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MURAVJOVAS 
VAKAR IR ŠIANDIEN 

(Tęsinys) 
12. Mokyklose kalba dar ne 

vien rusų, bet dvasios lietuviškos 
niekur nėra. Visur vien "inter
nacionalizmas ir tautų draugystė" 
su didžiąja rusu tauta priešaky. 
Kas ir kaip šiandien moko Lie
tuvos istorijos, įkas pamoko tikė
jimo dalyku? Lietuvos praeitis 
niekinama, jos žymės ir ženklai 
naikinami ir įbrukte brukama 
šiurkščiausia TUSŲ bedievybė. Už
tat .paaugliu morale nebe daug 
kas pasidžiaugia... 

Lietuviška spauda taip pat vien 
pogrindyje. Raidės neužgintos, bet 
mintis užginta ir žodis užgintas. 
O be minties ir žodžio nėra spau
dos. 

"Anei rašto, anei druko mums 
turėt neduoda, 

Tegul, sako, bus Lietuva ir 
tamsi, ir juoda". 

Ir Prūsų šiandien nebėra. Ap
supti esame iš visu pusių. Caro 
laikais maldaknyges atiminėjo ir," 
ar kas vaikų slaptai nemoko, šni
pinėjo žandaras ir mokytojas ru
sas. Šiandien dejai Deja! Šian
dien tokio žandaro ir šnipo pa
reigas eina tūlas mokytojas. Jis 
tardo, klausinėja, ar vaikas ir ijo 
tėvai eina į bažnyčią. Kkas ir 
prie bažnyčios durų atsistos — 
visai kaip Muravjovo žandaras. 
Rausti iš gėdos žmogus, regėda
mas, kaip mokytojas, nusikalsda
mas elementariausiam mandagu
mui, artimą 'mirusįjį mokiniams 
palydėti leidžia tik ligi bažnyčios 
durų. Geriau visai nebūtų leidęs 
jų iš namų — mažiau būtų buvę 
sarmatos. 

13. O maldaknyges, kaip spaus
dino mums Prūsuose caro lai
kais, taip tebespausdina ir šian 
dien ""nebe caro laikais". Pažvel 
kitę, iš kokių maldaknygių mel 
džiasi ir jauni ir seni bažnyčiose. 
Iš primityviausių "savilaidos'M 
knygelių, sunkiai įskaitomaisj 
tekstais, nes kitokių — lašas ma
riose. 

14. (Kaip vakar buvo Muravjo
vas su rusinimo politika, taip ir 
šiandien tebėra. Ir metodai liko 
tie patys. Bei smulkmenų. Kaip 
tuomet negalėjo vyskupas skirti 
kunigo be gubernatoriaus leidi
mo, taip ir šiandien. Kaip anuo 
met ikunigas neturėjo teisės nu 
važiuoti į kaimynų parapiją ir 
atlaikyti bažnyčioje Mišias, pa 
klausyti išpažinčių, taip ir šian
dien tos teisės neturi. Reikia "gu
bernatoriaus leidimo". Visa lai
mė, kad retas kas tokio leidimo 
prašo. Ir kunigas pagal šių dienų 
nuostatus nebe kunigas, o "kulto 
tarnautojas", "bažnytinio kolek
tyvo" samdomas. Muravjovas to 
dar nežinojo. Šių dienų murav 
javai išradingesni. 

15. Kaip šiandien ragauskai, 
markoniai, metę kunigavimą, pi
la vandenį ant bedievybės ir rusi
nimo malūno, taip buvo ir Mu 
ravjovo Koriko laskais. Susikomp
romitavęs ir nusikunigavęs Pet
kevičius perėjo į pravoslaviją ir 
ilgai buvo lietuviškų knygy cen 
zorius Vilniuje. Ir labai piktu 
cenzorium. Jis kenkė ir vysk. M. 
Valančiui, ir Daukantui, ir ki
tiems, lietuviškai rašiusiems. 

