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MURAVJOVAS 
VAKAR IR ŠIANDIEN 

(Tęsinys) vėjo Kataliku Bažnyčia. Todėl ir 
Kai "darė tvarką" Muravjo- \ anuomet, ir šiandien kalavijo aš
is 600 Žemaičių vyskupijos m e n ys nukreipti prieš ją. 

4. 
vas, 
kunigu 106 buvo represuoti — 
karti, šaudyti, kalėjimuose pū-

Silpniausia vieta šioje kovoje 
buvc senosios Lietuvos žemės — 

dyti, į Sibirą išvaryti. Ir vysk. M. Baltarusija ir Ukraina. Ten kata 
Valančius guodžiasi, jog ir jam j likybei atstovavo Rytų apeigų ka-
Michailas žadėjęs Kamčatką ir! talikai, arba unitai. Savo liturgi-
kartuves. Dėl didžio populiarumo i ja jie buvo panašūs į pravoslavus. 
Lietuvoj, Kamčatkon išvežti jo į Todėl pirmiausia carai ir vertė 
nedrįso, bet užtat ištrėmė į Lat
viją jo pagalbininką vysk. A. Be
resnevičių. 

O kas suskaitė, kiek Lietuvos 

juos pravoslavais. Ir tai pavyko. 
1899 m. unitų metropolitas Juo
zapas Siemaška perėjo į pravosla-
viją ir patraukė paskui save didžią-

kunigų mirė kalėjimuose ar Sibi- į ją dvasininkų dalį. 
re, kai "tvarką darė" nebe caras, Unitų Bažnyčia buvo beatgy-
nebe Michailas "su ciesoriaus ga-; j a n t i ^ c a rįnės Rusijos žlugimo 
lia", o šių dienų muravjovai, po- j Y p a č klestėjo ji Ukrainoje, kurios 
povai, dybenkos, guzevičiai? \ įa\is s u L V O V O miestu priklausė 

5. Nuo Muravjovo laikų ir. p j^ įau Austro-Vengrijai, o vė-
šiandien nemaža kacapų kaimų į jįau Lenkijai. 
Lietuvoje. Kacapus apgyvendino į m&t k a i U k r a i n a « b u v 0 : 
gražiose sodybose lietuvių, kūne I ^ — ^ . . ^ m g 
pulkų pulkais buvo išvaryti { Sa
marą ir kitus pasviečius. 

Surusėjusio gruzino Džiugaš-
vilio - Stalino ir jo pakalikų buvo 
užsimota plačiau: Lietuvos tarybi
nė respublika turėjo likti be lietu
vių... Kas suskaičiavo gatvėse pa-

Lenkijoje prie visų. nelaimių prisidėjo patvinusios Vislos potvyniai. Nuotraukoje apsemtos vietovės netoli Plocko. 
Šiuo metu vanduo nuslūgo, upe sugrįžo j savo vagą, tačiau tūkstančiai ž nonių neteko gyvenamų patalpų. 

mestuosius lavonus, troškintus 
tvankiose kamerose ir galvijų va
gonais išvežtuosius į sritis, kur 
pusę metų saulelė neteka?... 

Budinga, kad pikčiausi rusin
tojai ir nerusų skriaudėjai yra su
rusėję kitataučiai: vokietė Jekate
rina II ir gruzinas Džiugašvilis. 
Lietuvą dalijosi Jekaterina II su 
Fridriku, o Stalinas su Hitleriu... 

6. Rusinimui skersai kelio sto-

vaduota", tais pačiais lbrjy m 
I unitai turėjo virsti pravoslavais 
arba išvažiuoti į Gulagą. Siemaš-

; kos dabar neatsirado. Lvovo met 
Į ropolitas Juozapas Slypyj dvide 
' šimt metų iškalėjo Sibire- Ten pat 
: atsidūrė visi kunigai, kurie nepa
noro tapti pravoslavais ir didelė 

j tikinčiųjų dauguma. Net atkalėju 
• šiems paskirtąjį laiką kunigams 
j neleidžiama grįžti j gimtąsias vie
tas. Mal, gali vėl imti kunigauti 

7. Pravoslavija nepavojinga bu-

riarchas nešioja kelis Lenino or 
dinus... -

(Bus daugiau) 

IZRAELYJE IŠAUGO 
KARINĖ PRAMONE 
Ginklai parduodami net ir žydų priešams 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Kodėl Lenkija 
bankrutuoja? 
Pramones gaminiai keliauja į Maskvą 

Washingtonas. — JAV vyriau-1 prieš nepalankius Lenkijai Come-
sybė sausio pabaigoje nutarė su- j kono siūlymus, Giereko valdžia 
mokėti Amerikos bankams 71 visai pasidavė Maskvos spaudi -
mil. dol., kuriuos sumokėti tu
rėjo Lenkija už gautus Amerikos 
javus. Paskolą Lenkijai garantavo 
žemės ūkio departamentas. Visa 
suma siekia 1-6 bil. dol. Šalia sau
sio mėn. turėtų sugrąžinti 71 mil., 
vasario mėn. Lenkijai reikia grą 

mui ir įvėlė Lenkiją į ekonomi
nius planus, kurie buvo naudin
gi tik Maskvai. 

Wisconsino un-to istorijos pro
fesorius M. Dz;ewanowski, para
šęs knygą "Lenkija 20-tame am 
žiuje", tvirtina, kad Lenkijos pra-

gusi. Specialistai bando raketą iš-
Tel Avivas. — Arabų apsuptas j dienraštis "Liberation" rašė, kad 

Izraelis, po kelių sėkmingų karų j Bolivijoje po 1980 metų karinio 
išvystė stiprią karo pramonę, j perversmo, naujos valdžios "smo- Į rauKt*- „. 
Praėjusią savaitę buvo paskelb-1 gikų" grupės vadas buvo Klaus!. . ~ Se.s,0

T
s P e r s u l lanfos į ^ 

kad Izraelis pasirengęs staty-i Barbie, buvęs nacių Gestapo virsi- I h e s ^^° I r a m * nutraukti subver-

žinti 52.9 mil. dol., kovo — 51.3 j monė Jaug savo gaminiu išsiųs-
mil. ir balandžio —31.7 mil. dol. j davo j Sovietų Sąjungą už rusiš-
Amerikos bankai, kurie parūpi- kus rublius, > tiems gaminiams 
no lėšas javų užpirkimui, buvo: reikalingas mašinas pirkdavo Va-
Citibank, Chase Manhattan, į kan.!..se už "kietąją valiutą". Ši-
Morgan Garanty, Chemical, Ma- j tokia premjero Jaroszevvicz poli-
rine Midland, visi New Yorko, be j tika dar ir šiandien kritikuojama 
to Chicagos First National, Bank' lenkų ekonomistų. Ši "prekyba su 
of America iš San Francisco, Į didžiuoju broliu" privedė prie to, 
Wisconsino First National ir Phi- j kad 1970 m., po sovietų premje-
ladelphijos Girard. Vyriausybės \ ro Kosygino vizito Varšuvoje, bu-
nutarimas padengti Lenkijos sko- ! vo pasirašyta sutartis, pavadinti 

, lą nereikalauja paskelbti Lenki- j "dinamišku brolišku ekonominio 
— Vak. Vokietijoje JAV karo i N "nebegalinčią sumokėti" —; kooperavimo pakėlimu". Tarp 

lėktuvas "pametė" raketą. Ji ras-i (default). Tam nutarimui yra! 1976 ir 1980 metų Lenkijos pra-
ts vieno ūkininko klojime, įsmi- j daug ekonominių ir politinių mo- Į monės gamyba kilo 5 nuoš. per 
gusi į cementines grindis, nespro- j tyvų. j metus. Prekyba su sovietais per 

ta, 
ti pačius moderniausius kovos I ninkas Lyon mieste Prancūzijoje, 
lėktuvus, kurių motorai bus Izra-Į Nežiūrint to Jzratffo buvo viena 
elio gamybos. Tais lėktuvais —j iš šešių valstybių, kuri tuoj pripa-
"Liūtais" bus 1990 dešimtmetyje j žino naują karinę Bolivijos dik-
ginkluota Izarelio aviacija. { tatūra, ir viena iš trijų, kurios 

Dabartinė katastrofiška Lenki- j tą laikotarpį augo 22 nuoš. per 
jos ekonominė padėtis turi daug metus. Sakoma, kad daugiau ne-
priežasčių. Net ir komunistų eko-i g'< trečdalis sovietų prekybos lai 

iš Amerikos, Izraelio valstybė* 
pradėjo senesnius ginklus parda-[ 
vinėti. Tarp 1960 ir 1970 metų Iz- į 
raelis eksportavo ginklų už 60, 

PRASIDEDA MADRIDO 
KONFERENCIJA 

Lenkas pirmininkaus, neleis pulti Lenkijos 
Madridas. — Šiandien po ilges

nių atostogų vėl prasideda Euro
pos Saugumo ir Kooperavimo 
konferencija Madride Amerikos 
delegacijai šį kartą vadovaus 
pats valstybės sekretorius Alexan-
der Haig. Sekmadienį jis pareiš
kė reporteriams, kad Sovietų Są
junga ir Lenkija turėtų panaudo
ti šią konferenciją ir pakartoti 
savo įsipareigojimus Helsinkio 
baigminio akto principams. Ši 
konferencija savo fone turi Af
ganistano ir Lenkijos priespaudą, 
pasakė Haigas. 

Sekretorius pabrėžė, kad visos 
valstybės, kurios pasirašė Helsin
kio susitarimus, turėtų žiūrėti į 
I enki jos įvykius kaip į pagrindi
nę ir, gal, mirtiną grėsmę visam 
Helsinkio procesui. Visos šalys tu
rėtų patvirtinti savo įsipareigoji
mus Helsinkio baigminio akto 
dvasiai ir raidai ir vykdyti Hel
sinkio pažadus, pasakė Haigas. 

Laukiama, kad pirmąją konfe
rencijos dieną sekretorius pa
smerks žmogaus teisių laužymą 
Lenkijoje, pasmerks sovietų jsivė-
limą į karinės padėties pradėtus 
s aržymus. 

Lenkijos užsienio reikalų vice-
r inisteris Jo^ef Wiejacz pasakė, 
kad Lenkija boikotuos Madrido 
konferenciją, jei ji pradės pulti 
Lenkiją ir kištis į jos vidaus prob 
lemas. Lenkijos žinių agentūra 
PAP paskelbė iš Briuselio šalti
nių, jog Nato santarvės šalys pla
nuoja Madride pulti Lenkiją dėl 
Helsinkio žmogaus teisių susita
rimu laužymo. Ministeris Wiejacz 

vo carui, nepavoimga ji ir sių die- . _ . . _ . . . . . 
T , ° , ; , t / - . i • • • 11 I tuoj pasiūlė Bolivijai karinę ir nųcarams. Neveltui Maskvos pat- Gaudama vis geresnių ginklų; , J r . n i n , r „ 
v. . , ,. T . ., , ., T i- i . u-l ekonominę paramą. O JAV Car-

teno vyriausybe buvo paskelbusi 
Bolivijai ekonomines sajnkcijas, 
rašo Burton Levine minėtame 

i žydų žurnale, mil. dol. per metus. Stokholme j 
| Tarptautinis Taikos Tyrinėtojų j 

institutas skelbia, kad nuo to lai
ko Izraelio ginklų pramonės eks
portai pakilo 6 kart: Izraelis tapo 
aštuntas didžiausias pasaulyje 
ginklų pardavėjas, kuris į "trečio
jo pasaulio" šalis siunčia ne tik 
smulkiuosius ginklus, bet ir ra
ketas, karo laivus bei lėktuvus. 

sinę veiklą kaimyninėse šalyse, 
Valst. departamentas pa 

vų statyti Gdynioje, Gdanske ar 
Štet'ne. Iš Praczka fabriko ea-
minamų hidraulinių presų 907c 

Amerikos žydų spauda daug 
rašo apie antisemitizmą Argenti
noje. Prie Cordobos esąs kalėji-

nomistai sutaria, kad buvusi Gie
reko vyriausybė darė daug klaidų. 
Ji ėmė nepaprasiu gro.'čiu plėsti 

_ irtinc, kad Irane dar kalinami i pranokę, statyti naujas įmones, I išvažiuoja į Maskvą. Poznanės 
6 JAV piliečiai, jų tarpe dvi m o - | 0 tam reikėjo paskolų iš Vakarų, j Čegelskio fabriko lokomotyvų mo
terys, ištekėjusios už iraniečių. ; Lenkai skolinosi, kt:r tik galėjo ir i torų — 60 nuoš. siunčiami į So-

— Pietų Korėjoje karo manev- j skolos šiuo motu siekia, su nuo- Į vietų Sąjungą. Nors Lenkijos ge
ru metu į kalną atsimušė trans- į šimčiais, apie 30 bil. dol. Giereko j ležinkeliams trūksta vagonų, iš 

ir premjero Jaroszevvičiaus valdžia j 130,000 Lenkijoje pastatytų va-
labai apleido žemes ūki, ypač ne- j gonų 90,000 iškeliavo į rytus. Iš 
sirūpinta privačiais ūkininkais, i Lenkijos gaminamų kompiuterių 
kurie sudaro patį Lenkijos žemės: apie 60 nuoš. keliauja j Sovietų 
Gkio pagrindą. Prisidėjo ir visuo- I Sąjungą, kuri gauna lenkų staty
tinis ekonominis atoslūgis visame i bos medžiagų namams statyti, 
pasaulyje, kas apsunkino lenkų | "perka" Lenkijos vaistus, batus, 

poito lėktuvas, žuvo 53 kariai ir 
lėktuvo įgula. 

— Ame:ikoje bedarbių sausio 
mėn. buvo 8.5 nuoš. 

— Tokijo viešbučio gaisre žu
vo 25 žmonės, sužeisti 32. 

— Valst. sekr. Haigas iš IsDani-
ios wk ; Į Portugaliją, Maroką ir 

mas, kur laikomi Argentinos žy- j R u m i m j ią 
dai. Daug buvo rašyta apiežur-| _ L-rkroj\? "Solidarumo" vei 
nalistą Jacob Timmerman, kurisjkėjas ^ į ^ į ^ Trzcinski nubaus 

pasakė, kad Nato planai pulti, 
Lenkiją Madride būtų šiurkštus | Nemažai Izraelio ginklų pirko 
Lenkijos suverenumo laužymas. 
Lenkija nestovės prieš kokį nors 
save pasiskyrusių +eisėjų tribuno
lą, pasakė ministeris, kuris turi 
būti šios konferencijos sesijos pir
mininkas. 

Sovietų Sąjungos delegacijos 
pirmininkas Leonid Iliičev pasa
kė, korespondentams Madride, 
kad Sovietų Sąjunga yra griežtai 
nusistačiusi prieš Lenkijos klausi
mų statymą konferencijoje. Kal
tinimai, kad Sovietų Sąjunga yra 
kalta dėl Lenkijos įvykių yra vi
siškai klaidingi, pasakė Iljičevas. 

Konferencijoje laukiama dau
giau Europos užsienio reikalų mi-
nisterių. Spėjama, kad Amerikos 
delegacija gali pasitraukti iš kon
ferencijos, jei ten butų uždrausta 
kalbėti apie žmogaus teisių laužy
mus Lenkijoje. 

Prancūzų komunistai 
remia Kremlių 

Paryžius. — Prancūzijos ko
munistų kongresas perrinko Ge-
rges Marchais generaliniu sekre-

tačiau iš centro komite-

Taivanas, Singapūras, Malaizija, 
Tailandija, Pietų Afrika, To pa
ties Švedijoj veikiančio instituto 
žiniomis, Izraelis pardavė 1979 
metais ginklų už 155 mil- dol. 

Nuo 1975 metų Izraelis daug 
ginklų eksportavo j Pietų Ameri
kos šalis: Argentiną, Boliviją, 
Braziliją, Čilę, Ekvadorą. Salva
dorą, Gvatemalą, Hondūrą, Mek
siką, Nikaragvą, Paragvajų ir Pe
ru. Šioje prekyboje kilo konfliktų 
su JAV vyriausybe. Pietų Ameri
kos šalys buvo prezidento Carte-
rio baudžiamos už žmogaus tei
sių laužymus ir negaudavo Ame
rikon karinės paramos. Tokios 
valstybės ginklų gaudavo iš Izra
elio. Gvatemala, Salvadoras ir 
Nikaragva pradėjo pirkti Izraelio 
ginklus 1977 m., kada Carteris 
sustabdė Amerikos ginklų siun
timą. Tarptautinio Taikos Tyri
nėjimų instituto žiniomis, 81 nuoš. 
Salvadoro ginklų ir 98 nuoš. Ni
karagvos — atėjo iš Izraelio Sa
koma, kad 1969 metų kare tarp 
Hondūro ir Salvadoro abi pusės 
naudojo Izraelio ginklus. 

Amerikos žydų žurnalas "Je-
wish Spectator" paskutiniame 

ilgus metus Argentinoje buvo ka 
linamas ir tik pernai paleistas, ki
lus tarptautinio masto spaudimui. 
Amerikos žydų metraštis "Jewish 
Yearbook' 1980 m. visą puslapį 
yra paskyręs antisemitizmui Ar
gentinoje, tačiau tas pats metraš
tis straipsnyje "Santykiai su Izra
eliu" pripažįsta, kad Argentinos 
— Izraelio santykiai sustiprėjo, 
kai Izraelis ėmė parduoti Argenti
nai karo lėktuvus ir kitus gink
lus. 

tas 9 metus už tai, kad jis dalyva
vo studentų susirinkime. 

— Irano valdžia paskelbė naf
tos kainų atpiginimą vienu dol. 
už statinę. 

—Izraelio vyriausybė paskelbė 
pareišk:mą, kuris smerkia Jung
tines Tautas. Specialus atkirtis 
skirtas Sovietų Sąjungai, kuri 
agitavo už Izraelį pasmerkiančią 
JT reziliurųą. Izraelis sako, kad 
galybė, kuri spaudė lenkų valdžią 
įvesti DriesDaudą ir kuri užpuolė 

pramonės gaminių pardavimą už
sieniuose. Šios priežastys buvo tik 
šalutinės. Pasikalbėjus su papras
tais lenkais, į klausimą, kodėl 
Lenkija pateko j ekonominius 
sunkumus, jie paprastai atsako: 
"Viską išveža ruskiai". 

nemažai maisto produktų. Sovie
tai yra pirkę Lenkijoje apie 5 mil. 
telefono aparatų, nors patys len
kai turi laukti telefonų 4 — 5 
metus. 

