L.
•
Po karštos vakarienės, ''Aido''! mynais.
Tautiniuose namuose. Progra Iš Chicagos išvyko atostogoms į
Kasdien 9^—6 vai. vak.
orkestrui
grojant, svečiai iki vė- į Tenka priminti, kad bus mi- j Kirkland.
moje — vokalinis vienetas "Vai- Floridą 1981 m. spalio 6 d. Pra-1
Šeštad. 9—12 vai.
lumos linksminosi. Nors lauke nima Lietuvos valstybingumo
va", gros "Aidas". Dėl rezervą- i somas skubiai atsiliepti arba tuir pagal susitarimą
temperatūra >:ekė —30' f., sa 731 metai ir Nepriklausomybės
cijų skambint: 598-7584. (pr.) į rintieji žinių pranešti, po 6 vai
iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
lėje buvo daugiau kaip 200 žmo atstatymo 64 metai. Lietuvių
X LB Brighton Parko apylin vakaro, tel. 312—927-5140.
visuomenė iš Cicero. Chicagos ir
nių, iš kurių pusė jaunimo.
DENGIAME IR TAISOME
(sk.),
kė vasario 7 d. ruošia Vasario
Šio vakaro rengėjai buvo šo iš apylinkės kviečiama gausiai
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS
Advokatas JONAS GIBAITIS
16-tos minėjimą. Iškilmingos šv.
x Mardi Gras - Užgavėnių
kėjų tėvai. Salę puošė I. Blin- dalyvauti pamaldose ir salėje.
Už savo darbą garantuojame
Mišios už Lietuvą bus Nekalto karnavalas įvyks š. m. vasario
6247 So. Kedzie Avenne
strubienė ir L. Kušeliauskienė. Jaunimas neturi pagailėti vienos
ir esame apdrausti.
Prasidėjimo bažnyčioj 10 vai. mėn. 20 d. (šeštadienį) Jaunimo Sol. Gina Capkauskienė rečitalio me Saldumynais rūpinosi D. Bazie- valandėlės ir atsilankyti Lietu
Chicago, IHinois 60629
tu Chicagos Jaunimo centre.
Giedos "Dainavos" Meno an centro patalpose,
Skambinkite —
Nnotr. A. Plonio
nė, rezervacijomis — N. Gaižu- vos nenriklausomvbės — Vasa
Chicagoje.
Tel. — 776-8700
samblio choras. 11 vai. mokyk Pradžia 6:30 vai. vak. Gražiau
rienė, gėrimais — A. Krutulis ir rio 16-tos šventės minėjime.
ARVYDUI KIETAI
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
los salėj akademija su įvairia si kostiumai bei kaukės bus preX Birutė Martick, Bostoii S. Grišmanauskas.
K. T-kus
TH.: 434-9655 arb* 737-1717
programa. Visiems Brighton I mijuojamos. Skiriamos 5-kios Mass., dr. Paul Vakselis. Bouršeštad. 9 vai. r. iki l vaL A
Parko lietuviams yra privaloma Į piniginės premijos 400 dol. su- i bonnais, DL, Stanley Jurkšaitis,
dalyvauti 10 vai. šv. Mišiose ir j m o j e ^ į organizacijų dovanos, j Grand Rapids, Mich.. J. Venc11 vai. akademiniam minėjime, i Kaukių registracija vyks iki j kauskas, Brockton, Mass., JuoMiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii!iiiuiimi''iii!iiimiimiiniiiiiiiiii!iiiiiiii!iiiiiiiuinniiiHiiiP'»
Visus skatina LB Brighton Par- j 9 : 3o, o kaukių paradas 10 vai. į zas Plečkaitis, Racine. Wisc.
f
DR. ANTANAS
KUČAS
ko apylinkės valdyba.
(pr.). | didžiojoje salėje, šokiams gros! N. Montvilas. "VVindsor, Ohio.
7
X Vasario 7 d. bus Chicagos! "E^r-ada" ir B. Pakšto orkest- Į Antanas Sturonas. Los Angeles.
1
ARKA
. JURGIS MATULAITIS
rai
šis
Vyau ruošiamas I^eituvos Atsi- į vakaras ruošiamas Į Cal., visi atsiuntė po 7 dol. auf
MATULEVIČIUS
minimų banketas Martiniąue sa 12-kos organizacijų su jvairio- • kų už kalėdines korteles ir kamis
programomis
bei
skanaus
ir
lendorių.
Labai
ačiū.
lėje, 2500 W. 94 Place. Bus ja
1
Gyvosios krikščionybės apaštalas
me prisimintas Vanagaitis ir įvairaus maisto virtuvėmis. Visi
X Vandai šimauskaitei - Sta, .
f
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi
§
"Margučio" radijo valandėlė. kviečiami dalyvauti šiame. di. saiticnei 'Draugo adresu yra
lietuvių
uzgavenių;
^
^
džiausi
ame
?Jn
Susipažinimas prasidės 4:30 v.
3
į
Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 5
,
...
. ..
parengime. Bilietai gaunami
J
b
vak. Pietus - - 5:30 v. vak. Kai
5
Dievo
Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- s
.
adresą, prašomi pranešti arba jį
na asmeniui 20 dol. D a u g i a u ! ^ 5 orgamzaa W narius ir prie
,
..
.
mtį
<D
administraci
3 lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- 5
informacijų galima gauti pa- ^ejimo. Įėjimo auka o-ki dol. as-1 J. J.
jjjj čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 5
1 meniui. Galimai sniego audrai, '
i g Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti S
PIRKTI » *
skambinus tel. FR 6-6189. (pr.) i . . .
^.
f
.
. V - » M * V * 0 OTOU-TI
:
X Akiniai siuntimui \ Lietu • tiek
i = šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti.
|
įvyks,
prie
Jaunimo
centro
duodamosPIRKTI
mažais mėuzejus.
Mardi
Gras
vakaras
vis-! SKOLOS
X NAMAMS
PA
vą. Kreipkitės j V. Karoeaitę — mašinoms statyti vietos bus nu-' nesiniais jmokėjimais ir priei-1
Veikalas yra 592 pel., didelio formato, kietais viršeliais, g
Optical Studio 2437 V2 W. Li- valytos ir jų statymą tvar-' namaiR nuošimčiais. Kreipkitės j
r
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti:
=
Wb
-: »-; *-t %%£**
thuanian Plaza Ct. (69th St.) kys prižiūrėtojai. Informacijas; Mutual Federal Savings. 2212 Jonas Žymantas iš Chicagos dalyvavo mokyklų plaukimo varžybose ir lai
DRAUGAS, 1(545 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629
1
Chicago. PI. 60629. Telef. — teikia V. Markevičius, telef. i West Cermak Road. — Telef. mėjo mokyklų rekordą — laisvu stilium 500 jardų. Tai aprašė Illinois į
C.ircle universiteto Chicagoje laikraštis 'UICC Journal"
T7S-67«6.
fsk.) 737-.5750.
fpr.). I\T7-T747.
(sk.).
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