(Bus daugiau) 

Popiežiaus žodis 
lenkų valdžiai 

Roma*; — Popiežius Jonas Pau-1 daug anoniminių grasinimų. Vie-
lius II-sis antradienį susitiko su Į name rašoma, kad jis "baigsis 
30 darbininkų profesinių sąjungų! kaip vyskupas Stanislovas", ku-

Lenkai tvirtina, kad Lenkijos miestų parduotuvėse po ka rinės padėties įvedimo, pasirodė daugiau prekių, 
koje — Varšuvos mėsinė, kur lentynose matosi lašinukų ir "lietuviškų" dešrų. 

Nuotrau-

COSTA RICOJ ŽYDI 
DEMOKRATINE TVARKA 

Tvarkingai išrinkta nauja vyriausybe 
San Jose. — Costa Rica yra ne

įprasta Centrinės Amerikos šalis. 
Vasario 7 d. čia jau aštuntą kar-

niųjų ekstremistų jėgų kovų. Kada 
Salvadore, Gvatemaloje, Nika
ragvoje vyksta kovos ir teroras, 

tą gyventojai išsirinko naują pre- ] Costa Rica rūpinasi pakelti savo 
zidentą, du viceprezidentus, 57 \ gyventojų gerovę." 

Derwinskis reikalauja 
paleisti M. Nikius 

Rezoliucija Kongrese prieš baltų persekiojimą 
Washingtonas. — Atstovų Rū-1 na proga išreikšti stipriausiais 

mų pakomitetis vienbalsiai pri- į žodžiais savo opoziciją Nikius per
ėmė kongresmeno Ed Dervins-
kio pasiūlytą rezoliuciją, reika
laujančią paleisti iš kalėjimo es
tą disidentą Mart Nikius. Žino
mas pabaltiečių žmogaus teisių 
kovotojas Nikius buvo nuteistas 
10 m. kalėti. Jis yra specialus re
žimo darbo stovykloje ir yra silp
nos sveikatos. Atstovas Denvins-
ki pasakė, kad Nikius atvejis dar 
kartą parodo, jog sovietinė vals
tybė yra niekas kitas krip didžiu
lis kalėjimas. Ši rezoliucija dra
matizuoja dar vieną sovietinės 
priespaudos pavyzdį. 

Denvinski pasakė, kad nuo 
1940 -metų, kada komunistai per
ėmė Baltijos valstybes, sovietai 
spaudė Pabaltijo žmones, kaip 
spaudė ir kitas pavergta? tautas. 
Nikius atvejis vienas iš tūkstan
čių, įrodančių, kaip Sovietai lau
žo Helsinkio susitarimų dvasią ir 
raidę. Derwinski, kuris yra Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų komi
teto narys, jau seniai žinomas 
k ,ip Sovietų imperijos pavergtų 
žmonių gynėjas, pasisakė prieš 
Pabaltijo žmonių rusinimo pro
gramą, kuri yra viena iš šiurkš
čiausių žmogaus teisių laužymo 
pavyzdžių. Dervvinski pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga niekad nenusi
suko nuo savo tikslo tęsti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos gyvento
jų teisių priespaudą. Ši rezoliu
cija išreikš Kongreso įsitikinimą, 
kad vyriausybė turėtų kiekvie-

sekiojimui ir kalinimui. Rezoliu
cija ragina paleisti jį iš kalėjimo, 
suteikti medicinos patarnavimus 
ir leisti jam emigruoti į Švediją, 
kur gyvena jo giminaitis. 

seimo narius ir apie tūkstantį savi
valdybių pareigūnų. Rinkimai 
praėjo ramiai, tvarkingai. 

Prezidento vietą laimėjo social
demokratas Luis Alberto Monge, 
gavęs 60 nuoš. balsų. Opinijos 
tyrimų organizacijos pranašavo 
jo laimėjimą, nors kandidatus 
buvo iškėlusios šešios partijos nuo 
marksistų liaudies partijos su 
kandidatu Rodrigo Gutierrez 
iki konservatyvios tautinių judė
jimo partijos, kurios kandidatas 
— buvęs prezidentas Mario Ech-
andi Jimenez. 