Šitame "broliškame bendradar
biavime" rusai atsilygina lenkams 

Straipsnyje ir klausiama ar Afganistaną, negali kitiems pa-
"diasporos žydai turi tik aukoti į moks-auti. 
ir aukoti Izraeliui? Ar Izraelis,' _ Septynių Afrikos valstybių 
kaip valstybė, neturi jokių įsipa-; užsienio reikalų ministeriai nu 

Ekonomistai sutinka, kad prie j savo nafta, dujomis, geležies ru
da, medvilne ir Maskvoje spaus
dintais rubliais. Dėl to Lenkija ir 
bankrutuoja, sako prof. Dziewa-
nowski 

reigojimų pasaulio žydams, Ar 
tokia Argentina neatsuko Izrae 

statė planą kovoms Vakarinėje 
Sacharoje užbaigti. Kenijoje su 

lio ginklų prieš žvd"s Argentino- Į važiuos Afrikos valstybių galvos 
je? Ar Izraelis gerai daro gink- planui patvirtinti. Siūloma įvesti 
luodamas diktatorius ir prispau-1 Sacharon tarptautinę taikos prie-
dėjus Pietų Amerikoje, tuo pačiu j žiūros kariuomenę, kuri sustab-
trukdydamas savo draugei ir pa-; dytu 6 metų karą tarp Maroko ir 
grindinei rėmėljai — Amerikai? polisario sukilėlių. 

Lenkijos sunkumų daugiausia pri
sidėjo prekyba su Rusija ir para
ma kitoms komunistinėms ša
lims. Ši prekyba bolševikų žargo
ne turi įvairius pavadinimus: 
"dvišalis ekonominis bendradar
biavimas", "broliška pagalba", 
"proletarinis internacionalizmas". 
Jau Gomulkos valdymo laikais 
Lenkija siuntė nemažai prekių 
"brolišką Kubą". Vėliau vis didė- j 757 5 faft dol. Numatoma, kad 
jo lenkų įnašas į karinę ir ekono- j j5]aj<jos pralenks pajamas ir duos 

91.5 bil. dol. deficitą. Mokesčiai 

Naujas biudžetas 
Washingtonas. —Vyriausybė 

paskelbė 1983 metų biudžetą, di-
I j džiausią JAV istoriijoje, siekiantį 

Arkiv. Glemp Romoje 
Roma. — Lenkijos primas ar

kivyskupas Glemp laikė Mišias 
Romoje. Pamoksle jis pasakė, kad 

Ištekėjo princese 
Liuksemburgas — Šeštadienį 

Luksemburgo princesė Marie As-
trid, didžiojo kunigaikščio Jean 

minę paramą draugiškam Viet-
namui", "taikingajai Indijai". 
Lenkija daugiau už kitas sateliti
nes valstybes rėmė "nacionali
nio išsivadavimo judėjimus" An
goloje, Etiopijoje, Ganoje, Mo
zambike. 

Jeigu Gomulka dar spirdavosi 

tonumi, 
to pašalino du pareigūnus, kurie į numeryje klausia, ar Izraelio vy 
palaikė ryšį su prancūzų darbi
ninkų unijomis. Tarp komunis
tų svečių buvo sovietų politbiuro 
narys, Brežnevo asmeninis drau
gas Cernenko ir Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Czyrek. 

Prancūzų partija toliau remia 
sovietų liniją ir remia Lenkijos ka
rinį režimą, pasakė Marchais. 

riausybė neturi jokių įsipareigo
jimų, jokios atsakomybės žydams, 
kurie gyvena ne Izraelyje? Dau
gelis Izraelio ginklus perkančių 
Pietų Amerikos kraštų pasižymi 
antisemitizmu. Nepaslaptis, kad 
Argentina, Paragvajus, Čilė, 
Urugvajus globoja nacius, Hitle
rio karo nusikaltėlius. Prancūzų 

lenkai pilni skausmo, neapykan- duktė ištekėjo už Belgijos ban 
tos, keršto aistrų. Tai dar skau- j kininko Christian of Habsburg 
džiau paliečia tautą. Krokuvos ar- į -^Lorraine. Jaunasis yra pasku-
kivyskupas, kardinolas Macharski! tiniojo Austro-Vengrijos impera-
ragino visus melstis už sumkioje j toriaus Karlo vaikaitis. Jo senelė, 

padėtyje atsidūrusią tėvynę. į buvusi imperatorienė Zita, nors 
Popiežius Jonas Paulius II-sis i jau 90 metų, dalyvavo sutuoktu-

savo žodyje piligrimams šv. Petro j vėse. Abu jaunieji yra 27 metų 
aikštėje pirmą kartą po ilgo lai
ko neužsiminė apie Lenkiją. 

Varšuvos radijas paskelbė, kad 
nuo liepos mėn. iš komunistų par
tijos pasitraukė apie 500 tūkstan
čių narių. 

amžiaus. Tarp 800 svečių banke
te dalyvavo Olandijos karalienė 
Beatrix ir jos vyras princas Claus; 
Belgijos karalius Baudouin ir ka
ralienė Fabiola; Ispanijos karalie
nė Sofija; Novegijos sosto įpėdi-

Prezidento kelione 
Washingtonas. —Prezidentas 

Reaganas vakar pradėjo kelionę 
į Minnesota, Iową ir Indianą, kur 
turi pasakyti kelias .kalbas apie 
savo ekonominę programą. Vie
tiniai darbo unijų veikėjai organi
zuoja prieš prezidentą demonst
racijas. Naujasis 1983 m. biudže
tas jau sukėlė ne tšk demokratų, 
bet ir respublikonų veikėjų kriti
ką. Biudžetą, kaip jis pasiūlytas, 
bus sunku pravesti per Kongresą, 
ypač, kad šie metai yra kongreso 
rinkimų metai. 

nebus keliami, socialinio draudi
mo pensijos nekeičiamos, bet bus 
pakeliami pacientų asmeniniai 
mokėjimai už ligoninių patarna
vimus pagal Medicare programą. 
Tie didesni mokėjimai duos vai 
džiai 660 mil dol. sutaupų. Bus 
apkarpyta parama turtingesnių 
tėvų vaikams, siekiantiems para
mos studijuoti universitetuose. 
Bus dar mažinamos išlaidos mais 
to kuponams, kas sutaupys 2,3 bil. 
dol. Gerokai padidinamos lėšos gy 
nybai, net 18 nuoš., iki 215.9 bil. 
dol. (rekordinė taiikos meto su
ma). 

nis princas Harald ir princesė So
nia ir Britanijos karalienės sūnus, 
princas Andrew 

KALENDORIUS 

Vasario 9 d.: Donatas, Apolo-
nšja, Girvydas, Algė. 

Vasario 10 d.: Silvanas, Skolas-
tika, Skaistutis, Gražutė. 

Saulė teka 6:55, leidžiasi 5:15. 
ORAS 

Debesuota, temperatūra dieną 
25 1.. naktį 15 L 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IE SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 S©. California Ave., Chicago, UI. « K » 

]ONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

LIGUISTAS NUSITEIKIMAS -
SAVĘS ŽUDYMAS 

Sveikėkime nusiteikimais — 
asmenybėmis, kitaip nepajėg
sime pasinaudoti naudingais 
mediciniškai psichologiškais 
patarimais. 

Medicin iškas r a g i n i m a s 

Nusiteikimais bei asmenybe 
pasilpęs žmogus save žudo ir 
kitam kenkia ne tik ginklu ar 
kokiu įrankiu, ne tik blogu 
maistu, užterštu oru, nuodin
gu gėrimu, rūkymu, gėryje 
apsileidimu, bet ir meilės — 
glamonėsiu stoka, liguistu reli
giškumu, sveikatos dėsnių 
nebojimu, o labiausiai, netiku
siu nusiteikimu bei galvojimu. 

Ne daug yra pasaulyje gink
lų, kuriais tiek daug pakenkia
ma - numarinama nekaltų 
žmonių, kiek jų prikankina — 
nužudo žmogaus nevykęs nu
siteikimas bei toks pa i galvo
jimas. 

Tokią mediciniškai psicho
logišką tiesą apie sumenkusiu 
nusiteikimu ir galvojomu pa
pi ldomas sav ižudys tes ir t 
žmogžudystes bei kitų kan
kinimus nuo senų senovės skel
bė ir skelbia šventi rastai, 
išmintingi žmonės, dabartinė 
medicina su psichologija, o 
prieš šimtą metų yra paskel
bęs ir Stevensonas. 

Išmintingiems - sveikai nu
siteikti ir galvoti pajėgian
tiems žmonėms yra aišku, kad 
mūsų gyvenimas ant žemės nė
ra sapnas ar įvairiopas klie
dėjimas, bet žmogiškos parei
gos atlikimas. Kaip kiekvienas 
gyvis tinkamai atlieka savas 
užduotis — taip ir žmogus pri
valo tinkamai vykdyti savo pa
skirtį. Viena svarbiausių žmo
gaus pareigų yra gelbėti savo 
pasilpusį artimą nuo įvairio
pos savižudystes, įskaitant 
savižudžius — sau ir kitiems 
savu nežmonišku nusiteikimu 
ir galvojimu kenkiančius. 

Gailestingu samaritieciu, 
žmogus turi būti išauklėtas. 
Tėvai turi būti parengti svei
kos naujos gyvybės pradėji
mui; motina — jos išnešioji
mui - pagimdymui, o po to 
žmoniškam vaiko auklėjimui, 
kuriam reikalingas: tėvų pajė
gumas vaiką žmoniškai mylė
ti, jį pakankamai glamonėti. 
Be glamonėjimo vaikas auga 
kriminalistu. Tėvai privalo 
kontroliuoti vaiko elgesius ir 
leisti vaikui normaliai vys
tytis. Tik taip vaiką glo
bojant, galima iš jo laukti svei
kai nusiteikusio ir galvojančio 
žmogaus. Aišku, tik kai žmo
gus liausis save įvairiopai žu
dęs ir kitiems kenkęs, jis pa
jėgs žmoniškai nusiteikti ir 
galvoti. 

Kad p a g a l b a būtų 
p r i i m a m a 

Pagalbą teikdamas gera 
darys turi nepamiršti, kad pa

galbą gaunąs turi būti pajėgus 
ją priimti. Juk, girtuokliui pa
tariant būti blaiviu tikrai nie
ko gero neatsiekiama tol, kol 
jis asmenybe nepasitaiso, kol 
nusiteikimų nesužmogina. Ty
ruose šauksime, į sieną kal
bėsime jaunuoliui mesti narko
tikus, jei jo nusiteikimų — jo 
asmenybės nesužmoginsime. 
Aišku, kad įvairiopai pabėgu
sį žmogų negalime siųsti į sun
kius darbus tol, kol jis sustip
rės. Lygiai taip negalime nuo 
savižudybės sulaikyti žmogų, 
kuris nesveikai nusiteikia bei 
nežmoniškai galvoja. 

A s m e n y b ė s t v a r k y m a s 

Pirmiausia privalome grieb
tis svarbiausios pareigos: žmo
gaus nusiteikimų, jo asmeny
bės t v a r k y m o . V a i k a s 
nepajėgia suaugusio darbų 
dirbti tol„ kol jis reikiamai 
nesustiprėja — taip atsitinka ir 
suaugusio gyvenime. Suaugęs 
pajėgia sveikai nusiteikti — 
galvoti tik tada, kai jo as
menybė išsivysto, kai, jis su-
žmoniškėja nusiteikimais. Iki 
tokio sužmoniškėjimo asmuo 
esti neimlus ne tik Dangaus, 
bet ir žmogaus nuosta-
tamsiskai tant psichologijos 
bei medicinos dėsnius. 

Bet koks auksaburnis gali 
skelbti kūno, proto ir asmeny
bės tvarkos naudą nesubren
dusiam asmenybe žmogui — 
visos pastangos bus bergž
džios, kol asmenybe nesubren
dėlis nesustiprės, kol jis nusi
teikimais nesužmoniškės. Juk 
dabar jau 65% vaikų naudoja 
narkotikus ir jų skaičius gau
sėja. Jokios pastangos va'*:us 
nuo tokios savižudybės suiai-
kyti nepadeda. Nei policija, nei 
kalėjimai, nei pakasynos as
menybe pasilpusių jaunuolių 
neatbaido nuo savęs žudymo ir 
tėvų kankinimo. Patys mo
kiniai tvirtina, kad mokyklų 
prausyklos pilnos narkotikų 
pardavėjų ir pirkėjų. Girdi, rei
kia budėtojų prausyklose, 
nereikia leisti mokinių per pie
tus iš mokyklos. Deja, niekas 
nesigriebia reikšmingiausios 
veiklos — vaikų auklėjimo, jų 
asmenybių bei nusiteikimų su
žmoginimo. Kol toks svarbiau
sias darbas nebus tinkamai 
dirbamas, tol moksleivių savi
žudystes per narkotizavimąsi 
ne tik nesiliaus, bet gausės. 

Nusi te ik imų t v a r k y m a s 

Nus i t e ik bū t i 
l a imingu 

Toks nusiteikimas skatins 
v idaus sekrecijos l i aukas 
gaminti kūnui naudingą sek
retą, kuris liaukų esti pilamas 
tiesiai į kraują. Tada kūnas 
sveiksta, protas skaidrėja, as
menybė žmoniškėja. Tvarkin
gas liaukų veikimas yra labai 
svarbus kiekvienam žmogui. 
Mat, nusiminusio - nelaimin
go žmogaus vidaus sekrecijos 
liaukų sekretas esti visokerio
pai kenksmingas — žmogų 
daugeriopai alinantis. 

Medicina susekė, kad širdies 
priepuolį artina ne tik rūky
mas, pakeltas kraujospūdis, 
per riebus kraujas, bet ir vie
nišumas, nusiminimas, gla
monėjimo stoka. Todėl vieni
šumo išvengimui patariama 
kurti šeimas. Žinoma, žmogus 
gali nejausti vienatvės net vie
nas būdamas, jei jis asmenybe 
tiek susitvarko, kad ir vienas 
būdamas nesti vienišu: jo arti
maisiais esti kūrybinis dar
bas, džiaugsmas kitam pagal
bos t iekimu, gėrėj imasis 
malda, muzika, daina, menu 
bei ištikimas atsidavimas sa
vo profesiniam darbui. Toks 
pajėgia džiaugtis paprastais, 
bet žmogų dvasiniai turtinan
čiais dalykais. 

Dabar paskelbti Michigano 
universitete dirbančių socia
linių psichologų Carin Ruben-
stein su talkininkais dvejų me
tų tyrimų duomenys apie 
amerikiečių laimingumą ir ne
laimingumą. Buvo kreipiamas 
dėmesys į žmogaus pažiūrą: į 
gyvenimą, į vidinių įtampų pa-
kentimą, į teigiamus ir neigia
mus nusiteikimus, į savo pajė
gumo jutimą, į pasitenkinimą 
šiuo kraštu, miestu, aplinka, 
namais, šeima, draugais ir gy
venimo lygiu. 

Pasirodė, kad žmogaus lai
mingumui įtakos neturi nei 
turtai, nei prabangus gyveni-
mas bei aplinka. Priešingai, 
turtingiausių Amerikos vals
tijų gyventojai yra nelaimin
giausi: tokie jie yra Wiscon-
sino, Illinois, Indianos, Ohio, 
Washingtono, Floridos ir Cali-
fornijos valstijose. Psicholo
giškai daug sveikesni yra gy-
v e n t o j a i e k o n o m i š k a i 
nepajėgesnėse New England 
valstijose. Laimingiausi šio 
krašto žmonės yra centrinėse 
valstijose esančios tarp Missi-
ssippi upės ir Rocky kalnynų. 

Atrodo, kad mums nėra ki
tos išeities, kaip pratintis ten
kintis naudingais - paprastais 
dalykais. Neribotas geidimas 
curtų bei prabangos žmones 
daro nelaimingais, nepaten
kintais, liguistais. Tada nu
simenama, kad nesama pajė
g i a i s į s i g y t i b r a n g i u s 
kailinius, važinėti brangiais 
automobiliais bei ištaiginguo
se namuose gyventi. Toks 
nepasitenkinimas visapusiš
kai neigiamai veikia žmogaus 
kūno, proto ir nusiteikimų - as
menybės sveikatą. 

I š n a u d o k e s a m a s 
a p l i n k y b e s 

Marijai Bosienei "Sodybos" ambulatorijoje matuojamas krau
jospūdis. Nuotr. M. N a g i o 

KAPITALIZMO IR 
SOCIALIZMO 

SUSIKIRTIMAS 
A. J O T A U T A S 

Kapitalizmas ir marksiz- ypač Massachussetts, Rut
inas yra priešingos viena ki- gers, Bostono, Stanfordo, Chi-

Kiekvienas žmogus turi sa
vyje daugiau ar mažiau jėgų 
žmoniškam nusiteikimui — sa
vos asmenybės tvarkymui. To
dėl kiekvienas imkime stiprin
ti savus nusiteikimus, tada 
sėkmingiau pajėgsime kovoti 
su savižudybe per netinkamus 
nusiteikimus. 

Asmenybe stiprus žmogus 
kuo geriausiai išnaudoja tu
rimas aplinkybes. Toks nelau
kia vadinamų geresnių laikų. 
Jis esamose sąlygose dirba kū
rybiškus darbus, gerina savo 
gyvenimą. Taip elgiasi lietu
viai ateiviai. Jie griebiasi gali
mų jiems darbų ir tuo būdu pa
jėgia giliai įleisti šaknis į šią 
svetimą, bet mums palankią 
žemę. 

Niekada nekaltink kitų dėl 
pasitaikančių neskalandumų. 
Kuo geriausiai atlik savas pa
reigas; nepavesk jų kitam, 
įskaitant ir Tvėrėją. Tvėrėjas, 
mums prasidėjus motinos įs
čiose, jau davė visus reikalin
gus žmogaus gyvenimui įran-
k i u s . T i k t i n k a m a i 
naudokimės jais. Tada nerei
kės Diev> kaltinti dėl mūsų as
menybės sumenkimo. 

Asmenybės sumenkimas yra 

tai politinės ir ekonominės sis
temos. Nė vienos šių dviejų 
sistemų negalima įtvirtinti 
kaip neklystamos, bet nė vie
nos negalima atmesti be jokių 
motyvų. 

Šiuo metu popiežių encik
likos nuo Leono XIII iki Pau
liaus VI ir dabartinio popie
žiaus Jono Pau l i aus II 
pasisako prieš abi sistemas, 
kada jo pasiekia kraštutinu
mus ir siekia užvaldyti žmogų 
privačiu ar valstybiniu kapi
talizmu. Tos dvi sistemos ir 
susisiekia savo kraštais, iš
naudoja žmogų, kuris tegali 
paklusti arba kapitalui, su
telktam į privačias rankas, ar
ba kapitalui, sugriebtam vals
tybės valdžios. 

Marksizmas Amer iko je 
Negalima prabėgomis pra

eiti ir pro marksizmą ar so
cializmą Amerikoje. Jis neturi 
atgarsio nei darbininkų sąjū
džiuose, nei valdžioje, jei im
sime ir demokratų partiją ar
b a jų valdžią. Bet y r a 
palaikomas socializmas, ir tai 
savo primityvia forma, būtent 
marksizmo vardu universitetų 
katedrose, ypač tose, kur mo
komi politiniai, socialiniai ir 
ekonominiai mokslai. Tai dar 
yra vad inamas sa loninis 
komunizmas arba intelek
tualinis socializmo aiškini
mas, norint paveikti Ameri
kos visuomenę iš viršaus, kad 
būtų sunaikintas privatus 
kapitalizmas ir įvestas so
cializmas arba, kitaip tariant, 
valstybinis kapitalizmas. 

Didieji Amerikos žurnalai 
jau kelis kartus iškėlė pavo
jus, kurie ateina iš 1960 m. 
kartos. Ji tuomet kėlė triukš
mus, kartais net radikaliai 
spręsdami žmonių santykius 
ir valstybinius reikalus, kaip 
užsislėpę kovotojai pacifizmo 
vardu, kovos prieš Vietnamo 
karą ar kišimąsi į svetimų 
kraštų vidaus reikalus. Buvo 
tai sprendžiama pagal Krem
liaus nurodymus ir komunisti
nio terorizmo metodus. 

Šiandien tie "radikalai" yra 
profesoriai, turi savo įtaką 
mokslo katedrose, savo žur
nalus, leidinius, knygas, ku
rios padarytos net studijų 
vadovėliais. Ir tai reiškiasi 
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kimų, savos nesubrendusios 
asmenybės. 

Išvada. Menkos asmenybės 
žmogus stengiasi savą men
kystę nuslėpti kitus niekin
damas. Iš čia organizacijose 
gerai dirbančiųjų niekinimas. 
Iš čia savo artimo purvais 
drabstymas. Visi esame rei
kalingi pasitaisymo savais 
nusiteikimais, savomis as
menybėmis. Tad visi be išim
ties į gražiausią savo gyveni-
mo v e i k l ą — į s a v ų 

pats didžiausias žmogaus prie- nusiteikimų — savos asmeny-
šas. Prez. Rooseveltas skelbė, bes ugdymą. Daugiau apie tai 
kad bijoti reikia ne ko kito, o kitą kartą. 
tik paties savęs — savų men- Pasiskai ty t i . Psycbology 

: ?svų netikusių rusit^i- Today, January, 1982. 

cagos, New Yorko universite
tuose . Č i a le idžiami t ie 
marksistinės ekonomijos ir 
sociologijos leidiniai — žurna
lai i r knygos. Patys dėstytojai 
ir s tudentai sudaro net drau
giją, kuri siekia iki 12 tūks
tančių narių. Tai visa einą 
"akademinės laisvės" vardu. 
Tuo tarpu kitų pažiūrų ekono
mistai ir sociologai negali 
pasinaudoti t a "akademine 
laisve". 

E k o n o m i n ė s k r i z ė s 
a i š k i n i m a s 

Marksistai dėstytojai uni
versitetuose reikalauja iš stu
dentų kritiškai žvelgti į kapi
talizmą. Tai nebūtų galima 
laikyti blogu dalyku, nes be 
kritikos ir pastangų ją išaiš
kinti kapitalizmo sistema išsi
gimtų. Bet jie, matydami kapi
talizmo krizę, nenori matyti ar 
nemato socialistinės politikos, 
socialinių santykių ir poli
tikos krizės. Jei kai kurie ir sa
ko, kad "Sovietų Rusija yra 
mįslė, kurią mes turime įspėti, 
bet mes matome tai, kaip tik
rą pamoką pavojui, kuris susi
daro, ka i valstybė per daug tu
ri kontrolės ir per mažai 
atsižvelgia į žmogaus teises ir 
jų troškimus". 

Jie nemato ir nenori matyti 
socializmo krizės kitose Euro
pos ar Azijos valstybėse, kur 
kapi ta las jau suimtas į val
džios rankas , ir paskiras pilie
t is turi tik dalį privatumo 
ar žmogaus teisių. Tai verta 
pažiūrėti į Švediją, Vak. Vo
kietiją, kurios socializmą ati
tolino nuo marksizmo ir be
v e i k p r i a r t ė j o p r i e 
kapitalizmo, nors ir nedavė 
privatiems savininkams tiek 
teisių, kiek jų turi grynai 
kapitalistiniuose kraštuose. 

Kai su kritika žiūrima į, 
kapitalizmo sistemos blogu
mus, ta i reikia žiūrėti į blogu
mus ir socializmo, kuris neiš
laiko kritikos, kuris žmonėms 
tuoj įgrįsta, nes atima iš jų ini
ciatyvą ir darbų pasidalijimą. 
Tie dėstytojai negali tuo tarpu 
suprast i socializmo krizės, 
nes jie remiasi tik Karolio 
Markso sistema, o ne kai ku
riomis jo idėjomis, kurios būtų 
gal ima pritaikyti ir kurios tai
komos jau ne teorijoje, bet 
praktikoje. 

P r i e š d a r b i n i n k u s 

T e o r e t i k a i m a r k s i z m o 
aiškintojai yra nusistatę prieš 
darbininkus ir darbo unijas. 
J ie laiko juos per daug konser
vatyviais ir taikančiais ka
pitalistinius būdus išsikovoti 
lengvatų darbuose ir profesi
nėse sąjungose. Harvardo 
sociologijos profesorius, para
šęs knygą "The Cultural 
Contradiction of Capitalism", 
Daniel Bell sako, kad "mes 
esame dar tik pakrašty so
cialinių mokslų, ir nėra dar 
galimumų padaryti didesnę 
įtaką į valstybės politinę ar 
ekonominę politiką artimame 
laike". Darbininkai nekreima 

dėmesio į jų aiškinimus, o 
demokratų partija, kurioje kar
tais yra užsislėpusių ir so
cialistinio mokslo dėstytojų, 
taip pat saugojasi jų įtakos. 

Tai yra tik svajonė, kuria 
nekritiškai žiūrima į marksiz
mą ir iš jo išsivysčiusį so
cializmą. Darbininkai čia ne
turėtų savo valios, bet juos 
kontroliuotų valstybė arba t a 
socialistų mažuma, kuri paim
tų valdžią į savo rankas. Dėl
to jie ir bijo, kad, sumažinus 
paramą universitetams, jie ne

galės išsilaikyti. Jie kalba jau 
apie diskriminaciją, kaip 
pastoviai priimami profeso
riai, moką socialinius ar eko
nominius mokslus visoje pla
tumoje, o ne tik užsidarę 
siaurame marksizmo kiaute. 

Bet tai jau mato ir amerikie
čiai pavojų, kai viršūnėse — 
pirmiausia teoriškai — no
rima įvesti komunizmą, socia
lizmą, marksizmą, kaip pa
kaitą laisvai iniciatyvai ir 
nuosavybės turėjimui. Tai jau 
valstybinis kapitalizmas. 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
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DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
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DR. E. DECKYS 
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DR. IRENA KURAS 
GYDYJOJA IR CHIRURGĖ 
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3200 VV. 81st Street 
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DR. J. MEŠKAUSKAS 
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DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 
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DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 
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immimm 

Jalta ir Potsdamas 

UŽSIENIO POLITIKOJE 
UOS ĮVYKIAI IR NATO 
JAV ir Europos politika sovietų atžvilgiu 

Amerikos užsienių politika 
yra dabar daug aktyvesnė, ne
gu buvo prie kelių paskutinių 
prezidentų. Tam progą davė 
antrosios SALT sutarties su so
vietais netvirtinimas ir dabar 
iškilęs Lenkijos klausimas. 
Nors sankcijas Amerika ir kai 
kurie santarvininkai taiko ir 
Lenkijai, bet jos labiausiai nu
kreiptos į Sovietų Sąjungą, nes 
Lenkijos įvykių užnugary stovi 
raudonoji armija ir Kremliaus 
vadai. Pertempta Lenkijos sty
ga kiek atsileidžia, bet dar toli 
iki santykių sunormalėjimo su 
Vakarų kraštais ir vidaus eko
nominės krizės sprendimų. 

Įdomu, kad kaip tik šiuo metu 
iš naujo pradedamas kelti Jal
tos ir Potsdamo sutarčių klau
simas. Negalima sakyti, kad dėl 
tų sutarčių nebūtų galima kal
tės priskirti ir Vakarų valsty
bėms, kurios tą sutartį kaip ly
gus su lygiu pasirašė, ta 
sutartimi išspręsdamos vidu
rio ir rytų Europos tautų li
kimą. Tiksliau — tai buvo nuo
laidos Sovietams ir įtakos 
sritimis pasidalijimas, nepai
sant, kad Vakarai turėjo žinoti 
to pasidalijimo išdavas. Sovie
tų Rusija jokių sutarčių iki tol 
nesilaikė, tai Vakarams turėjo 
būti aišku, kad jie nesilaikys ir 
ateity—jų sričiai atiduotos tau
tos bus pavergtos ir įsivieš
pataus tik komunistams pri
imtinos valdžios. Jei jie to tikrai 
nežinojo, be reikalo jie garbina
mi ne kaip tautų pirkliai, o kaip 
herojai. 

Dabar tos sutartys, taip pat ir 
1975 metais pasirašytas Hel
sinkio susitarimas tėra tik po
pieriaus gabalas, kuris jau bu
vo sulaužytas,dar rašalui ant jo 
nenudžiūvus. Tai sako aiškiai ir 
Amerikos užsienio reikalų sek
retorius Aleksandras Haig, kal
bėdamas žurnalistams apie už
sienio politiką ir santykius su 
Sovietų Sąjunga. Ar dabar jas 
galima panaikinti, tai jau kitas 
klausimas. Bet yra tikra, kad į 
jas? nė dėmesio nekreipia ir žmo
gaus teisių nuostatų nepaiso So
vietų Kusijos vadai. 

Sąjunga, būdama jų artima kai
mynė per satelitines valstybes, 
graso savo tankais, raketomis 
ir atominėmis bombomis. Cia 
susiduria politika ir ekonomi
ja, susiduria santykių palaiky
mas su draugu ir priešu. Net 
priešą, turint jį pašonėje, rei
kia pakęsti, su juo reikia dalin
tis gėrybėmis, nes Europos vals
tybės viena be kitos negalėtų 
išgyventi. 

Amerikos užsienio politika 
tai mato ir pripažįsta, kaip blo
gybę. Bet ji yra pasirinkimas už 
dar didesnę blogybę — atominį 
karą. Derybos dėl strateginių ir 
atominių ginklų iš dalies yra 
kaip tik dėl vakarų Europos, nes 
reikia žiūrėti ir jos ateities, pra
gyvenimo ir laimėjimų savo ap
linkoje. Jei Europos Vakarai to
se ginklų sumažinimo derybose 
ir nedalyvauja, tai jie tuo domi
si labiau negu Amerika ir So
vietai. 

Amerikos prezidentas ir vals
tybės sekretorius neužkerta ke
lio deryboms. Tik jie nori aišku
mo santykiuose su Sovietais ir 
su kitais svetimais kraštais, su 
kuriais užsienio politiką reikia 
vesti ir kuriai reikia pasiruošti. 
To paties valstybės sekreto
riaus Haigo žodžiais tariant, 
"tų pasitarimų nori preziden
tas ir aš. Šiuo metu mes tęsiame 
pasiruošimą savęs pačių kaip 
galima greičiau dėl strateginių 
ginklų aptarimo, bet ne be stro
paus pasiruošimo, imant ir Len
kijos situaciją". Lenkija pagal 
Jaltą ir Potsdamą turėjo lais
vai apsispręsti, kokią valdžią ji 
norės turėti. Ji apsisprendė ne 
pati laisvai, o buvo apspręsta 
Sovietų vadų, net pašalinant 
jau sudarytą vyriausybę. Tas 
pats buvo Vengrijoje, Čekos
lovakijoje ir kituose sateli
tiniuose kraštuose. Kur parodė 
savo laisvą iniciatyvą, ten tan
kais ir patrankomis buvo lais
vės troškimas sugniuždytas, 
kaip Vengrijoje ar Čekoslo
vakijoje, o dabar Lenkijoje. 

Čia opus klausimas Ameri
kos užsienio politikai ne dėl pa
čios Lenkijos, bet dėl visos Eu
ropos, ypač laisvos vakarų 
Europos valstybių. Jei jie ir yra 
santarvininkai, kovoja prieš 
komunizmą ir jo plėtimąsi kar
tu su Amerika, tai Sovietų 

Sovietų Rusija yra dabar 
skaudžiausia ir jautriausia jau
čiama užsienio politikos vieta. 
Ji ne tik sutarčių nesilaiko, bet 
ir plečia savo revoliucinę veiklą 
svetimuose kraštuose — Arti
muosiuose Rytuose tarp arabų 
ir Centro Amerikoje tarp netur
tingų tropikų indėnų ar vieti
nių gyventojų. Šios sritys ne
gali būti išleistos iš akių, kaip 
sako valstybės sekretorius Hai-
gas, nei valdžios, nei Amerikos 
tautos, nei pagaliau visos 
Amerikos žmonių. Kuba jau yra 
rusų prietiltis Amerikos pašo
nėje. Kuba neša subversiją į 
Centro ir Pietų Ameriką. O Arti
muosiuose Rytuose Sovietai tu
ri jau bent kelis prietilčius, iš ku
rių gali plėsti savo pasaulio 
užvaldymo kėslus, kaip Jeme
nas, Libija, dabar Sirija. 

Bet arabų pasaulis nėra tcip 
palankus Sovietams, kaip iš 
karto atrodo, nes ten yra gilus 
mu8ulmonizmas. Tik neapy
kanta Izraelio valstybei, pales
tiniečių klausimas, turtin
gumas jų žemėje alyvos 
versmėmis juos veda į kraštuti
numus — kartais jie nori kon
kuruoti tarp savęs, o kartais no
ri tą konkurenciją iššaukti 
didžiosiose valstybėse, kaip 
Amerika ir Sovietų Sąjunga ar
ba net bendrai Europa. 

Ar Amerika sugebės išlaikyti 
pusiausvyrą tarp arabų ir Izra
elio, tai klausimas, kuris dabar 
dar neturi atsakymo. Izraelis 
turi daugybę užtarėjų pačioie 
Amerikos vyriausybėje, o ara
bai, nors susiskaldę, turi ne
paprastus turtus. Jie reikalingi 
Europai, Amerikai ir Sovietų 
Sąjungai. Valstybės sekreto
riaus kelionės ir geri santykiai 
gal per tam tikrą laiką santy
kius išlygins, bet vargu ar ara
bai bus patikimi sąjunginin
kai, jeigu ne interesas savo 
alyvą eksportuoti. 

Mums įdomiau tai, ką mes ir 
kitų pavergtų tautų atstovai jau 
kalbėjom.Šiandien jau tvirtina
ma ir pačių valstybės vadų lū
pomis, kad Jaltos. Potsdamo ir 
Helsinkio susitarimų laužy
mas ir nesilaikymas yra aky-
vaizdus S. Rusijos nusikal
timas. Retorikos čia neužtenka. 
Reikia aiškių žodžių ir veiks
mų, nors tai dar nereiškia karo. 
Karo visi bijo, nes atominė jėga 
neštų ne laimėjimą kam nors, o 
pralaimėjimą visiems. Dėlto ei
na ir tos derybos ir apsigink
lavimo išlyginimas. 

P.S. 

Pereitų metų gruodžio mėn. 
gen. Jaruzelskiui paskelbus 
karo stovį ir valdžią sukon
centravus generolų rankose, 
pagrindinis smūgis buvo nu
kreiptas į darbininkų uniją 
Solidarumą ir tik iš dalies į kai 
kuriuos komunistų vadus, ap
kaltinus juos korupcija. Tūks
tančiai unijos narių buvo areš-
t u o t i ar p a t a l p i n t i į 
koncetracijos lagerius, įvesta 
griežta susisiekimo kontrolė ir 
palengva palaužtas darbinin
kų pasipriešinimas, pareikala
vęs eilės žmonių aukų. 

Nuo to laiko iki šiol vis dar 
tebesvarstomas klausimas, 
kas iš tikrųjų yra šių drastiškų 
žygių inspiratorius. Vieni tei
gia, kad ši akcija buvo iššauk
ta per didelių Solidarumo rei
kalavimų, gresiančių netvarka 
ir chaosu, ir kad gen. Jaruzels-
kis, kaip lenkų patriotas, ėmė
si žygių išvengti atviros sovie
tų karinės intervencijos, kuri 
būtų vedusi į civilinį karą. Kiti 
gi tvirtina, kad visas šis žygis 
Solidarumui sutriuškinti buvo 
paruoštas Maskvoje ir įvykdy
tas Lenkijos generolų komu
nistų rankomis. 

Anot Jan Nowak, Amerikos 
— Lenkų kongreso direk
torius, gen. Jaruzelskis vargu 
ar yra patriotas, nes gyveni
mas rodo, kad jis visuomet bu
vo ištikimas Maskvai. 1947 m. 
jis buvo apdovanotas ordinais 
ir paaukštintas tarnyboje už 
sunaikinimą lenkų neko-
munistų partizanų. Išmokslin
tas sovietų karo akademijoj, jis 
buvo paskirtas Lenkijos armi
jos komisaru, vėliau krašto ap
saugos ministeriu ir pagaliau 
premjeru ir komunistų par
tijos generaliniu sekretorių. 
Anot Nowako, visa tai galėjo 
būti padaryta tik Maskvos pri
tarimu (The Washington Post. 
1.3.1981) 

J. Nowak taip pat atmeta 
tvirtinimą, kad Solidarumas 
nuėjęs per toli. Anot jo, at
virkščiai, Solidarumas paro
dęs didelį santūrumą dvivei
diškos vyriausybės politikos 
akyse. Jis tvirtina, kad yra įro
dymų, kad maisto ir kitų reik
menų pristatymas buvo spe
cialiai valdžios vilkinamas. 
Anot Zdislaw Rurarz, buv. 
Lenkijos a m b a s a d o r i a u s 
Japonijoj, kuris pasitraukė į 
Vakarus, Lenkijos vyriau
sybės politika prieš karo sto
vio įvedimą buvusi "juo blo
giau, juo geriau". Kai Japonija 
pasiūliusi ryžių, ambasa
dorius turėjęs daug vargo įti
kinti Varšuvos vyriausybę pri
imti juos. Tas pats buvę, kai 
Vakarų Vokietija pasiūliusi 
pieno miltelių. Sviestas, pa
siųstas iš JAV, pradžioje buvo 

DR. DOMAS KRIVICKAS 

diskvalifikuotas kaip turįs per-
mažai riebalų pagal lenkų tai
sykles. 