Naujasis prezidentas pareigas 
perims gegužės 8 d. Jis jau pareiš
kė spaudai, kad jo vyriausybė svar
biausią dėmesį skirs infliacijos, 
nedarbo panaikinimui. Vyriausy
bės šūkis bus "grįžkime į žemę". 
Bus stengiamasi padidinti žemės 
ūkio gamybą, bandoma įdiegti 
naujas javų rūšis, ūkininkai gaus 
valdžios paramą. Prezidentas Mon 
ge pasakė, jog jis bandys įrodyti, 
kad demokratinė sistema sugeba 
išspręsti skurdo problemas. Di-

Tarp šešių kandidatų buvo ir 
mažai žinomas 32 metų amžiaus 
vienybės partijos kandidatas Ra-
fael Angel Calderon Foumier. 
Jis gan gerai pasirodė ir politiniai 
stebėtojai pranašauja, kad jį sun
ku bus nugalėti ateinančiuose 
1986 metų rinkimuose-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vakar buvęs valst sekr. 
Kissingeris turėjo Bostono ligo
nėje nelengvą širdies operaciją. 

— Lenkijoje viena moteris, 
"Solidarumo" veikėja, nuteista 
kalėti 10 metų už bandymą or
ganizuoti streiką. 

— JAV gynybos departamen
tas yra pasiuntęs į Haiti karinių 
patarėjų, kurie ištirs, kokios kari 
nes paramos reikia Haiti vyriau 
sybei. 

vadovais iš JAV, Europos ir Japo 
nijos. Grupėje buvo ir 6 Lenkijos 
"Solidarumo" veikėjai, likę egzi-
lėje po karinės padėties paskelbi
mo Lenkijoje. Tarp lenkų buvo 
Bogdan Ciwinski, lenkų unijos 
savaitraščio redaktoriaus padėjė
jas. 

Popiežius savo pareiškime pa
brėžė, kad vienintelis kelias iš da
bartinių Lenkijos sunkumų yra 
sugrąžinti "Solidarumui" pilnas 
teises, turėtas prieš gruodžio 13 
d. "Aš įsitikinęs, kad vienintelis 
kelias iš sunkios padėties yra pil
na ir efektyvi pagarba dirban
čiųjų teisėms, ypač jų teisei turėti 
uniją, kuri jau buvo įsteigta ir 
legalizuota. Be šitos žmogaus tei
sės, be visuomenės gyvenimo nor-

ris Krokuvoje buvo nužudytas ka
raliaus Boleslovo prieš 900 metų. 

Žurnalas nurodo, kad praėju
sią savaitę, kai trys arkivyskupai 
vyko į Vatikaną, kardinolas Ma-
charskis tuoj buvo nuvežtas pas 
popiežių, o Bažnyčios primas 
Glemp laukė Lenkų institute. 
Vėliau visi trys praleido su po
piežium kelias valandas. 

Arkivyskupo Glempo kritikai 
sako, kad jis per lėtas veikti, fleg
matikas, turįs teisininko mąsty
seną. Glempo gynėjai tvirtina, 
kad jis siekia išvengti padėties, 
kurioje Bažnyčia taptų lyg po
litinė partija ar "trečioji jėga". 

Vyskupų vizito proga iškils ir 
popiežiaus kelionės į Lenkiją 
klausimas. Prieš tris mėnesius ar-

malizavimo, neįmanomas nei j kivyskupas Glemp klausė popie-
ekonominis, nei kultūrinis gyve
nimas, pasakė popiežius. 

Užsienio spauda pabrėžė, kad 
šis popiežiaus pasisakymas apie i nesi. Popiežius atsakė: 
lenkų darbininkų teises yra aiš- j žinočiau, kaip atsisakyti 
kiausias jo žodis. Primenama, 
kad jis nuo praėjusio ketvirtadie
nio daug kartų tarėsi su Lenkijos 
katalikų Bažnyčios primų arki
vyskupu Glemp, su Krokuvos ar

žių, ar jis atvažiuotu į Lenkiją 
švęsti 600 metų Čenstachovos 
Mergelės sukaktį rugpiūčio mė-

AŠ ne-
Mano-

kad popiežiaus sprendimas 
bus padarytas iki birželio ar lie-
nos mėn. Dar prieš karinės pa
dėties paskelbimą popiežius į klau
simą apie kelionę atsakė: "Aš bu

m ą . 

kivyskupu kardinolu Macharskiu į vau pakviestas ir pakvietimą pri-
ir VVroclovo arkivyskupu Gulbi 
novvicz. 