įvedus karo stovį 
krautuvėse tuojau 
ats irado daugiau 

produktų 

J. Nowak daro išvadą. Gali
ma įrodinėti, kad Lenkijos di
dėjančios problemos atsirado 
todėl, kad ne Solidarumas, o 
vyriausybė nutarė streikuoti, 
atsisakydama rimtai derėtis, 
darydama sunkumus dėl mais
to persiuntimo, atsisakydama 
imtis žygių pagerinti maisto 
paskirstymą ir sulaikyti blo
gėjančią ekonominę būklę. 

Anot jo, Jaruzelskis gali pri
versti darbininkus grįžti į dirb
tuves, bet jis negali priversti 
juos dirbti efektyviai, nes len
kų darbininkai ypatingai at
kaklūs. Vakarai gali padėti 
Jaruzelskiui, teikdami pagal
bą, arba gali paremti dar
b i n i n k u s jų pasyvinėje 
rezistencijoje, ekonomiškai pa
spausdami Jaruzelskio vy
riausybę. 

Savo apžvalgą J. Nowak bai
gia žodžiais: "Nuo 1956 m. So
vietų Sąjunga nors ir nenoro
m i s to leravo Lenkijos 
nukrypimus, bijodama susi
dūrimo su lenkų tauta. Dabar 
šioji baimė yra bandoma. Jei 

pasirodytų, kad ji buvusi be pa
grindo, tai Sovietų Sąjunga ga
lėtų nutarti atsukti laikrodį ne 
tik iki 1980 m., bet iki griežtos 
priespaudos 1950 metų. Ji bū
tų padrąsinta imtis dar griež
tesnių priemonių atžvilgiu ki
tų Rytų Europos valstybių". 

Kuriuo keliu? Įdomių samp
rotavimų tuo klausimu yra pa
teikęs vengrų emigrantas 
Charles Fenuvesi (The W. P. 
1.7.1982), liečiąs Jaruzelskio ir 
Walesos galimybes. Anot jo, 
yra du keliai sutramdyti re
voliuciją Rytų Europoje. Jaru
zelskis gali pasirinkti Kadaro, 
vengrų pragmatisto kelią, ar 
G. Husako, Čekoslovakijos 
neostalinisto. Tuo tarpu Wale-
sos pasirinkimas esąs komp-
iikuotesnis. 

20 mėnesių po to, kai įvyko 
vengrų revoliucija 1956 m., 
Nagy buvo pakartas, nes jis 
neprisipažino klydęs, ragin
damas pasipriešinti sovie
tams. Dar iki šiol Kadaras atsi
sako duoti leidimą aplankyti jo 
kapą, kurio buvimo vieta yra 
valstybinė paslaptis. Kadarui 
valdant Vengrija tapo dau
giausiai liberalia sovietinio 
bloko valstybe. 

1968 m. Čekoslovakijos 
komunistų partijos sekreto
rius Alexander Dubčekas iš
gelbėjo savo gyvybę, ragin
damas nesipriešinti sovietams. 
Nuo to laiko jis gyvena ma
žame provincijos miestelyje ir 
jam leidžiama kalbėtis tik su 
šeimos nariais. Husakas iki 
šiol nesumažino priespaudos 
priemonių. 

Nagy ir Dubčekas, abu 
komunistai, tikėjo į revoliu
ciją, bet abu buvo reformų šali
ninkai, tikėdamiesi pataisyti 
sistemą iš vidaus. Nagy buvo 
nušluotas kartu su minia, Dub
čekas nuėjo prisitaikymo ke
liu. Abu tikėjo, kad jie turi isto
rinę misiją išgelbėti komunistų 
partijos pirmaujančių vietą 
porevoliuciniame demokrati
niame režime. Nagy pasirinko 
kankinio kelią, o Dubčekas gel
bėjo savo gyvybę, tikėdama
sis, kad ateityje jis vėl bus pa
kviestas prie valdžios vairo. 

Walesa nėra komunistas. Jis 
tikras revohurinierius, patrio
tas, katalikas ir darbininkas. 
Jis nekentė sistemos, primes
tos svetimųjų. Jis tikėjosi, kad 
jis galėsiąs skraidyti virš be
dugnės tarp liaudies reikala
vimo demokratijos ir partijos 
pretenzijos į valdžios mono
polį. Iki šiol pasipriešinti so
vietų valiai pavyko tiktai Ti
to.Bet ir šiandieną dar 
neaiškus Jugoslavijos li
kimas. 

Walesos tyla yra labai iškal
binga. Jeigu jis pasisakytų už 
Jaruzelskį ir prisipažintų kly
dęs, lenkai ir kiti europiečiai jį 
nurašytų kaip smegenų per-
plovimo auką. 

Jaruzelskis susidurs su rea
lybe tuomet, kai kareiviai ne
galės ar nenorės kovoti su pa
syvine rezistencija ir kai 
sovietai primygtinai rei
kalaus, kad jie yra pasiryžę pa
dėti. Jis gal bus priverstas 
pasirinkti Husako kelią ir lai
kyti Walesą ir jo draugus neri
botą laiką arešte arba ištremti 
juos iš Lenkijos. Tačiau dėl 
ekonominių sunkumų, kurie 
kaba virš jo galvos, jis gal ne
bus tiek laisvas kaip Husakas 
atstatyti partijos discipliną. 

Jaruzelskis gal neturės 
Kadaro gabumų palaipsniškai 
sumažinti terorą. Sovietai 
nepakenčia bet kokių neaišku
mų. Jiems kiekvienas nukry
pimas yra išdavystė, ir todėl jie 
reikalaus visiško atsidavimo. 
Sovietai atmeta bet kokią gali
mybę, kad vieną dieną jų ry
šiai su Rytų Europa galės būti 

paremti laisvu susitarimu, po
puliarumu ar pripažintu tar
pusaviu interesu. 

J A V reakcija 

Dar prieš Jaruzelskiui pa
skelbus karo stovį. JAV vy
riausybė daugelį kartų įspėjo 
sovietus, kad jų intervencija į 
Lenkijos vidaus reikalus turės 
toli siekiančių pasekmių. To
dėl nenuostabu, kad JAV tuo
jau nutarė įvesti kai kuriuos 
ekonominius suvaržymus, nu
kreiptus prieš Maskvą ir Jaru
zelskio karinę valdžią, rei
kalaudama atšaukti karo 
stovį, paleisti Solidarumo areš
tuotus ir internuotus narius. 
Savo pareiškime iš pereitų me
tų gruodžio 17 d. prezidentas 
Reaganas aiškiai pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjunga yra atsakin
ga už įvykius Lenkijoj: "Būtų 
naivu manyti, kad tai įvyko be 
pilnos žinios ir paramos Sovie
tų Sąjungos. Mes nesame nai
vūs". Šių sankcijų apimtis yra 
žymiai mažesnė negu pre
zidento Carterio sankcijos 
prieš sovietus, įvykus inva
zijai į Afganistaną. Jos yra 
daugiau politinio, negu eko
nominio pobūdžio savo įspė
jančiu charakteriu. 

JAV akcija nerado plates
nės Vakarų Europos paramos 
kaip ir Afganistano invazijos 
atveju. Ji taip pat buvo gana 
smarkiai kritikuojama ir pa
čių amerikiečių. 

George W. Bali (The W.P. 
1.3.1982) pabrėžė: "Mes netu
rime apgaudinėti patys save, 
kai mes nepripažįstame ribo
tumo mūsų galios pasaulyje, 
padalintame į tai, kas yra to
lygu klasikinėms įtakų zo
noms. Jokia JAV vienašališka 
akcija, neskaitant karo, nega
lės sovietus įtikinti leisti 
Lenkijai laužyti pagrindinį ko
munizmo principą griežtos 
partijos kontrolės. Mes taip pat 
nepriversime Lenkijos vyriau
sybės sušvelninti priespaudos 
priemones tol, kol sovietai vyk
dys spaudimą". 

Anot G.W. Bali, jeigu mes sa
vo vienašališka akcija, negali
me pakeisti sovietų politikos, 
tai dabartinis iliuzorinis spau
dimas greičiau rodo mūsų men
kumą negu jėgą, ir mūsų bau
džiamoji akcija greičiau yra 
bedančio pudelio, negu majes
totiško liūto. 

Vakarų Europos 
santūrumas 

Vakarų Europos valstybių 
reakcija į įvykius Lenkijoj bu
vo labai nevienoda. Stipriau

siai JAV akciją parėmė Pran
cūzija ir Italija, o santūriausiai 
Vakarų Vokietija, kuri iki 
paskutiniųjų laikų buvo laiko
ma stipriausiu Nato ramsčiu. 
Schmidtas pradžioje dargi net 
nepasmerkė Sovietų S-gos. Jis 
siekė išlaikyti detentę, turė
damas galvoje daugiausiai 17 
mil. vokiečių, gyvenančių Ry
tų Vokietijoj. Tiktai po vizito 
Baltuosiuose Rūmuose jis kiek 
pakeitė poziciją, kol pagaliau 
Briuselio Nato užsienių rei
kalų ministeriu konferencijoj 
kartu su kitais Nato nariais, iš
skyrus Graikiją, pasmerkė So
vietų Sąjungą už parėmimą 
Lenkijos, Jaruzelskio karo sto
vio įvedimą ir sovietų kišimąsi 
į Lenkijos vidaus reikalus. Va
karų Vokietijos svyruojanti 
pozicija iššaukė JAV spaudoje 
diskusijas apie Nato tolimes
nę reikšmę ir įtakų zonų pasi
dalinimą, nustatytą Jaltos kon
ferencijoje. 

Nesutarimai tarp 
NATO IR JAV 

Nesutarimai tarp Nato ir 
JAV pasireiškė ne tik dėl Len
kijos, bet ir visoje eilėje kitų at
vejų. Šių priežasčių tarpe U.S. 
News & World Report 
(1.18.82), straipsnyje: "kur yra 
mūsų sąjungininkai?", Joseph 
Fromm nurodo tarp kitko šiuos 
nesutarimų punktus: Nato 
sąjungininkai atmetė pre
zidento Reagano sankcijas 
prieš Lenkiją ir Rusiją, kaip jie 
savo laiku priešinosi taip pat 
prieš JAV akciją nubausti 
Maskvą dėl invazijos į 
Afganistaną prieš 2 metus ir 
Iraną dėl JAV piliečių įkaitų. 

JAV planas išdėstyti vidu
tinio nuotolio atomines rake
tas Vakarų Europoje, kuris bu
vo iškeltas santarvininkų 
iniciatyva, yra atsidūręs pa
vojuje ir atidėtas į šalį dėl 
masinio taikos judėjimo. Euro
pos sąjungininkai viešai kri
tikuoja JAV taikos pastan
gas Artimuosiuose Rytuose ir 
JAV planą patikrinti sau
gumą Persijos įlankoje. Be to, 
Prancūzija pradėjo pardavinė
ti ginklus Nicaraguos vyriau
sybei, kurią JAV siekia izo
liuoti. 

Ryšium su šiais nesutari
mais iškilo klausimas apie 
eventualų JAV kariuomenės 
atitraukimą iš Europos. Šia 
prasme yra ypač įsidėmėtinas 
Arthur Burns, JAV amba
sadoriaus V. Vokietijoj, įspėji
mas Nato sąjungininkams. 
Anot jo, jei dabartinė padėtis 
tęstųsi, "tas gali iššaukti au
gantį įsitikinimą, kad JAV tu
ri atsigręžti į save ir leisti Eu
ropos saugumui ir laisvei 
priklausyti nuo jos pačios re
sursų ar sovietų geros valios". 

(Bus daugiau) 
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Prieš tą patį uždavinį 
moksleiviuose stovi skautai. 
Aplamai imant, nedaug lieka 
neorganizuoto lietuvių jauni
mo šalia moksleivių ateitinin
kų ir skautų. Jei Šios dvi 
moksleivinio amžiaus jauni
mo organizacijos efektyviai 
imtųsi lietuviškojo auklėjimo 
uždavinių, tai ir spręstųsi lietu
vių išeivijos jaunimo proble
ma. Ateitininkai ir skautai 
esame tik skirtingos, o ne 
priešingos organizacijos. ...Ir 

lietuviškąjį sąjūdį pačiame 
jaunime visų pirma įsivaiz
duočiau atskirų vietovių atei
tininkų ir skautų bendru susi
tarimu atitinkamoje vietovėje 
imtis lietuviško atsinaujinimo 
— nuteikti savo narius ki
tomis akimis pažvelgti į 
lituanistinę mokyklą, įgyven
dinti reikalavimą visur lietu
vių tarpe vartoti lietuvių 
kalbą, domėtis lietuviškaisiais 
dalykais, parengimais... 

J. Girnius 

lietuviai mokiniai pasijuto esą kryžkelėje. Bet jie 
niekas nenorėję tapti rusais, dabar kartu su jau 
atsigavusiais lietuviais svarbiausiu uždaviniu rinko
si nesiduoti traukiamiems į rusiškumą. Į to darbo 
vieną svarbiausią frontą jie ir jungėsi, neužmirš
dami atremti vis dar galutinai nesubyrėjusio lenkiš
kojo. 

Taigi nuo 1881 metų (apytikriai) vėliau pagal 
„Aušros" įrėžtą šūkį „Dabar mes mužikai ponai", iki 
1900 laikotarpis laikytinas savo tautybės atskyrimo 

Dr. St. Matulaitis, mokęsis 1878-1886 m., to nuo lenkų ir išryškinimo laikotarpiu. Toliau lietu-
laikotarpio vienas iš susipratusių atstovų, savo viškasis akiratis vis platėja. O kai 1901 m., .varpas" 
atsiminimuose pripažįsta: 5 nr. paskelbė credo „Mūsų idealai laisva nepriklau-

„Mūsų galvose kilo ir stiprėjo mintis, kurią soma Lietuvą, nusikračiusi nuo svetimų ir savų 
Kriaučiūnas karštai palaikė, kad mes esame lietu- despotų", pradėjo žymėtis ir savos valstybės 
viai. Mes supratome, kad ne lenku, bet lietuvių kalba apybraiža. 
mums prigimta ir dėl to turi būti brangesnė už kitas Rusų valdžia (1881-82), patyrusi apie „per plačių 
kalbas. Tokios pažiūros mūsų sąmonėje brendo labai laisvių", duotų Lietuvos mokykloms, žalingumą 
greitai. Būdamas penktoje klasėje, aš išplėšiau iš imperijai, išleido tas „laisves" siaurinantį potvarkį, 
savo spalvotojo albumo lenkiškų eilių prirašytus Potvarkis palietė neleistinai beiSsiliejantį Marijam-
lapus ir į jų vietą ėmiau rašyti lietuviškas". polės gimnazijos lietuviškumą, jos gausumą lietu-

Lenkybės lėkštėjimą ir jos įtakos silpnėjimą viais mokiniais ir mokytojus. (Skyriuje .Mokinių 
pajutę Lietuvos lenkai dvarininkai turtuoliai, imažėjimo priežastys"). Gimnazijos vadovybė, 
Gavronskis ir kiti dar mėgino lenkybę gelbėti. Tam nemačiusi tinkle lietuviams mokiniams žvejoti sky-
tikslui jie ragindavo keltis čia ypač į aukštesnes kla- lių, dabar turėjo jas pamatyti, ypač padidėjusias su 
ses, lietuviais sumažėjančias, iš Varšuvos tikruosius „Aušros" pasirodymu. O 1889 prabilus baisiajam 
lenkus (patys savo vaikus mokslinę Varšuvoje), „Varpui" įtarus ar išaiškinus, kad daugumas 
teikdami jiems čia medžiaginę paramą. 1901 m,* į V- bendradarbių (su redaktoriumi tos gimnazijos auklė
ją klasę apie 10 lenkų ir įstojo. Bet jie savo paskirties tiniai (pradžioje ir kunigai), pasirėmusi tuo potvar-
negalėjo atlikti, ir vienas po kito išsiskirstė, išvyko, kiu, griebėsi skylių užtaisinėti. Dar labiau sutvir-
Tai bQta paskutinio tokio bandymo. tintas spaudimas ir sekimas pajustas apie 1891-92 m. 

Po lenkybės apgalėjimo, bet dar gyvos ir stipro- Tatiau nepajėgė ne griežtinama mokykline draus-
kos, daugelio iš lenkiškų vystyklų išsipainiojusią m e , nei mokslo perdėtais reikalavimais praretinant 
lietuvybę turėjo priimti ir paimti rusai, ir ją užsūpuo- lietuvius, nei pasitaikintu saugumu (ochranka) beįei
ti savo lopšyje, anot Kudirkos, užkamšę plyšius lietu- liepsnojančios lietuviškos ugnies užgesinti. Ne tik 
viskumui įlįsti rusiškomis samanomis. Kai kurie „Aušra" ir „Varpas", bet ir kiti Prūsuose ir Ameri

koje ėję raštai, knygos patekdavo į mokinių butus, 
bendrabučius, valdžios internatą, gimnaziją tarp 
mokslo vadovėlių įvairiais keliais per lietuvių kalbos 
mokytojus, knygnešius, jų dalinius, visokius spau
dos išnešiotojus. Pradžioje apie slaptosios spaudos 
buvimą težinodavę tik vyresnieji, vienas kitą gerai 
pažįstą mokiniai. Šie patikėdavo paslaptį ir kai ku
riems mažesniesiems, pakišdami kokią knygelę. 

Jie visi turėdavo saugotis ne tik gimnazijos 
pareigūnų, policijos, bet ir Šiaip nepažįstamų asme
nų, net mokinių, įtartų galinčių sąmoningai išduoti, 
ar nesąmoningai išsišnekėti. Žinojo, koks likimas 
sugautų, tų slaptos spaudos prilaikančių, nes už tai 
yra buvę iš gimnazijos pašalintų, kalėjimu baustų. 
Pamatę kieno nors bute atsilankant gimnazijos 
pareigūną, tuojau per pasiuntinius vieni kitiems 
pranešdavo „Eina". 