Popiežius pasakė unijų vadams, 
kad jo mintys nuolat būna su 

. tais žmonėmis Lenkijoje, kurie 
— Marojcas atmetė Afnkosvals j n u k e n t ė ] . Q n u o v a ] d ž i o s paskelb

tų priemonių: su tais, kurie pra
rado savo gyvybes, su tais, kurie 

Prezidentas gina 
ekonomine programa 
Washingtonas. — Prezidentas 

Reaganas savo Vidurio Vakarų 
kelionėje kietai gynė savo ekono
minę programą ir užtikrino, kad 
"naujasis federalizmas" neapsun
kins atskirų valstijų ir nesuma
žins vargšų šalpos. Indianoje pre
zidentas pareiškė, kad dar nau
jam biudžetui nepasirodžius, kri
tikai jau pradėjo jį peikti, tačiau 
nė vienas nepasiūlė geresnės pro- riausybė svarsto, ar darbininkų 

tybių pasiūlymą derėtis su "poli 
sario" sukilėliais. Marokas tvir
tina, kad Vakarinėje Sacharoje 
neramumus kursto Alžiras, kuris 
irgi turi dalyvauti derybose dėl 
paliaubų. 

— Indonezija ištrėmė sovietų 
diplomatą, kaltinamą šnipinėji
mu. Vyriausybė planuoja gerokai 
sumažinti sovietų ambasados 
tarnautojų skaičių. 

— Salvadoro sukilėliai sužalo
jo sostinėje 16 autobusų. Dauge
lis Salvadoro miestų neturi elek
tros, nes teroristai sprogdina lini
jas. 

— Lenkijos teisingumo minis-
teris Zavvadzki pasakė, kad vy-

ėmiau". Dabar ši nežinia, ar 
lenkas popiežius galės atvažiuo
ti. Ivg vra spaudimas lenkų vy-
riausvbei, rašo "Newsweek". 

Pertrauka Madrido 
konferencijoje buvo sužeisti, ar buvo suimti ir 

kalinami, su tais, kurie buvo tei- Madrido Europos Saugumo ir 
siami ir griežtai baudžiami ir j Kooperavimo konferencijoje pir-
tais, kurie dėl savo įsitikinimų i mininkaujantis lenkas Konarski 
prarado savo darbus. j po valstybės sekretoriaus Haigo 

"Newsweek" žurnalas rašo, Į j r kjtų penkių Vakarų ministerių 
kad Lenkijoje tarp Bažnyčios va- j pareiškimų nutraukė kalbas ir 
dų įvyko nuomonių skirtumų. 
Vatikano svečiai: kardinolas Ma-
charski ir arkivyskupas Gulbino-
wicz, Silezijos angliakasio sūnus, 
mano, kad Bažnyčia turėtų griež-

leido pasisakyti tik "dėl tvarkos". 
Ginčai tęsėsi penkias valandas 
ir sesija buvo atidėta iki penkta
dienio. Stebėtojai pabrėžia, kad 

gramos. 
Grįžęs į Washingtoną prezi

dentas pareiškė, kad jis savo ke
lione patenkintas. Des Moines 

Dabar Walesa 
jau internuotas 

Varšuva. — Nors lenkų "Soli
darumo" vadas Lech Walesa bu
vo suimtas Gdanske pernai gruo
džio 13 d., jis oficialiai nebuvo 
laikomas "suimtu" ar "internuo
tu", o tik — "laikomu". Sakoma, 
kad jis gyveno prie Varšuvos 
esančioje patogioje viloje. Kada 
VValesos žmona Danuta pasis
kundė Gdansko prokuratūroje, 
kad jos vyras nelegaliai laikomas 
ir pareikalavo reikalą išaiškinti, 
valdžia prisistatė pas Walesą su 
oficialiu internavimo dokumentu, 
ant kurio buvo uždėta sena data 
— gruodžio 12 d. 