Vis labiau sekami lįsdavo į pogrindį. Pasidrąsin
ti, pasistiprinti, pasidalinti spauda, pasiraginti nepa
siduoti, lietuviškai šnekėti susitikdavo po porą, po tris 
neva pasivaikščioti, pamokų kartoti, pažaisti — 
senuose kapuose, Kalvarijos, Vilkaviškio, Kauno 
plente, Varšavinėje, Marcinkuose (pašešupiai), 
nuošalesniame bute... Tai buvo būrelių užuomazgos, 
būriavimasis. 

Būreliai. Glaudesniems ryšiams palaikyti ilgai
niui kilo reikalas spiestis į didesnius būrelius. Yra 
pėdsakų, kad būriavimasis prasidėjęs tarp 1881-83 
metų iš dalies ryšium su kun. Cėsnos reikalavimu 
tikybą dėstyti gimtąja kalba, su Kriaučiūno darbo 
pradžia, su kun. Miknavičiaus, praminto „batiuika" 
apsiėmimu tikybą dėstyti rusiškai. 1884 m. pradėtas 
Jono Mikšio leisti laikraštėlis „Priešaušris", irgi 
parodo būrelio buvimą. 

(Bus daugiau) 
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GLAUDŽIAU SUGLAUSTI LIETUVIŠKAS GRETAS 
JONAS KRIŠČIŪNAS 

Kai pradedame galvoti apie • vilties nebuvo 

MOSU KOLONUOSE 
Lemont, 111. 

I Š S K Ė L Ė Į FLORIDĄ 
Lietuvai grįž-

mūsu tautos ir tėvynės likimą, jis! ti į istoriją, o tačiau ji grįžo lais 
atrodo mums labai jau beviltis- j va, šviesi ir kultūringa tauta, 
kas, tamsus ir skaudus. T ė w n ė | Ar dabartinis komunistiškos j s u ™**™g* — J ? ° ^ n e r S G r ° " 
jau 42-ri metai okupuota ne- j Rusijos prasiveržimas pasaulyje 
paprastai stipraus ir žiauraus tiro- nėra panašus į anuos istorinius 
no, kuriam talkininkauja stipri j pavyzdžius, kuriuos esu čia sumi-
gauja savy niekšu, išdaviku ir iš- i nėjęs? Taip, ir net labai. Dabar 
gamų. Per tuos 42-jus metus tūks- j jos raudonieji valdovai, kaip ano 
tančiai geriausių tautos sūnų žu- I laiko galingieji Romos imperijos 
vo partizaninėse laisvės kovose, i cezariai, kaip Atila ir Džengis 
tūkstančiai mirė Sibiro koncent-1 Khanas yra pilni kvailų užmojų 
racijos stovyklose ar Sovietų Ru 
sijos darbo ir bado gulaguose. Ki 

Eugenijus ir Irena Skripstūnai-
tė-Slavimkai sausio 9 d. iš mū-

Jiedu daugelį metų buvo „Dai
navos'* ansamblio choristai, o 
Eugenijus ir valdyboje. Irena dar 
paliko čia brolį Algimantą su šei
ma ir pas juos gyvenančią mo 
tina Olgą Skirpstūnienę. Irenos 

I tėvas, nepriklausomos Lietuvos ka-

upantas nori areštuoti, iš oku- į "skaldymas visos išeivijos" 
otos Lietuvos išbėgo ir 1940 m. gu K. Lizdeika čia turi į 

valdyti pasauli ir kasdien vis go- ! Romėnės pulkininkas Antanas 
desnėmis akimis žiūri anapus sa-1 Skirpstuos mirė 1978 m. ir ilsisi 

ti tūkstančiai, engdami oku- ! vo tvoros, savo žmones laikydami palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių 
panto ir savųjų išdavikų represi-1 alkanus ir piktus, be tikėjimo, be j k a P m e s e -
jų, saugodami savo gyvybes ir lais- i žmogaus meilės, kad davus ženklą, Į GAISRAS SUDEGINO 
ve, surado sau prieglaudą sveti-' jie vykdytų atiliškus ir džingiš-' 
muose, draugiškuose kraštuose. į kus pasiplėšimus svetimose teri-
Kiti — netoli trijų milijonų — Ii- \ torijose. Bolševizmas yra baisi 

ok 
puotos 
rudenį pasiekė JAV ir apsigyveno 
Chicagoje. 1945 m. V/ashingto-
ne, D.C., katalikų universitete ga
vo bažnytinių tei :ių daktaro laips
nį. 

Gyvendamas Chicagoje, 25 m. 
išdirbo „Draugo" redakcijoje. 
Pasitraukęs iš redaktoriaus pa
reigų į pensiją labai daug rašo 
į laikraščius, dirba Amerikos Lie
tuvių Taryboje spaudos biuro ve
dėju 

""baisių skilimo pasekmių". Ant- \ 
roji Volerto nuodėmė pagal K. 
Lizdeikos samprotavimus būtų j 

J e i - ' 
galvoje 

L. Bendruomenę, tai, mano nuo
mone, L. B. nėra skilusi. Kad iš 
L. B. pasitraukė kai kurie karšt-
galviai ar Lietuvoje gimę sve
timtaučiai ,tai dar nereiškia, kad 
L. B. skilo. Tiek senosios, tiek da
bartinės išeivijos tarpe buvo ir 
yra visokių organizacijų bei klu
bų, bet to niekas, išskyrus reor-
gus, nelaikė ir dabar nelaiko lie
tuviškos visuomenės skilimu. 

Lizdeika labai rūstauja už "pa-

CLASSIFIED ADS 
ISN LOMOJ AMA #OK RJtLVl 

ISNUOM. apstatytas 4 kamb. butas 
Brighton Parke vienam ar dviem su
augusiems. Skambint po 12 vai. die-
:ią tel. 247-3838. 

Kun. dr. Juozo Prunskio tėvas,' sisamdymą svetimos firmos lie-
keturi dėdės ir keli dar artimi \ tuvių sunkiai uždirbtų pinigų 
giminės yra nukankinti Sibire, j mėtymui". Kur gi čia yra visuo-

RASTINE 

Motina ten kalinta šešerius me
tus. Vid broliai ir seserys yra 
pabėgę iš okupuotos Lietuvos ir 
gyvena Chicagoje. Vienas brolis 
daiktaras Chicagoje yra miręs. Sa-

Praeitą vasarą buvo pradėtas j vo senutę motiną sugnzusią is 
ko tęsti savo gyvenimą sunkiau-į stichija, kuri gali nusiaubti šią j taisyti (praplatinti, įrengti sig! Sibiro atsikvietė ir ji gyvena Chi-
siose sąlygose savo krašte, perse-! žemę dar vieną kartą, kaip neue- | n a l ų šviesas, sudėti vandens nu- Į cagoje. Kun. dr. Juozas Prunskis 
kiojami dėl savo religinių bei t au - ' niai praėjusi Hitlerio stichija, bet Į tekėjimui vamzdžius, padengti j kiekvieną mėnesį, o kartais ir daž-
tinių įsitikinimų, indoktrinuoja- į ji žus lygiai taip pat, kaip ir visos | nauju asfaltu ir t.t.) per Lemon- ! niau atvažiuoja iš Chicagos ir 
mi beprotiškomis marksizmo — Į kitos dėl nepramatytų istorinių tą einanti Archer Ave. Darbas i mums lietuviškai atnašauja šv. 
leninizmo idėjomis- Suskurdę ir j priežasčių, galbūt, dėl kai kurių turėjo būti užbaigtas iki š.m. lie- Mišias ir lietuviškai pasako pa-
suvargę jie neša okupanto bau- mažų neapskaičiavimų. į pors 1 d. mokslą, 
džiavos jungą ir laukia to laiko,; Mums skaudu, kad mūsų tauta į . . . . . . , Šiais metais jis švęs savo 75 
kada laisvės aušrelė padangėj I kenčia, kad mes negalime pilnai Į [^mois k e l l u įstaiga, (kartu su j m e t Ų a m ž i a u s i r 5 0 m e t u , k u n i . 
prašvis. Tačiau jiems, mums ir ! dalvvauti lietuviškos kultūros kū- į ^ ^ T ^ ' / ' * ^ ^ ! gystės sukaktis. Gal galėtų Le-
daugeliui atrodo, kad jau beveiki rvboje. kad neapsakomai bai- i r 7 ^ a r t h y v

K c L lKamP°> restora-! monto LB apylinkės valdyba ar ., . .» . , . .v ~. i : . v i . _ i- " ;vi^ : „ „ „ : „ ^ i n o kieme, išsinuomavo ten bu-nera vilties išsivaduoti iš šios la- į šiai žalojama lietuviško jaunimo i . » 
bai košmariškos padėties, nes ga-! siela, bet dėl to tapti pesimistais | v u s l n*me}1 i r is i rengė sau ras-
lingo okupanto grasinimai pa-! nėra reikalo. Išeivijoje ir Lietuvo- tm,e- ^ u s i o men. IU d. apie 5 
šauliui net atominėmis bombo- \ je mes turime inteligentinių jė- j v£*£*' J ^ L S S S ^ ^ 
mis atima iš mūsų paskutines vii-: gų dabarties ir ateities pasiprieši-r 
tis, kad laisvė kada nors mylimon ! nimo kovai, ir tai mus neapsako-
šalin sugrįš. mai džiugina. Pogrindžio veikė-

~ ^. , . , . . . v. i i ]ų veikla pavergtoje Tėvynėje Iaciau, leisdamiesi i šiuos be-< J , , . , . : . _̂  v ' nuolat didėja ir pavergtų žmonių viltiškumu nudažytus samprota
vimus, mes nepamirškime pasi
klausti senų istorijos lapų, ką jie 
sako apie panašius beviltiškus 
savo tautos ir kitų tautų gyveni
m o atsitiktinumus. 

Ta istorija mums sako, kad ga
lingieji Romos cezariai kadaise 
buvo išplėtę savo imperiją, už
imdami beveik visą vakarų Euro
pą. Nuo Pirėnų pusiasalio vaka
ruose iki Mažosios Azijos rytuose 
buvo ištįsusi galingoji Romos im
perija. Net britai nešė romėnų 
vergiją apie 400 metų ir karingi 

neapykanta okupantui ir savie
siems niekšams stiprėja. Nenulei-
skime rankų ir netapkime pesi
mistais ir mes. Pavergta tauta vi
somis jėgomis kovoja dėl laisvės 
vėliavų sugrąžinimo mūsų prabo
čių šaliai, patirdama trėmimus ir 
kalėjimus, todėl mūsų šventa 
pareiga paremti tą jų kovą savo 
priemonėmis tvirčiau žengiant į 
tarptautinį laisvės gyvenimą, la
biau reminnt mūsų veiksnių žygius 

i savo darbu ir aukomis. 
Bendrai sugiedotas Tautos h im- ; šventę ruošiasi švęsti sausio 14 

| nas Vasario 16-tos šventės minė- ! d., sekmadieni. 
bendrai sudėtos aukosi Pirmiausiai, nuolatinėje mūsų 

vojus cia pat esančiam restora
nui, kuris ugniagesių darbo dėka 
liko gaisro nepaliestas. Namelis 
su raštine sudegė, o taipgi rašti
nėje buvę visų darbų įvairūs raš
tai ir planai. 

Gaisro priežastys dar nežino
mos; manoma, kad gaisras pra
sidėjęs palėpėje. Ten buvo su
krauti visokie nereikalingi daik
tai ir baldai. 

ŠVĘSIME 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĘ 

Lemonto LB apylinkės valdy
ba Lietuvos nepriklausomybės 

bažnyčios reikalams komitetas su 
ruošti savo kapelionui paminėji
mą? Atrodo,kad jau šią vasarą 
turėsime savo nuosavus namus. 
Bet jei dar neturėsime, tai ikuklų 
pagerbimą galima suruošti pa
bendravimo kambaryje prie baž
nyčios. 

Mes Lemonto k apylinkių lie
tuviai džiaugiamės ir gerbiame 
savo kapelioną. Kun. dr. Juozą 
Prunskį, savo kapelioną, sveiki
name ir reiškiame pagarbą. 

Andrius Laukaitis 

menės skaldymas? Jeigu K Liz
deika nori savo pinigus paaukoti 
lituanistikos mokyklai, tai čia yra 
jo reikalas. Lygiai tas pats saky
tina ir apie tuos, kurie aukoja 
"Baltic American Preedom Lea-
gue*'. Čia jų pinigai, čia jų ir rei
kalas, kam jie aukoja. 

Kritika yra įgeras dalykas, kol 
ji neperžengusi padorumo ribų. 
Nuolatinis L. B. 'bei jos veikėju 
niekinimas nėra joks patriotiz
mas. Vasario 16-tos proga noriu 
pasiūlyti visiems, kurie save laiko 
neklystančiais, labai atidžiai per
skaityti mūsų Tautos h imno žo
džius. Tikras lietuvis patriotas 
atras jame labai gilią prasmę. 

V. Vailionis 

'KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000 

HOUSE TO RENT — Brick 6 rooms 
j (3 bedrm.), basement. Garage. Near 
j 71st and Campbell Ave. 

436-7600, evenings 778-8535 

I E Š K O M A P I R K T I 

PIRKSIU VARTOTĄ AUTOMOBILI 
neblogam stovy. 

Skambint 737-2998 

M I S C E L L A N E O L S 

SIUNTINIAMlIlETUVĄ 
ir kitus kraštus 

\LDZL\SKAS, 4059 Archer Avenue. 
C hicago. 111. 60632. tel. 927-5980 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

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

LAIŠKAI DRAUGUI 
KO T U O SIEKIAMA? 

Laisvoji Lietuva" turi nuola
tinį skyrelį ''Kur einame ir ko sie
kiame?" kur pasirašo Kazys Liz
deika. 

Gruodžio 24 d. laidoje Lizdei
ka savo "lietuvišką meilę" p ik Egipto faraonai neišvengė jų 

vergijos- Kas tada galėjo tikėti, ; s u k e ] k m u m v s e k o v o s ^ j bažnyčioje 12 vai. 45 min. fcusjv. Volertui ant galvos, rašyda-
kad k?da nors si imperi]a zus ir i & - . .J atnašauiamos šv Mišios Tuoi I — i L- •—- »- - * 

„ . .. i «, i tą, koki matome kalniečiu afga- ! ainasaujamos sv. tusios, iuoj -
tautos, nešusios vergiją, kadai T . \ . . . , ° no namaldu Maironio lit mokvik-

., . , , mstaniečiu partizanu veiduose, P° parnaiau .viairomo m. maKyK. 
nor s išsivaduos. ^ ^ ^ ^ . ^ Tkvyn~e s u pa_ Į fa salėje bus minėjimas su prog-

Garsusis hunų vadas Atila, va-i sitikėjimu ištesėtu laisvės kovose j rama. Turbūt (kaip ir kasmet), 
dinamas Dievo rykšte, 5-tame Į Nemano kloniuose, miestuose ir j pa i l s ime ir Lietuvos vėliavą prie 
šimtmetyje su 700 tūkstančių rai- i kaimuose- Istorija mus šaukia į \ Lemonto miesto mero įstaigos teliu atsigrūdo iš Azijos į vidurio; žygį, tiktai arčiau suglauskime 
Europą, žudydamas gyventojus ir j savo gretas. Istorija kartojasi. "Jau 
iš kaukolių statydamas pasibaisė- ! slavai sukilo, nuo Juodmario 
jimo piramides, plėšdamas ir griu- i krašto pavasaris eina Karpatų 
vėsiais paversdamas ištisus mies-, kalnais... Aplinkui jau žydi visur 
tus, buvo įsikūręs savo grėsmingąį atgimimas, išpančiotos tautos gy-
imperiją nuo Reino iki Juodosios i vuoja plačiai... Ir Lietuvai lem-
jūros. Buvo jis pabaisa senovės \ tas ne kietas likimas, ir Lietuvai! 
romėnams, frankams, germanams ; laisvės nušvis rytmečiai... Pe- į Lemonto ir apylinkių jaunieji 
ir slavams. O kur šiandien yra ; tys gi į petį"... šaukė kovon mūsų j lietuviai gal nepažįsta mūsų ka-

Visi lietuviai šventėje dalyvau
kime. Pasižiūrėsime ir pasidžiaug
sime mūsų prieauglio atliekamos 
programos ir pasiklausysime, ko
kią ateitį Lietuvai pranašaus kal
bėtojai. 

APIE MŪSŲ KAPELIONĄ 

mas: ... labiausiai turėtų tą jaus 
ti pats V. Volertas su savo bi
čiuliais, kurie seniai kovą pradėjo 
ne su tautos priešais, o su savai
siais pirmiausia suskaldę ateiti
ninkus". Pagal K Lizdeikos su
rašytas ten datas tas ateitininkų 
skilimas turėjo įvykti 1946-47 
metais. 

V. Volertą pažįstu iš mokykli
nių laišku- 1946 metais nors jis ir 
buvo dar labai jaunas, bet jau 
rimtas vyras, todėl aš labai abe
joju, kad jis tada prisidėjo prie tų 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BAL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

-U WILL LIKĘ US" 

4030 Archer — VI 7-1515 
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M. A. Š I M K U S 
INCOMK 'AX SEKVICE 

NOTA K Y I I—W 
423S S. Maplevvoocl, lel. 254-7450 

i'aip pat dai-omi VEU'iTMAJ. 
<il&liNIV iškvietimai, pildomi 
n u e n a M PKASYMAI ir 

-c i tok 4? blankai 
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įvairiu, prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš ;iūsų sandelio. 

GOSIMOS PARCELS EXPRESS 
2501 VV. 691 h Sr , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Vaiautinas 
tHIlIiilIlIlIlIlIlISilIlIlUilIllUlUlIlIilIUHIil 

V A L O M E 
K H J M U S IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

niniHmrnTmrrrniMii(iiiitiillliiiiiiii!!!t 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

N a m o pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
N o taria tas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-223* 
tfUItltlilIlIlIlIlIlHllllUllllilIlilIlIllUUMUt 

P A R D A V I M U I 

ROUND BED WITH SEALY POSTER-
PEDIC MATTRESSES 

Round Velvet Headboard and 2 
Matching Lamps and 1 Ottoman. On-
ly $500. Also other Miscellaneous 
items. Call 637-2126. 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA PRITYRUSI MOTERIS 
prižiūrėti vyresnio amž. ligonį vieną 
dieną savaitėj. Benvyne. 