Užsienį pasiekė Walesos reak
cija į tokį valdžios sukčiavimą. 
Britanijos "Financial Times" ži
niomis, Walesa pasakė, jog "su 
šiuo partneriu neįmanomos jo
kios derybos, jis niekad nebuvo ir 
nebus garbingas, toks jau jų me
todas". Dabar valdžia neleidžia 
pas Walesą jokių lankytojų, nors 
buvo bandyta su juo susitikti ir 
pasitarti, kokiu vardu krikštyti 
naujai gimusią dukrelę. 

džiausią našta valdžiai bus 13 miefe J JJ" P ^ 6 ' k a d J° 
nuoš. bedarbių ir skolos užsie- *>™dzetai e t i š k a , lesų neatima, 
niams. kurių yra 2.6 bil. dol. P r e - ' * jumaana bepaimi fHeralines 
zidentas Monge bandysiąs išlai-! valdžios augimą. Federalinė biu-

rokratiia nestabdoma aušo per 
40 metų ir tai buvo didžiausia šio 
šimtmečio Amerikos klaida, pa
sakė prezidentas, pridėjęs, kad jis 
savo programa pasitiki, jos laiky
sis ir amerikiečiai pamatvs, kad jis 

Teroristai puolė 
italų ginklų sandelį 

Roma. — Penki ginkluoti te-

kyti Costa Rica neutralią Cent
rinės Amerikos konfliktuose, ban-
dvsiąs palaikyti draugiškus ry
šius su JAV. 

Nuo 1948 metų, kada Costa 
Rica nuvertė diktatūrą n jvedė , J ^ ^ j j ^ j J įvesdamas 
demokratiją, gyventojai Įrodė sa
vo .prisirišimą prie šios sis
temos. Buvo išardyta valstybės 
kariuomenė. Sudarytas galingas 
Aukščiausias Rinkimų Tribuno
las, kuris prieš rinkimus ir jų me- roristai Italijoie puolė Pica kariuo-
tu valdo valstybės policiją- Rin-1 menės sandėli netoli Neapolio, 
kimai tapo lyg tautos šventė — 
"fiesta". Buvęs prezidentas nega
li kandidatuoti antram terminui 
iš eilės, tačiau vėliau vėl gali 
tapti kandidatu. Paprastai, išei
nant prezidentui, ateina ne tik 
naujas žmogus, bet ir nauja par-

nuginklavo keturis sargybinius ir 
užėmė sargybos būstinę, kur mie
gojo dar 14 kareivių. Juos surišę 
teroristai susikrovė į privažiavu
sius automobilius keturis mino
svaidžius, šešis kulkosvaidžius, 
36 automatinius šautuvu*;, ne

rija. Rinkimuose dalyvauja dau- Į mažai amuniciios ir nuvažiavo, 
giau 80 nuoš. piliečių. Iš 2.3 mil. į Vėliau Neapolio laikraštis priė-
gyventoJŲ, balsuoja milijonas, mė telefoninį pranešimą, kuria-

Dabartinis prezidentas Rodri-' me moteriškas balsas pasigyrė, 
go Carazo Odio pasitraukia gc-, kad Pica kareivines puolė "Rau-
gužės 8 d. Jis sugebėjo išlaikyti donųių brigadų" komanda ir 
Costa Ricą atokiai nuo kaimynys- "konfiskavo" jai reikalingus gink-
tėje vykstančių kairiųjų ir deši- Į Jus. 

profesinės sąjungos turi turėti 
teisę streikuoti. 

— Vienas iš popiežiaus asme
ninių sekretorių (jis turi du) kun. 
John Magee, 46 metų amžiaus, iš 
Šiaurės Airijos, buvo paskirtas po
piežiškų ceremonijų direktorium. 

— Meksikos prezidentas Por-
tillo vasario 21 d. žada važiuoti 
į Nikaragvą. Šia proga Nikarag
vos vyriausybė planuoja apdova
noti jį aukščiausiu "Generolo 
Augusto Sandino" ordinu-

— Graikijos vyriausybė iškėlė 
bvlą laivų bendrovės savininkei 
Cbristinai Onasis už pajamų mo
kesčių nemokėjimą. Ji tvirtina, 
kad jos laivyno laivai registruo
ti Panamoje ir ji ten moka mokes
čius. 

— Buvęs Lenkijos Slupsko vai-
vadiios gubernatoriaus padėjė
jas Lewandowski nuteistas lygti
ne dvieių metų bausme ir pinigi
ne bauda už kyšių ėmimą. 