Skambint 788-6208 

MISCELLANEOUS 

» - • » - .».-'>. -9* 

hunai ir kur toji valstybė? 13 am- j tautą poetas Maironis. Šiandien 
žiaus pradžios pasaulio pabaisa | jau slavai vėl kyla, šiandien vėl 
Džengis Khanas, didžiosios mon
golų imperijos kūrėjas, kuris sva
jojo savo valdžioje turėti visą pa
saulį, nugalėjęs Kiniją, su žeme 
sumaišęs Pekiną ir šimtus Kini
jos miestu, per Turkestaną, Per
siją ir Afganistaną, slinko Euro
pos link, viską pakeliui paversda
mas griuvėsiais, laukus nukloda
mas lavonais. Perėjęs Kaukazo 
kalnus, nusiaubė Rusiją net iki 
Kijevo. Dievas žino, kur jis būtų 
atsidūręs, jei sukilimai Kinijoje 
nebūtų privertę staiga grįžti at
gal- Bet ar to laiko žmones ir jų 
valdovai tada negalvojo, kad nė
ra jėgos, kuri falėtų pasipriešin
ti galingajam Džengis Khanui? O 
kas atsitiko? Džengis Khanas bu
vo netikėtos istorinės priežasties 
sunaikintas lygiai kaip Atila, 

kaip Romos imperijos cezariai, kaip 
šimtai kitų lygiai baisių ir žiau
rių pasaulio tironų, nes, kaip tai
syklė, kiekvieną žiaurų ir neteisin
gą istorinį iškilimą seka baisus ir 
reprikeliamas žlugimas. 

Kokios viltys buvo atgauti lais
vę Lietuvai, kai ji 123-jus metus 
išbuvo žiauriausioje Rusijos carų 
vergijoje, be lietuviškų mokyklų, 
be spaudos, be kultūrinių institu
cijų ir tik su saujele rusiškose mo
kyklose baigusių mokslus inteli
gentu, kai Rusija buvo tokia ga
linga ir .grėsminga? Beverk jokios 

laikas pakilti ir mums. 

. . . t ik ta i viena pati kalba, i t 
žalia bruknelė, nuo speigu apšar
mojusi, lig šiai dienai tebeža
liuoja 

Simanas Daukantas 

We Will THscount" Any Price On 
TV, Audio, Video & Camera Eqinp-

•nent. Call: 
INTERNATIONAL AUDIOTRONK 
24 hours per day for free catalog 

(CA) 1 - (800) 862-4982 
1 - (800) 358-909? 

Ext 107 

peliono kun. Juozo Prunskio. Cia 
su juo ir susipažinkime. 

Kun. dr. Juozas Prunakis yra 
gimęs 1907 m. gruodžio 22 d. 
2vilbučių km., Daugailių valsč., 
Utenos apskr. Lietuvoje. Gimnazi
ją baigė Rokiškyje. Baigęs gim
naziją porą metų mokytojavo pra
džios mokykloje. 1927 metais ap
sisprendė būti kunigu ir įstojo į 
Kauno kunigų seminariją. Ją bai
gęs, 1932 metais buvo įšventintas 
kunigu. 

Kun. dr. Juozas Prunskis pa
mėgo spaudos darbą. 1936 metais 
jis redagavo katalikų dienraštį 
"XX Amžių". Tik Sovietų Sąjun
gai okupavus Lietuvą 1940 'm. 
buvo atleistas. Sužinojęs, kad 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų :arnauji. 
New Jersey. New York ir r.irmect < f 
lietuviams ! 

Kas šeštadienį iš WEVD Stoties 
Nê r Yorke nuo S iki 9 va.1. vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Lithuania" programos ka« 
trečiadienį, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iš Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.5 PM. (WSOU) 

Dirpkt. DR JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Drivs 

\Vatchung. N. J. 07060 
TeL — (201) 753-5636 
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Giedros Nasvytytes-Gudauskienes 

K O M P O Z I C I J O S 
NORĖČIAU SKRISTI — Naujos dainos mažiems ir jau

niems. Kaina $2.00 

^ 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— Sopranui 
men tu

su piano akompani-
Kaina $3.00 

— Žemam balsui. Kaina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

\ t 

B R O N I U S K V I K L Y S 
L I E T U V O S B A Ž N Y Č I O S 

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

rijos leidžiamų knygų. 
Leidinys gerai paruoštas. Talpina bažnyčių nuotraukas, o taip 

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

"Vienas pagrindinių šios knygos tikslų yra uždokumentuoti ir 
pat jų buvusių vadovų, darbininkų gyvų ar nužudymų, mirusių ar dar 
gyvenančių išeivijoje. DIdeHo formato 400 pusi. Kieti viršeliai. Tekstą 
surinko DRAUGO spaustuvė. Spausd'no MORKŪNO spaustuve. Išleido 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos Leidykla. Kaina su persiuntimu $22.50. 

Uisakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45Ą5 West 6Srd St-. Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda SI 20 valstijos mokesčio. 

> 
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TELEVIZIJOS 
^calvotos ir paprastos. Radijai, 

Steree ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavinias ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2-iii, H . oy S t^ teL 716-1486 
imimimiiiiiiiiiiiiimuiiiimiiiiiuiiiuiit 
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P L U M B I N G 
Licensed, Bonded. Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
ii t. plytelės. Glass blocks. Sinkus 
vamzdžiai išvalomi elektra. { automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
•avo pavardę ir te!«foną. 

S E i l A P I N A S — 63fi-2'J6<) 
<>!.I J. Ii i M U l . l l l U l l l . i l U i l U l A U i l U U l U I U . l l 

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

Telef. _ WA 5-8063 

4> 
ram 
ii 
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h 
Užsakymus siųst i : DRAUGAS, 4545 W. 63rd Str. , 

Chicago. 111. GMB9. Elinojaus gyventojai prideda 5% taksų. 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla į 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius f 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo rastais pririša skaitytoją. 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark 
jurgiu Matulaičiu ir j] ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir \ 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukura*. 

Išleido ir spaudė Nek. H. Pr. Seserys, 370 pusi, 1977 m. 1 
Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: ? 

DR.4U0AS, 4545 W. SSrd St, Chkago. T1L 60828 * 

10% — 20% — SO</c pigiau mokėsit 
ui. updi-midį. mm ufniies ir niiUuno-
inli<> |ia.» mus 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3?08V2 Wt.st 95th Street 

Telef. GA 4-8654 
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KELIONE f SEPlY'Tft 
STOTI 

Nijolė J a n k u t ė 

I l iustravo Nijolė Vedegytė-Palu-
binskienė, išleido Akademinės 
Skauti jos leidykla. 152 pusi. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina su pers iunt imu $3.85. Už
sakymus siųst i DRAUGO adre
su. 

Illinois gyventojai dar primoka 18 
et. valstijos mokesčio. 

PACKAGE KXPRESS AGEN'CY 
MARIJA XORJEIKIi:X£ 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 \V. 69th St, Chicago IU. 60629 

Tel. 925-2787 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

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

PREKYBININKO JūBJU 
Jonas Karvelis 

Prisiminmwi 1905-1977 

Didelio formato, 456 pusi. Kieti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 73 et. vals
tijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IU. 60629 

MAŽOJI LIETUVA 
IR MES 

Prof. P. /• KUŠNERI0 studijai 
pasirodžius. 

Paruošė 
Inž. VINCAS ŽEMAITIS 

Išleido Lietuvių Miškininkų 
Są-ga išeivijoje. Miškų l i teratū
ros fondo leidinys Nr. 7,112 psl. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė-

Kaina su persiuntimu $4.85. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS, kH5 W. 6$ Street 

Chicago, IU. 60629 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ* 

mimiiiimiiiiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiii 
T H E FORTY YEARS 

0F D A R K N E S S 
Paraše Dr. Juozas Vaišnora 
Apie istorinius lietuvių kovos 

metus. 
I anglų kalbą išvertė 

Juozas Bolevičtato 
Minkštais viršeliais. Kaina $245 

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

ChicsKO. Hl. 60629 
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A. A. POVILAS ALIŠAUSKAS 
Povilas Ališauskas gimė 1910) 

m. balandžio 24 d. rytų Aukštaiti- i 
•"-joje, Lukštynių km., Obeliu valsč., I 

Rokiškio apskr., gausioje ūkinin- Į 
kų šeimoje. Mirė 1982 m. sausio 
25 d. New Yorke. 

1926 m. išlaiko egzaminus į 
" trečią Zarasu progimnazijos kla

sę. Zarasų progimnazija vėliau iš
augo į Zarasų aukšt. komercijos 
mokyklą, kurią velionis Povilas 
1932 metais baigė. Tų pat metų 
rudenį nuvyksta į Kauną, gauna 
darbą apskrities valdyboje ir įsi
registruoja į Vytauto Didžiojo 
universiteto teisių fakulteto eko
nomijos skyrių. Dirba, mokosi ir 
įsijungia į visuomeninę veiklą. 
Ekonomijos mokslų diplomą gavo 
Vilniaus universitete. 

2£S" Dar būdamas gimnazijoj}, bu-j ria"S pirm. Eugenijus Noakas,|^as^įlijonierius išsdkęs pradėtų 
vo įsijungęs į Jaunosios Lietuvos I J A v LL New Yorko apygardos atiminėti penkines iš vargšų vaikų 
'moksleivių būrelį, o pradėjęs stu-1 P i r m- Aleksandras Vakselis ir LB i r el,getŲ, susigaudžiusių tuo:- do-
dijas, įstojo į L. S. T. korporaciją | Queens apylinkės pirmininkas. Į l e r i u S ) s^ytum, kad tas bilfjonie-
Neo-Litrmania. 1937 m. rudenį j M a l d V ir atsisveikinimo ——Į, į, JIH Ų I T I I • ! • Tiiili i ITil jri 
P. Ališauskas išrenkamas į kor- j prie velionio karsto stovėjo neo 
poracijos valdybą ir jam tenka į Htuanų garbės sargyba. Pabaigo 

Netikslumas yra tame, kad vai- j Mūsų laikų žmogus aukštai ' Mes visi skundžiamės, kad ne
gu ar ten, Šveicarijoj, buvo susi- I s tato kultūrą, brangina ją. Lai- ra laiko, o elgiamės taip, lyg jo 
rinkę bilijonieriai. Dideiė dalis Į kraštis yra kultūros gyvenimo turėtume begales. Seneca 

veidrodis, todėl jisai yra gyvas 
mūsų kultūros laikų žmogaus 
dvasios reikalas. M. Reinys 

gal net nebuvo milijonieriai. Ban- j 
ko kasininkai per savo rankas] 
praleidžia milijonus, bet tas !jų i 
nepadaro milijonieriais. Daugeli? 
bara Amerikos bankininkus, bet 
užmiršta, kad Lerukijos skolų tik 
maža dalis yra Amerikos ban
kams. Didžiausias skolintojas, yra, 
berods, Vakarų Vokietija. O ir 
tas minimas City banko Tho-
mas Theobolt yra tik skyriaus 
direktorius, atseit, daug žemesnio 
rango, negu banko prezidentas ir 
vargu ar yra bilijonierius. 

Įsivaizduokime tokį atvejį. Va
žiuoja automobiliu per varguo
menės rajoną ibilijonierius ir ve
žasi milijoną dolerių maiše. Pa
pučia staigus vėjas ir tą jo mili-

taitis, ALTS New Yorko I sky- L-oną glaisto po visą rajoną. Jei 

Tarp visų vagišių puskvailiai! 
yra blogiausi: jie vagia nuo mū-1 i 
sų laiką ir gerą nusiteikimą. 

J . W. Goethe 

Povilas Ališauskas 

nelengvos pirmininko pareigos-
Čia jis pasirodo kaip gabus ir su
manus vadovas, sugebėjęs palai
kyti ryšius su kitomis studentų 
korpoiacijomis ir visuomeninėmis 
.organizacijomis. Korporacija Neo 

"^Lithuania augo studentų skaičiu
mi ir plėtė savo veiklą bei įtaką 
studentijos ta(rpe. Bendradar
biauja spaudoje. 

Raudoniesiems rusų komunis
tams okupavus Lietuvą ir sunai
kinus visą kultūrinį bei visuome
ninį gyvenimą, Povilas Ališaus
kas išvengia suėmimo ir sulaukia 
trumpam švystelėjusios laisvės. 
Vokiečių okupacijos metu dirba 
vidaus reikalų valdyboje admi-

^nistracijos departamento direkto
riaus pareigose. Kiek sąlygos ir ap
linkybės leidžia, gelbsti savo tau
tiečius nuo okupantų persekioji
mo. 

3 e buvo 
himnas. 

sugiedotas Lietuvos 

A. a. Povilas Ališauskas palai
dotas 1982. I. 28 d. iš Apreiški
mo parapijos bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Pamaldas laikė 
kun. Ladas Budreckas iš Provi-
dence, R. I. 

A. a. Povilo netekus, liūdi bro
lis vet dr. Izidorius su šeima, Korp 
Neo-Lithuania, draugai ir filiste
riai, c taip pat ir ok. Lietuvoje 
likę giminės. 

Tegul būna lengva Amerikos 
-žemelė. Ilsėkis ramybėje-

A. Juodvalkis 

, Artėjant antrąja 
okupacijai, 1944 rril su žmona Ve- j 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
APIE MILIJONUS m 

MILIJONIERIUS : raudonųjų 
Jau seniai pastebėjau, kad mes, 

rute ir broliu studentu pasitrau-^gįmę ir augę Lietuvoje, dažnai 
kia į Vokietiją. Prasidėjus masinei i nesuprantam Amerikos korpora-
emigracijai, 1949 m. atvyksta į cijų santvarkos. Kai kurie gal 

ta pati nelaimė atsitiktų bilijo-
nieriaus šoferiui, vienam vežan
čiam tuos pinigus, gal mes jau 
būtume kiek atlaidesni. Dėl to, 
aš bent būčiau linskęs tiems Švei
carijoj susirinkusiems bankinin
kams" sumažinti bausmę nuo 
mirties iki kalėjimo iki 
gyvos galvos". Palengvinan
čios aplinkybės: 1) Nei jie nei jų 
giminės nėra pergyvenę komu--
nistinio košmaro, kaip mes. To- į 
dėl negalime iš jų reikalauti, kad i 
jie pilnai suprastų komunizmą ir į 
jo pasėkas. 2) Daugeliui klausi-1 
mas yar ne praradimas milijono j 

į iš turimų bilijonų, bet praradimas 
I gerai apmokamo darbo su maža 
viltimi gauti panašų darbą kita-
me banke. 3) Atsiminkim, kad j 
po karo SilezSj'oj ir kitur lenkai j 
ištrėmė milijonus vokiečių; atseit, 
pasielgė panašiai ikaip Izraelis su 
palestiniečiais. Jei Izraeliui atsi
tiktų 'kada nors taip. kaip dabar 
atsitiko Lenkijai, nemanau, kad 
palestiniečiai bankininkai skubė
tų su pagalba žydams. 

Z. Prūsas 

Ameriką ir apsigyveno New Yor-
y.'ke: 
m... Dirba įvairius darbus, bet ii 

galvojam, kad bilijoninės vertės 
gamybos ar prekybinės bendro
vės prezidentas yra ir tos bendro-

giausiai išbūna prie menkai atly-jvės savininkas ar kad didžiulio 
'"ginamo spaudos leidimo. Laisva-1 banko prezidentas yra savininkas 
l taikiu domisi lietuviškais leidi-1 bilijonų dolerių, sukauptų tame 
Hrlais ir 1951 m., susitaręs su fo- į banke. Taip nėra. Daugeliu atve-
tet-rafu V- Augustinu, išleidžia į jų tas prezidentas yra tik papras-
nuofaukų albumą "Tėvynė Lie- i tas tarnautojas su gera alga, o sa-
tuva". Korp! Neo-Lithuania vai- vininkų yra daugybė: įvairūs pen-

.._dvbai užsimojus išleisti korporaci- sijų fondai( draudimo bendrovės, 

.„4r)s gyvavimo ir veiklos leidinį, bankai, na, ir tūkstančiai priva 
i-velionj Povilą matome redakci-lčiu asmenų, turinčių tos bendro-
s nes kolegijos narių tarpe. j vės šėrus. O jei ir yra vienas as-

Gyvendamas New Yorke, Povi- i muo ar šeima, turinti seru daugu 
las įsijungia į lietuvių visuome- į mą, dažnai ir tuo atveju pasam 
ninę veiklą ir jį matome dirban- j domas prezidentas k kiti egzeku 
tį Korp! Neo-Lithuania, ALTos tyvo nariai, o savininkai įleidžia 
sąjungos valdybose, Filisterių są- dienas kur nors Bahamų salose. 

DEK 
A. f A. 

DR. KONRADAS KARNAUSKAS 
Mirė 1982 m. sausio 4 dieną. Palaidotas Šv. Kazimie

ro Lietuvių kapinėse. 
Širdingai dėkojame visiems kolegoms, giminėms, 

draugams r pažįstamiems už pareikštas užuojautas, šv. 
Mišias, gėles ir Lietuvos Dukterims paskirtas aukas. 

Dėkojame dr. L. Kriaučeliūnui ir agr. A. Šantarui 
už pasakytas kalbas. 

Dėkojame Kunigui už atlaikytas šv. Mišias ir paly
dėjimą į kapines. 

Nuoširdus ačiū Genutei Mažeikienei už giedojimą 
bažnyčioje. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui D. 
Petkui už malonų patarnavimą 

•a. Nuliūdę: žmona, duktė, žentos ir anūkai 

jungoje, VLIKo taryboje, Lietu
vių Bendruomenėje, Rezistencinėje 

' santarvėje ir kitur. 
Paskutiniai Povilo Ališausko me

tai nužymėti įvairiom nesėkmėm, 
ligomis. Prieš penkerius metus 
mirė mylima žmona Verutė, iš
kankinta skausmingos vėžio ligos. 
Vos spėjo atsipeikėti nuo šio smū 
gio, kai pajuto, kad ir pats slenka 
žmonos pėdomis. 