Airijos vyriausvbė uždraudė 
valstybinėms radiio ir televizijos 
stotims garsinti IRA organizaci
jos kandidatus j Airijos parlamen
ta. Dėl to protestą pareiškė Airi
jos žurnalistų sąjunga. 

pirmą kartą po Helsinkio susitari-
čiau išeiti prieš karinę valdžią. I m ų pasirašymo pirmininkaujan-
Kardinolas Macharski, kuris pa- ] tis sustabdė užsirašiusių kalbas, 
veldėjo Krokuvos arkivyskupo vie-' JAV delegacijos pastovusis pir-
tą iš kardinolo Karolio Wojtylos, 
kai jis buvo išrinktas popiežium, 
dažnai savo pamoksluose puola 

mininkas Max Kampelman pa
sakė, jog lenkas pirmininkas el
giasi taip, kaip jis įprato elgtis 

karinį režimą ir jo įvestus laisvės j karinės padėties sąlygose 
varžymus. Kardinolas jau gavęs 

Išmes senas 
"Titano" raketas 

Sekretorius Haigas kietais žo
džiais kritikavo Sovietų Sąjungą 
ir Lenkijos vyriausybę už tarp
tautinių įsipareigojimų laužymą. 
Šiame generolų kare prieš Lenki
jos liaudį Lenkijos vyriausybė su 
savo kurstytojais — Sovietų Sąjun-Washingtonas. — Gynybos de

partamentas paskelbė, kad šiais 
metais bus išimtos iš apyvartos! ?a " f ^ į a pavojų Europos sau-
pasenusios "Titan 2 " raketos, ku- \ J « - kooperavimui Jie nau-
rios varomos skystu kuru. Jos busi * * jėgą paneigdami tarptauti-
išardvtos pirmiausia Arizonoje, | nes bendruomenes P a n t a s 
prie Tuscono, kur stovi l i 2 d u o s e | teises. Negalima vaidinti, kad mes 
18 raketų. Vėliau bus panaikin- \ stipriname taikos ir » ^ ™ > J*' 
tos ir kitos bazės, šiuo metu tų \ grindus cia, Madnde, ,.<ada tie pa
rake* yra 52. Dvi raketos po ne- grindai yra užminuojami Lenki-

Italijos policija laukia daugiau 
panašių puolimų, nes teroristai po 
didelių smūgių norės parodvti, 
kad jų organizacija gyva ir veikli. 

laimingų atsitikimų buvo jau iš
ardytos anksčiau. 

Britanija numuse 
savo naftos kainas 

Londonas. — Britanijos valsty
binė naftos bendrovė paskelbė 
savo Siaurinės įūros naftos kainų 
sumažinimą iki 35 dol. už stati
nę. Neseniai savo naftos kainas 
sumažino Iranas. Kainos nusmu
ko dėl naftos pertekliaus pasau
linėse rinkose- Britai jau pemai 
buvo numušę savo kainas. Eksper
tų nuomone, naftos kainos gali 
kristi dar žemiau, nes daug kur 
buvo pradėta produktus taupyti 
ir rinkose atsirado jos perteklius. 

joje, pasakė Haigas, primines, kad 
negalima leisti Kremliui pasi
slėpti nuo tiesos ir užmiršti 1979 
m. gruodžio mėnesį, kada sovie
tai įvedė savo kariuomenę į Af
ganistaną. 

KALENDORTCvS 

Vasario 11 d.: Paskalis, Felisė, 
Algirdas, Dailė. 

Vasario 12d.: Linkolno gimta
dienis. Modestas, Eulalija, Gin-
tenis, Deimantė. 

Saulė teka 6:53, leidžiasi 5:17. 
ORAS 

Saulėta, šilčiau, temperatūra 
dieną 25 1., naktį 15 1. 

> 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 11 d. 