A. a Povilo palaikai buvo pa
šarvok Marytės Šalins (kienės) 
laidojimo koplyčioje, Woodha-
vene, N. Y. Maldas sukalbėjo kun. 
Antanas Račkauskas. Atsisveikini
mą pravedė artimas šeimos d-au-
gas ir kaimynas filisteris dr. Bro
nius Nemickas- Velionį Povilą at
sisveikino gen. konsulas Anicetas 

Panašiai kaip būdavo dideliuose 
dvaruose Lietuvoje prieš porą ši m 
tų metų. Ūkvedžiai viską tvarkė, 
o ponai atostogaudavo kur nors 
Nicoje. 

Atrodo, kad tas faktas kartais 
nėra pakankamai žinomas net ir 
tiems, kurie rašo straipsnius tais 
klausimais į lietuvišką spaudą. 
Pavyzdžiui, aš tokį įspūdį susida
riau, skaitydamas Jono Daugėlos 
straipsnį "Draugo" sausio 20 d. 
numeryje (Idealizmo ir mate
rializmo sankryžoje). Ten jis ba
ra ciniškumą bankininkų, susi
rinkusių Šveicarijos kurorte ap
tarti Lenkijos skolų įvairiems 
Vakarų bankams. Jis bara ban
kininkus dėl to, kad jie "užmirš
ta, kad ir tuos visus bilijonus jie 

Krūptelėjęs jis pažvelgė į mo
čiutės veidą, į jos akis. Jam rodės, I 
kad jis turįs ką nors senelei pasą j 
kyti — ką nors būtino, skubaus, I 
ko paskui jau niekados nebėga- į 
lesias tarti. Jis nežinojo, kas per j 
žodžiai turėtų tai būti, tik jautė,! 
kad jo širdis plazdėjo ir mušė vis 
smarkiau, lyg ragindama. Tary- į 
tum koks gerumas ar šiluma apė
mė jį. Nedrąsus, susigėdęs jis pri
siglaudė prie močiutės rankos, ir 
pabučiavo ją ir vėl pažvelgė į vei
dą. Jam pasivaideno, lyg iŠ se
nų, prigesusių jos akių nuriedė
jo ašara per gilias jos skruostų 
raukšles ir įstrigo išeiginės ska
ros sumezgime 

A. Vaičiulaitis 
(Iš Pasakojimai) 

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ 

DRAUGAS, antradienis, 1982 m. vasario mėn. 9 d. 

t 
A. A. 

A. f A. ELEONORAI GARBENIENEI 
mirus, seserį TERESĘ ir JONĄ KARVELIUS, vyrą 
VLADĄ, dukrą AUDRĄ ir 'kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

JULIJA ANTANAITIENĖ 
EDMUNDAS IR KOSTE BUTRIMAI 
DR. ALBINA DIDŽIULIENĖ 
BRONYS IR ALEKSANDRA ELSBERGAI 
JUOZAS GRUZDĄS 
KUNIGUNDA IR KĘSTUTIS KODAČIAI 
DR. ALBINAS IR DANUTĖ LIAUGMINAI 
SALOMĖJA IR BALYS SAKALAI 
VLADA ir JOKŪBAS SLIŽIAI 
IRENA IR ALGIS ŠIMKAI 

Surfside, Fla. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

A. f A. SOFIJA AKELATITENE 
SONAITE 

po vėžio ligos mirė 1982 m. vasario 6 dieną, 10:30 vai. vak., sulau
kusi 60 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vincas, Lietuvoje seserys 

Ona Antanavičienė su vyru Stasiu, Genė Mozurienė su vyru Vilium, 
broiis Algirdas Šonas Varkutcje, dėdė Adomas Laniauskas su šei
ma, Amerikoje, Waterbury, Conn., dėdė Aleksas Laniauskas, Cleve-
lande dėdė Simonas Laniauskas su žmona Stase ir jų vaikai Ry-
mantas, Viktoras, Regina, Marius su šeimomis, teta AfeOta La-
niauskaitė. Kiti pusbroliai ir pusseserės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Priklausė Ateitininkams, Lietuvių Frontui. Lietuvių Bendruo
menei ir Baif ui. 

Kūnas pašarvotas Jakubs ir Sons koplyčioje. Laidotuves įvyks 
antradienį, vasario 9 d.; 9;30 vai. ryto po pamaldų Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje bus nulydėta į Visų Sielų kapines. 

Nuliūdę: Vyras, dėdės, teta, pusbroliai, 
pusseseres ir kiti gimines 

Simutis, Korp! Neo-Lithuania j susikrovė ne kur ikitur, bet kaip 
~vyr. valdybos pirm. Antanas Juod- i tik toje santvarkoje, už kurios iš

vaikis, specialiai atvykęs iš' Chi- į laikymą ir atstatymą kovoja ir 
eagos,' Korp! Neo-Lithuania New: miršta ne vien Lenkijos, bet ...rr 

l Yorko skyriaus pirm. Jonas Lenk- Lietuvos darbininkai patriotai". 

Mylimai prietelei 

Eleonorai Garbenienei - Prapuolenytei 
amžinai užmerkus akis. giliam nuliūdime pasilikusiam 
vyrui VLADUI ir dukrelei AUDRONEI iš visos širdies 
didžiulę užuojautą reiškiame. 

EDAS ir DALĖ BE KAI su ŠEIMA ir 
California TEKLE IVANAUSKIENĖ 

1. LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos himmi, Lietuviais esa 
me gimę, Mes su rūtom, Lietuva brangi, Kada no
riu verkiu, Ištraukos iš Verdi operos "Trubadūrą: 
ir kitos. 

ŠOKIME — 
Dar kartą apie meilę, Lauksm Tavęs. 
mergina, Meilės istorija ir 1.1. 

Gražiausia 

TYKUS BUVO VAKARĖLIS -
Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, nesvo:iok. Dėdės J» 
Siū naktely (Dzūkų daina). Kas bernelio sumislyta 
no polka ir kitos. 

ANTANAS KUČINGIS -
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, Tyliai, 
tyliai Nemunėlis teka, Iš operų Eugenijus Onie-
ginas" "Don Juan" ir t. t. 

SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTE -
fanina Degu I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, 

tytė: Eilėraščiai. 
II pusė — Liūne Sutema Badmečio riklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai 

t. LEONAS BARAUSKAS -
Sandaros skrynia, "emaičių pasveikinimas. Naujiesi 
nadektousi, žemaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
bys, Po gimtuoju dangum, Opera "Lokys" ir kiti.-

7. SKAMBĖKITE, DAINOS — sol. Juzė Krikstolaityt*-
Ko vėjai pučia, Pamlėja'.i vakar. Treji gaidžiai ne 
giedojo, Verpsiu, verpsiu. Mozarto. Fr. Schuberto 
Banaičio ir kitos dainos. 

Kaina kiekvienos plokštelės 16.00 

A DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų 
labai malonu. 
1. Ispanų — Valsas 
2. Sapnas — Tango 
3. Gyvenimas — Fokstrotas 
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas 
5. liūdna man be tavęs — Tango 
8. Daina padės gyventi — Fokstrotas 

n pusė 
1. Bučkis — Valsas 
2. Širdie — Tango 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4 Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis — tango 
8. Turiu dvi mereinas — Fokstrotą': 

Kaina tik S6.00 
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 

Skaito savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Or. 
H. Nagys, B. Pūkelcičiūtė ir L. Sutema-Katiliš 
kienė. Sią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
sinį malonumą. Kaina tik $6.00. Ją įsigydami, pa 
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus 

Prisiminkime Joną Aisti. Jis pats savo kūrybą jkalbėjo 
{ plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.00 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «Srd S t , Chkmgo, IL 60629 

Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę per 
siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių 
Užsakymui į Kanadą reikia pridėti po 175 pašto 
išlaidoms. 

Mylimai motinai ir močiutei 

A. f A. MARIJAI ALILIONIENEI 
amžinybėn iškeliavus, ELENUTC ir ROBERTĄ SI
RUČIUS, bei anūkus VYTAUTĄ, LIUDĄ ir LIUCI
JĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

STEFA, MOTIEJUS, ZIGMAS, DAVIS 
IR VYTAUTAS KRUŠNIAI 

Mylimai motinai 
A. f A 

Salomėjai Kielienei Pranskūnienei 
mirus, sūnui MARIUI ELELAI ir JO SSLMAI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

MARIJA MILERIENĖ 
JULIJA POŠKIENĖ 

Lvoonia, Michigan 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 Su California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 47*^-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
33 l t SO. LITUANICA AVENUE TeL YArds 7-1188-38 

STEPONAS C. UCK (LACKAVYICZ) ir S0N0S 
2424 W. 69th STREET Tel. REpubHc 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills. Illinois TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette 8-8572 

POVILAS J. RIDIKAS 
W54 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-I8II 

VASAITIS - BUTKUS 
1448 SO. 50th AVE., CICERO. ILL. Tel. OLyn*>ic 2-1888 

1 



DRAUGAS, antradienis , 1982 m. vasario mėn. 9 d. X Dail. Adolfas Valeška api-
i t budins I>ano Domšaičio kūrybą 

X Metro Vision tele\Lrija, ka- i j o parodos a t idaryme penkta-
nalas 4, veikiantis kabelio būdu | dieni, vasario 12 d.. 7:30 vai. 
Chicagos priemiesčiuose, vasa
rio 10 d., 8:30 vai. vak. ir vasa
rio 14 d., 7:30 vai. vak. per
duos pasikalbėjimą kun. J. 

vak. Čiurlionio galerijoje. 

X Kr. Donelaičio mokyklų 
Vasario 16-tosios minėjimas bus 

tuvą. 
X Prof. Vytau tas Mari josiu* j x Mykolas Brunga akompa-

iš H a r t f o r d o a tvyks ta į Chica- j n u o s Zuzanos Valadkaitės ir 

Prunskio su Petruliu apie Lie- į v a s a r i o 1 3 d - ^ š t a d i e n j , 11 vai. 
ry to mokyklos patalpose. Kvie-

gą. J i s dalyvaus operos "Der 
Fre i schue tze" spektakliuose, ap-

Antano Slančiausko koncerte 
Chicagoje. kuris vyks vasario 

čia visus tėvus i r svečius atsi
lankyti. 

X Ša. Kryžiaus ligoninė va
sario 12 d. pagerbs pietumis 

l ankys savo pažįstamus ir turės 21 d. 3 vai. po pietų Jaunimo į Lesington House salėje ligoninė-; 
pas i t a r imus su mūsų Operos j centre. Šių Argentinos lietuvių | Įe n u o _ 5 l k l °̂ m e t ų 1 * i i r b u s l u s - j 
vadovybe. solistų koncertą ruošia PLB kul-

X Prof. Birutė Ciplijauskaitė, į ̂ r o s komisija. 

Ses. M. Ambrose, pastoracinių 
j reikalų vadovė, y ra išdirbusi I 
j ligoninėje 50 metų, ses. M. Julia ; 

mokslininkė ir visuomenininke iš j x Patikslinimas. "Drauge" 
Visconsin universiteto, skai tys j sausio 30 d. laidoje buvo klai-
paskai tą vakaronėje, kurią ruo- j dingai parašy ta , kad Healthy 
šia LMF Chicagos klubas va- S Food res toranas vedamas Bi-
sar io 12 d., 8 vai. vak. Jaunimo čiūnų šeimos. I š tikrųjų tvarko- I Sterbis. Po 15 metų jau dirbo 
centro kavinėje. Rengėjos kvie- j mas ir vadovaujamas Gražinos ! Marcella Aluzas, Eugenija Gri- i 
čia Chicagos lietuvius gausiai Į San;oski (ne: Sandosky). Užį g a s . s te l la Maziliauskis. Juana ! Remonto'Spinduli 
dalyvaut i . klaidas atsiprašome. 

X Daina Danilevičiūtė - Dum- Į x Loret to ligoninė praneša 
brienė kalbės Vasario 16 d. mi- į kad "Birgo vakaras", globoja-
nėjime, ku r i s bus Jaun imo cen- Į mas ligoninės personalo, bus va- I chester, N. Y., pratęsė nrenu 
t ro kavinėje Vasario 16 d., an-j sario 13 d., šeštadienį, nuo 7 iki I m e r a t ą su 17 dol. auka. Labai 
tradienį. Į 10 vai. vak. Plato mokyklos | agįū 

salėje. Tai pastangos atnaujinti 

Stankus, laboratori jos vedėja, į 
45 m. Po 20 metų yra išdirbę 
Ona Gutauskienė, F rank Jucius, 
Sofija Slivinskas ir Marcella 

I Stankunevičienė i r Silvia Tamo
šaitienė. 

X Liucija Kurkulienė, Ro-

X Ona Zailskienė, buv. vy-
, . . .... . • -, „«.- : Central gatvę i r įvažiavimą j h 

n a u s i a skaut ininke ir ueamete • . & c • * * 
geninę. 

x Juozas Mikulis, Westches-
ter, Dl., a ts iuntė 20 dol. auką 

Balfo Cicero skyriaus direktorė, I dienraščio stiprinimui ir pratęsė 
po sunkios operacijos gydoma į x Už a, a. agr . Juozą Relifiną, prenumeratą. J . Mikulį skelbia-
Loret to ligoninėje. ; penkerių metų ir Liną Jurcį vie- j m e garbės prenumeratorium, o 

X R a s a šoliūnaitė režisuoja I n e r h* ™etų ^ r t i e s sukakčių i ̂  p a r a m ą i a b a i dėkojame. 

tautinių šokių grupė, kalėdinę progr amą atlikusi Illinois valstijos būstinėje Chicagoje ir gavusi 
padėkos laišką iš gub. J. Thompsono. Dabar atliks programą savo bankete vasario 13 d. Jaunimo centre. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS VYČIŲ 

BANKETAS 

Tradicinis Lietuvos vyčių ban
ke tas — ''Lietuvos atsiminimai" 

Meninę programą atliko sol. džio įvyko sus i r inkimas . Ka-
Al. Brazis, padainuodamas A.! dangi šiais m e t a i s kuopos val-
Vanagaičio dainą apie litą. to
liau — Dul, dul dūdelė. 

Vadovaujant muz. F. Stroliai 

dybos rinkimų nebuvo, tai i r 
susirinkimas neužsitęsė ilgai. 

Šį susirinkimą, a t idarė kuopos 

stovyje ir gerose rankose. Kuo
pos išleista knyga "Lietuva bol
ševikų okupacijoje" vis dar per
kama. Dar j o s y ra likę apie 250 
egzempliorių. Šios knygos gau
t a s pelnas dalinai padengs išlai
das, susi jusias su jos išleidimu 
anglų kalba. 

Kadangi ne t rukus įvyksta 
LŠST suvažiavimas, ta i susirin
kimas turė jo išsirinkti a ts tovus 
į suvažiavimą. Išr inkti penki 
a t s tova i : A. Dumčius, J . Deke-
ris, J. Žemaitis, A. Repšys ir A. 
Repšienė. 

Susirinkimas praėjo labai 
sklandžiai ir greitai , šiame su
sirinkime dalyvavo ir svečiai iš 
Gen. T. Daukanto kuopos su jos 
pirm. Ed . Vengiansku priešaky
je. Pabaigai sudainavo vieną 
posmelį "Lietuva brangi". 

Minėjimo metu ir metiniame 
susirinkime labai daug gražių 
nuotraukų padarė P. Malėta. 
Laimingi daukantėnai turėdami 
tokį puikų fotografą. 

Po susir inkimo kuopos sesės 
visus pavaišino puikiais pietais. 
o valdyba nepagailėjo savus i r 
svečius šaulius pašildyti ir sti
presniu skysčiu. Malonia ir 
draugiška nuotaika praėjo sek
madienio popietė. 

Kuopa pereitais metais auko
mis išdalino iš viso 505 dol. 

Ap. Skopas 
ruošiamas su nepriklausom y-; ir giedant Vyčių choro daininin- Į pirm. Juozas Mikulis. P r i e š pra-

: bes paskelbimo minėjimu, buvo kams, drauge visi svečiai dair.a-; dėdamas darbo eigą, pirminin-
vaidinimą 
milą" 
d in tas 

'Gvvenimas su Liud- prega buvo atlaikytos šv. Mi 
šios Marijonų koplyčioje (pr ie! x J u o z a s S k j u s 

Sis veikalas bus s m ai- .į Paskui gedulo pus - ' Parko LB apylinkės pirminiu-j rane. 
moksleivių ateitininkų ; * m i r u s i l i S p a m i n ė i o m a - ; k a s - > ' r a ^ ^ seimo rengimo ko- Ma__ 

Spurgų baliuje Jaunimo centre ; £ s v e t a i n ė j e . Pamaldas i r > miteto sekretorius, o šiuo metu j čių vedami per pilną dalyvių sa-1 munėlis. Pragėriau žirgelį 

Brighton \ vasario 7 d. Martiniąue ręs to-JVO: Kai aš turėjau kaime mer- j kas iššaukė šau l ius : J. Dekerį, C H I C A G O S Ž I N I O S 
gėlę, Ar aš tau, sese, nesakiau, 

Maršo garsams skambant, vy- j Subatcs vakarėlį. Plaukia Ne 

vasar io 19 d. Visi kviečiami. 

x Povilas Rūtenis, kai sol. Jo
nas Vaznelis koncertavo Aus t ra 
lijoje, įdavė mūsų Operai par.-
vežti labai retą. dovaną — "I Li-
tuan i" operos klavyrą. Iki šiol 

pusryčius rengė Sofija Beliūnie- \ aktyviai rūpinasi Argentinos j k Įžygiavo garbės svečiai Pro 
nė ir j o s brolio Jurcio šeima. Da- | * * » * * . solistų S . Vai 
iyvavo daugiau 60 žmonių. 

X Dr. Pe t ras Žemaitis, Con-
ton, Mich., įvairiomis progomis 
"Draugą" paremia aukomis. 