JAUNIMAS VADOVAVO POLITINEI 
VAKARONEI 

Gal kai kurie iš mūsų abejin
gai laukėme LB Detroito Apy
linkės politinės vakaronės, nes 
prelegentai, palyginus su 
vyresniais prityrusiais mūsų 
visuomenės darbuotojais, bu
vo labai jauni ir „ką gi jie čia 
naujo galėtų pasakyti!" O vis 
dėlto buvo kitaip. Gal iškėlė 
tuos pačius politinius, lietu
viams svarbius rūpesčius, ta
čiau prie problemų sprendimo 
ėjo naujais keliais, ir jei kai ku
rios idėjos buvo nevisai revo
liucinės, tai bent išreikštos su 
jaunatviška energija. 

Jau ir pati vakaronės pra
džia buvo skirtinga. Atvyko 
buvęs JAV Kongreso atstovas 
Philip Ruppe, kuris kan
didatuoja į JAV senatą. Susi
rinkusius su juo supažindino 
apylinkės pirmininkas Jonas 
Urbonas pranešdamas, jog jo 
kandidatūrą remia Michigano 
lietuviai respublikonai. Philip 
Ruppe kalbėjo trumpai. Sakė, 
kad jis savo kandidatūrą pa
skelbė jau prieš 10-tį mėnesių, 
o dar iiko 9 mėnesiai iki rin
kimų. Toks ilgas laikas jam tei
kia sąlygas susipažinti su 
Michigano žmonėmis, susitik
ti su įvairių tautybių atsto
vais. Šį vakarą jis labiau no
rėjo išgirsti, kas lietuviams yra 
svarbiausia, nei pats kalbėti. 
Pajuokavo: „Tėvas man pata
rė, kad mažiau kalbėk, o dau
giau klausyk". Philip Ruppe 
atsakė Viktoras Nakas, paaiš
kindamas, jog šiuo metu lietu
viams yra svarbūs du dalykai. 
Pirma: gerai, kad JAV kalba 
apie žmogaus teises, tačiau 
kaip su pavergtų tautų nepri
klausomybe? Šis reikalas turė
tų būti ne tik keliamas, bet dėl 
jo reikėtų ką nors ir daryti. Ant
ra: sovietinė akcija prieš mūsų 
žmones, neteisingai apkaitina
mus, ypač kovojusius už Ne
priklausomą L i e t u v ą i r 
b u v u s i u s a k t y v i a i s 
antikomunistinėje rezisten
cijoje. Naudojimas sovietų su
teiktos kaltinamosios medžia
gos yra pas i tar rsavimas 
kaltinančiajai pusei. Phiiip 
Ruppe pilnai sutiko, kad sovie
tų suteikiami kaltinamie^ 
parodymai neturėtų būti var
tojami. Lietuviams reikėtų išsi
reikalauti apklausinėjimo JAV 
Kongrese, ne tik reikalą įtrauk

ti į Kongreso knygas. Tada dė
mesį atkreiptų spauda ir visas 
kraštas. Kaip visa tai padary
ti? Nepasakė. 

Philip Ruppe išvykus, Viole
ta Abariūtė, būsimo Jauni
mo Kongreso pirmininkė, su
paž ind ino su vakaronės 
prelegentais, apibūdindama jų 
akademinius pasiekimus ir 
veiklą lietuvių visuomenėje. 
Pirmasis kalbėjo Viktoras Na
kas, šiuo metu JAV LB krašto 
vaidybos ryšininkas VVashing-
tone, tas pareigas perėmęs iš 
Algimanto Gurecko. Jei Vikto
ras savo pokalbį pradėjo gana 
negatyviai, tai užbaigė pozity
viais ir konkrečiais siūlymais. 
Atvykęs į pasaulio politinį 
centrą Washingtoną, turėjo 
daug iliuzijų. Manė, kad šio 
krašto aukštąsias pareigas ei
na pajėgiausi iš pajėgiausių. 
Nors nemažai jų tarpe yra pui
kių vadovų, tačiau daug yra 
„lėkštų", kurie į JAV Kongresą 
pakliuvo per tėvo pinigus ir 
Dievo malonę". Antroji jo iliu
zija buvo, kad „tik grietinėlė 
ten patenka". Ne visai taip. 
Tik reikia išmokti žaisti tą poli
tinį žaidimą. Lietuvai turi ne
mažai kvalifikuotų asmenų ; 
kurie galėtų būti kongres-
menais ir senatoriais. Trečioji 
iliuzija tai, kad lietuviai 
Washingtone efektyvi grupė. 
Kai kurie mūsų politiniai 
veiksmai yra tik tuščiažodžia
vimas. Dažnai prašomės pa
galbos, bet kai patys nieko 
konkretaus nesugebame duoti, 
nepajėgiame mobilizuoti bal
suotojus, pasiliekame neįta
kingi. Viktoras Nakas siūlė, 
kad būtų daug svarbiau au
koti pinigus kandidatams ir 
asmeniškai rinkimuose padė
ti. Siūlė suorganizuoti P.A.C. 
(Political Action Committee), 
surinkti apie 10,000 dol. Michi-
gane ir paaukoti tiems kan
didatams; kurie įsipareigotų 
remti lietuviškus reikalus. Tai 
daryti nepasirenkant tik vieną 
partiją, bet asmenis. Taip pat 
yra labai naudinga padėti rin
kimuose asmeniškai. Politinė
je veikloje dažnai pasitarnau
ja mūsų r e i k a l a m s ne 
veiksniai, o amenkietiškoje 
politikoje aktyvūs asmenys. 