Opera neturėjo eperos klavyro I Pratęsdamas prenumeratą, j i s 
ir naudojosi pasiskolintu, nes i vį[ pridėjo 22 doL savo dienraš-
t a i d a b a r labai sunku gauti . į cį0 paramai. Dr. P. žemaitį 
Už tai Lietuvių Opera už šią ; skelbiame garbės prenumerato-
brangią dovaną Povilui Rūteniui j rium, o už lietuviško žodžio ver-
toiimoje Australi joje yra didžiai į tinimą tariama nuoširdų ačiū. 
dėkinga. Be to, Povilas Rū te - ; 
nis v ra ilga laika dainavęs Syd- \ X * ™ J A M operą, kurią 
nejaus operoje. '; Lietuvių Operos spektaklių me-

i tu užrekordavo WFMT radijo 
x Lietuvių Opera džiaugiasi. : s t o t įg j juostą, bus transliuoja-

kad j a u daugelis mecenatų ir šie- į „& vasario 14 d., 3:30 vai. po-
met padeda mūsų Operos viene-i p įe t Chicagoje ir daugelio vais
tu i pas t a ty t i naują operą. E s a - j t i j ų įvairiuose miestuose bei 
me didžiai dėkingi Zotai ir Ge- j miesteliuose tų vietovių laiku tą 
diminui Mickevičiams u ž 1 , 0 0 0 ; ^ sekmadienį, valandą anks -
dol. auką. ponų Gyliu šeimai iš j č i a u a r valandą vėliau, kaip ei-

India-: 
ir A. Slančiausko koncertų in- I nes vyčių pirmininkas V. Samoš- Į 
formacija, š i e svečiai iš Pietų ! ka, pakviesdamas vakaro vedėją j 
Amerikos Chicagoje koncertuos ; M. Rudienę. J i pasveikino sve- j 
vasario 21 d. Jaunimo centre, i čius, pasidžiaugė, kad vyčiai iš- į 

Į kilmingai prisimena Lietuvą, ir 
X Vladas Daukantas , Joseph į p a ž v m ė J 0 j k a d programą turė jo , 

Petrikas, P e t r a s Pupius, visi iš 
St. Pe tersburg Beach, Fla., VIa 
das Staškus, M. Volbergs, 
(Mrs.) iš Detroito, Sofija Ho-

A. Ašoklį, B. Bal t rūną, R. Lato-
žienę ir Jan iną Skamą. Šiems 
šauliams buvo įteikti centro val
dybos pirm. K. Milkovaičio at
siųsti Padėkos lapai už aktyvų 

susi rgus jo žmonai, negalėjo a t 
į vykt i . Sol. A. Braziui vado-
i vaujant , buvo sugiedoti JAV ir 

liusa, Eas t Chicago, Ind., Vladas j L i e t u v G ; . h i m n a i f p i a n i n u p a i y . 
ž idž iūnas .Cen te rv iUe .Mass . ,Ro- ; d i n t A B r a z i e n e i . 
bert S. Boris, Dearborn, Mich., 
Adolph Butkus , Mission Viejo. 
CaL, visi įvairiomis progomis 
atsiuntė po 7 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

X Jonas Kiznis, 

s-ukalbėjo vysk. V. 
įnvokaciją 
Brizgys ir 

B I S SVARESNI 
PAPLŪDIMIAI 

Federalinės įstaigos įsakė East 
Chicago sanitariniam distriktui 
sutvarkyt i nešvarumus. kad 
daugiau nebebūtų teršiami Chi 
cagos paplūdimiai. 

SUVAŽINĖJO BĖGIKĘ 

Bėganti Nor thwes t greitkeliu 
28 m. moteris buvo mirtinai už
gauta automobilisto prie Pala-

Pirmininkas J . Mikulis pa te ikė! tinę priemiesčio. Vairuotojas iš 
bą. Įteikė garbės žymenį Mar- metinę veiklos apžvalgą. Metų ; nelaimės vietos pabėgo. Fran-
gučio tarybos pirm. V. Adamkui. ; eigoj k^.opa su savo vėliava ! ces Hanson lavonas ras tas va-

dalyvavo 14 įvairių organizacijų \ sario 2 d. 6 vai. ryto , kai pra-

Dr. L. Kriaučeliūnas savo 
kalboje pagyrė, kad Lietuvos vy- , , 
čiai, tėvų krašto nematę, Lietu- j c ^ 
vą myli ir daug jai dirba. Pagy-j š iam susirinkimui pirminin-
rė, kad šiemet prisimenamas A. į kavo Juozas Žemaitis i r sekre-
Vanagaitis ir jo įsteigtas Mar-: toriavo Apol inaras Skopas. Mi
gutis. Supažindino su A. Vana- nutės sus ikaupimu pagerbėme 
gaičio asmeniu ir jo darbais. Iš- į metų būvyje mirus ius du kuopos 

!pravest i St. Pieža, bet, sunkiau », - , . , ,. , , v. -»_. •;. į" ,7 " T . , . • , ; , 
.. i1 . . . ryškino dideli Margučio vaidme-; šauhus: a. a. I g n ą Ahmą i r Vla-įū išeivijos gyvenime, pabrėžda-; dą Petrcšiūną. 

mas sėkmingą P. Petručio dar-

tolimosios VVashingtono valsti
jos už 5G0 dol. auką, Andriui j ? 

na jų nustatytas laikas. P r a -

V. Adamkus padėkojo visu 
tuojau buvo pradėta vakarienė. ; Margučio bendradarbių vardu, i parengimuose. Beveik kiekvxe- | civis pašaukė policiją. 

m s i e t u v o s nepriklausomvbės pa- ! n a s Chicagoje su reng tas mine- ; | | | | | I H | 
Programos vede3a supazmdi-, s k e I b i m a s b ū t ų t u š č i a s ; j e i j i s ne- ^ i m a s m a t ė i r m ū s i i k u o P ° s v e " 

no su svečiais prie garbės stalo: ; s i r e m t d a b a r t i n e laisvės kova į U a v ^- Surengėme gegužinę i r MAKSHALL F I E L D 

iznis Rockford UI ' ^ V " ^ ^ ^ ^ ^ ^ X Š Lietuvoje ir i še igo je . Tame į t r a d i c i n i S v j t u r i o balių. Valdy- • New Yorko verslininko Carl 
*,««, ivw,Aj.^iu, m., Į Daužvardiene, V. Samoška, sen . : , , . . . - -i rQ„otTO; t ic, ; v + 5 o i ba turė jo penkis posėdžius ir ; leahn firma jau išpirko ldlrr 
es t i u ž dvi m e t i n e s i Tr,._ <-,...:_,_ ^ T,-^ ^.. *-> i «eiy s>to\ejO A - vd i i agdu i s ir tie, i ^ i atsiuntė mokestį už dvi metines į F r S a v i c k u 0 P e t r o š i u . P. 

: * Binkių, R. Tričyte, dr . L. Kriau- l 

į čeliūnu ir V. Adamkum. 
Gen. konsule J. Daužvardiene 

dol. auka. Laba i ačiū. 

X Dr, Jus t inas Dėdinas, Elm-

Vaitkui iš BelleviHe, H., už 500: t i m s ^ s u ž i n o t i reikalingas in 
šome pasiskambinti savo s to- Į h u r g t j ^ J a d v y g a J u r kūn ienė , j kalboje priminė Vasar io 16 ir 

j formacijas. Šią "Lietuvių" ope
rą perduoda WFMT stotis iš c i c e r o * 

dol., Salomėjai ir Juozui Pe t r aus 

,1 T I [ C h i c a ^ o s ' k u r i o s b a n g a > T a 9 8 - 7 ! Grand Rapids, Mich., atsiuntė | tuvą okupavus, vyčiai savo laiš-

Detroit, Mich., E- A. Rašytinis, j pabrėžė vyMų šūkį _ gyventi j d a r b u o t o j u s . P . p e t ru t i E. ir R. ' o k u P a c i J ° J e " J a u a t iduot 
Detroit, Mich.. Algis Ališauskas, j Lievui ir Tėvynei. Vyčiai d a u g ' g a k a d o i s k i u s A . p ^ " y i . V i - U ° " spaustuvei . Tikim? 
f i re ro Tll Antanas nircnnacj nadėio Lietuvai atsikurt i . Lie-; . - , . «••«. ' t. ,T T^I„;_„ IT išari sulaukti io s išleidi 

kurie jo darbą tęsia. P r i i m d a - 1 v i e n ^ Pasi tar imą. Į kuopą šiais Marshall Field akcijų ir, atro-
•_! metais įstojo d u nauji nar ia i : i do, nori per imti šios krautuvės 

Antanas Dumčius ir An tanas ; kantrolę. Icahn su savo bendri-
Gudaitis. Į anglų kalbą išver- j ninkais jau tu r i 1,155,200 Mar-

M.~Rudienė "iššaukėMargučio j s t a k n > ' g a " 'Lietuva bolševikų 
1 a t iduota "Drau-

Tikimasi pava-
jeTkT." taip""'pat "v.°KleiZą, V. I s a r i sulaukti j o s išleidimo. T a 

mas pažymėjimą. Margutis pri 
' siima įsipareigojimą dirbti Lie-1 
! tuvos laisvės atstatymui. 

Mobil bendrovė dovanojo fi-
i proga susir inkimui buvo per- \ nansinius sunkumus pergyve-

shall Field šėrų. 

DOVANAJO 575 MILIJONUS 

ziams už 350 dol., sol. Audronei l p v r ctLn Airismol, Ahrvdas ] W~~i — — , »—« — ^ Z~ZZ- . ŽZTZml i Paukštienę. * T T ^ ~*? " " " T , " " ' . . F T : Z - I — \M T w\~riZ 
i*. Ar i ^ r i n i OniTiiiinmK „5 ' ^ ^ a m ^ U O J a A i v y ( l a s J po 10 doli aukų įvairiomis pro- į kais j trauke naujų talkininkų; B a n k ^ t o r e n g ė i u komiteto Į skai tytas i r cv aplinkraščių k a i ; nanciai Montgomery Ward ben ir dr. Andriui Gaižiūnams už 
300 dol.. Vaciui Pe t rauskui 
250 dol.. Kazei Kurai tytei 

uz 
Vasaitis. gi ją dainuoja Dana 
Stankaitytė, Margarita Momkie-
nė. Stefan Wicik, Algirdas 

Baltic Blossoms už 200 dol., B r a z i J o n a s Vaznelis, Ber-
IS 

Stasiui Antonaičiui už 200 dol. 
Leonidui ir inž. Grdiminui Ka-

nardas Prapuolenas i r Edwar-
das Ozaki bei Operos choras, 

gomos. Labai ačiū 

X Benediktas Neverauskas, 
Sterling Hts. , Mich., vertinda
mas lietuviško dienraščio svar
bumą mūsų išeivijoje, atsiun-

kovai dėl Lietuvos laisvės. Vy
čiai nepavargsta darbuose dėl 
Lietuvos laisvės. Sveikino Mar
gučio rėmėjus ir vedėją P. Pet-

irutį. 

vardu Al. Brazis padėkojo vi 
šiems prie šio renginio pasise
kimo prisidėjusiems. 

Užbaigos maldą sukalbėjo 
kun. J. Savukynas, MIC. Toliau 

. į kurie punktai . drovei 575 milijonų dolerių sko-

z e * » s uz 200»dol., I renai ,r d r g r o j a n t D l i n o i s orkestrui. Kvie- t ė 27 ^ a u J ^ - B - Neverauską i v a J s t v b ė s s , k r . H a i ? a t s i ų s t a , 
iame visus, kas tą dieną neda- i s k e I b i a m e ? a r b ė s ^nmmeraXx>-\ Uetuvos atstovui sveikinimą, 

' ̂  ° - P a r a j n ą W x i d ė k ° " | k u r pabrėžiama, kad JAV nepa-
I keis savo politikos — nepripa-

Perskaitė Vasario 16 d. p r o g a i v y k o ^ ^ ^ ^ ^ «Mdo„ o r . 

Kuopos kasininkas davė kasos į lą. Ward bendrovė yra įsijun-
apyskaitą. Kuopos k a s a ge rame j gusi į Mobil bendrovę. 

Leonui Kriauceliūnams už 200 
dol., d a k t a r a m s Jadvyga i ir Vik- \ K~~Z1 ^ •, , c . • - „ - : , 

* )waus vasario 16-sios muien 
torui Dubinskams uz 200 dol., 
Alinai ir d r . Antanui U p s k i a m s 
už 200 dol.. dr . Janinai Jakševi-
čienei už 200 dol., Vidai ir dr . 
Vaclovui Tumasoniams už 175 

muose, paklausyti Lietuviu Ope
ros "Lietuviu'* jdainavimo. (pr .) 

iame. 
x Albertas Stakėnos, Chica

go. BĮ., Algis LJepinaitis, River-
side, UI.. Tomas Dundzila, Cla-

kas, Westmont, 111., Gražina Vi-

X Mardi Gras - Užgavėnių 
karnavalas įvyks š. m. vasar io 

dol.. d r . Just inui Dėdinui už 150! mėn. 20 d. (šeštadienį) Jaunimo Į rendon Hills, : . ' - (r, -
dol.. Donald Petkui už 150 dol., j centro patalpose, Chicagoje 
J . Rugeliui už 150 dol., Emilijai 
i r Antanui Gaškams už 150 dol., 
Onai Mažionytei už 150 dol., Vi
dai ir J norui Meilams už 150 dol., 

Pradžia 6:30 vai. vak. Gražiau- \tienė' <***&> D 1 ' v i s i u ž s i s a " 
si kostiumai bei kaukės bus p r e - ; k ė naujausių leidinių už dides-
mijuojamos. Skiriamos 5-kios! n e s s u m a s -
piniginės premijos 400 dol. su- ! x Pre la tas dr . V. Balčiūnas, 

Sofijai ir Stasiui Džiugams už I moję bei organizacijų dovanos. : Thompson, Conn., mūši; nuošir-
150 dol.. M. ir dr . K. J ab lons - ' Kaukių registracija vyks ik i ! dus rėmėjas, pratęsdamas pre-
kiams už 150 dol., J. Lukui už j 9:30, o kaukių paradas 10 vai . i numeratą, a t s iun tė 10 dol. už 
125 Idol.. Zuzanai ir Stasiui Ži-1 didžiojoje salėje. Šokiams g ros I kalėdines kor te les ir kalendorių 

ir d a r paaukojo 20 dol. dienraš-

kestrui. Renginys buvo malo-į^ 
niai jaukus ir lietuviškas. \ į 

J . Pr . | 

'K i^ rp f tDOS" j t R Ų Š A L X I I ; | 

metam SUSIRINKIMAS § 
! B 

Šiais metais "Klaipėdos" j . š. j s 

Mi!iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiini!miuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiii»> 

DR. ANTANAS KUČAS I 

žinti Uetuvos inkorr>oravimo. 
Organizacijų vardu sveikino: j 

Vyčių — P. Binkis, Altos — R. j 
Tričytė. Sen. F . Savickas savo ; 
kalboje džiaugėsi vyčių veikla i kuopos metinis Jiarių susirinki-! | 

ARKIV, JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
Įvadą pa rašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi 

Tai ger iaus ia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 
ir Margučio darbu, l inkėdamas ! mas vyko sausio 24 d. šv. An-j s Dievo T a r n o arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo-
augimo ir sėkmės. Balfo vardu Į tano parapijos salėje. Tą pačią Į r lišką veiklą ir apie nuga lė tas kliūtis kelyje į tobulą krikš-
sveikino M. Rudienė. : dieną tuoj po pamaldų turėjo- j | čionybę. J o palaimintoju paskelbimo byla y r a prie pabaigos 

Buvo iššaukti t a r p svečių bu- j me Klaipėdos krašto atvadavi-: | Vat ikane. Reik t ik susipažint i su jo gyvenimu ir prašyti 
vusieji aldermanas F . Brady , ! mo minėjimą. Minėjimui pasi- \ = g v . Tėvą šią beatifikacijos bylą pagrei t int i . 
dr . K. Eringis. baigus, maždaug už pusvalan- Į £ 

levičiams už 125 dol., Algiui i Es t rada" i r B. Pakšto orkest-
Raulinaičiui iš Los Angeles už j rai. šis vakaras ruošiamas 
100 dol., libretistui Stasiui Sant- į 12-kos organizacijų su jvairio-
vani i iš Bostono už 100 dol., Da- j mis programomis bei skanaus ir j meratorium, o už paramą labai 
mi t r i Kurauskmnei už 100 dol., įvairaus maisto virtuvėmis. Visi j dėkojame. 
Eglei Rūkštelytei už 100 dol.. ! kviečiami dalyvauti šiame di-

čio stiprinimui. Prelatą V. Bal
čiūną skelbiame garbės prenu-

x A. Jaugil is Chicago, Dl., at- j 
siuntė 4 dol. už kalendorių. A. j 
Liszkievvicz ir R. Tamulionis po | 
3 dol. Stanley P. Vaičaitis ir A. j 

r X " . \ • I Mantautas po 2 dol. Visiems j 
100 dol., memui. Gabmai smego audrai | . . . *^ 

Vandai ir #lr. Ferdinandui Kau- ! džiausiame lietuvių Užgavėnių 
nams už 100 dol.. Lietuvių Ben- parengime. Bilietai gaunami 
d ruomenės Cieero apyl inkėssky- pas organizacijų narius ir prie 
r iui už 100 dol., Kmili jai ir Ro- [ jėjimo. Įėjimo auka 5-ki dol. as-
mui Sakadolskiams už 
Marijai ir Juozui Aršt ikiams už I užėjus, Mardi Gras vakaras vis-
100 dol. Be šių čia išminėtų ir į tiek įvyks. Prie Jaunimo centro 
da r neišminėtų mecenatų nebū
tų įmanoma turė t i savos operos. 
Tad j iems nuoširdžiausias ačiū 
už š ias labai reikalingas aukas. 

(pr . ) . 

aciu. 
I 

x Parduodamas 1979 m. Ze- ! 
i 

mašinoms statyti vietos bus nu- , phyr. Air conditioning, power ; valytos ir jų statymą tva r - , steering, power brakes, 6 cilin-
kys prižiūrėtojai. Informacijas I derių, de luxe. 23.000 mylių. Ge-
teikia V. 
737-5750. 

Markevičius, telef. 
(pr . ) . 

r am stovy. 
436-9667. 

Vacys — telefonai 
f s k ) . 

"Klaipėdos" iūrų Saulių kuopos vadov.-.i Pirmininkas Juozas Mikulis įteikia 
centro valdybos afsiųstą padėkos lapą už šauliiką veiklą vicepirm Augus
tinui Ašokliui Nuotr P PlahtM 

Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. 1 
Kaina su pers iunt imu $16.50. Užsakymus s iųst i : I 

DRAUGAS, Jf5h5 W. 6Srd St., Chicago, IL 60629 % 

iiiiiiiiiiiniiiiiimiiiifiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiT 

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

PO DAMOKLO KARDU II DALIS 
Nau ja s romanas , iSeido LrETUVTŲ SAULIŲ SĄ-GA 

T R E M T Y J E , I-sios dalies tęsinys, išleistos 1978, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus . Viršelį su aplanku piešė 
dail. P . Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

Chicago, Vi. 60629 

Illinot-. gyventojai dar prideda 40 e t valstijos mokesčių. 
S, 

I. 