Sekanti prelegentė buvo Gin
tė Damušytė. šiuo metu dir-

LB Detroito apylinkės sausio 30 d. ruoštos politinės vakaro
nės prelegentai: Gintė Damušytė - New Yorkas, Viktoras Na
kas - Washingtonas, Saulius Anužis - Lansingas ir Violeta 
Abariūtė - Detroitas. 

banti Lietuvių informacijos' 
centre, New Yorke. Pradėjo su 
klausimu, kas yra tikroji infor- j 
macija ir kodėl ji svarbi. Infor
macija, tai visuomenės išraiš
ka įva i r ia i s k l a u s i m a i s : 
visuomeniniais, kultūriniais, 
politiniais ir kt. Sovietai infor
maciją naudoja tik tiek, kiek ji 
jiems paranki arba naudinga. 
Ten mūsų tauta laisvo žodžio 
neturi, tačiau jį turi čia, per 
išeiviją. „Išeivijos paskirtis 
yra būti tautos balsu". Tai ne
lengva, ypač informuot i 
spaudą, televiziją, nes sve
timųjų informavimas turi būti 
pritaikytas jų galvojimui. Gin
tė plačiau papasakojo apie pa
tį informacijos centrą ir jo 
atliekamus darbus, paaiškino 
kokią, kiek ir kam siuntinėja 
medžiagą. Pabrėžė, kad infor
muojant kitataučius yra taip 
pat labai svarbi privati inicia
tyva. Pavieniai asmenys turė
tų reikalauti, kad jų apylinkių 
bibliotekos įsigytų „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką", 
jau gana plačiai žinomą lais
vame pasaulyje. Mums reikėtų 
stengtis „parodyti daug dau
giau savo tautos herojų". 

Trečiuoju kalbėtoju buvo 
Saulius Anužis, veiklus res
publikonas Michigane, dirbąs 
sostinėje Lansinge. Jis buvo 

Nuotr. J . Urbono 
aktyvus praeituose rinkimuo
se, respublikonų konvencijoje 
Detroite jauniausias delegatų 
atstovas. Svarstydamas mūsų 
išeivijos politinę padėtį, Sau
lius iš karto ėjo prie praktiškų 
pasiūlymų. Politikoje svarbu: 
„Ne ką žinai, bet ką pažįsti. 
Philip Ruppe atėjo pas mus, 
nes čia turi draugų". Užtat mes 
turime konkrečiais darbais įsi-

ižd M. Baukys, kapelionas 
kun. A. Babonas, kultūros va
dovė St. Kaunelienė, vėliavne
šys A. Lukas, ir Garbės Teismo 
pirm. M. Šnapštys. Revizijos 
komisijos aktą perskaitė J. 
Leščinskas. Vasario 16 gim
nazijos 55-56 būrelių vardu, 
Kazys Sragauskas. J is surin
ko ir per Balfą gimnazijai pa
siuntė 685 dol. Foto nuotraukų 
konkurso reikalu kalbėjo komi
sijos pirmininkas A. Norus. Jo 
pasakymu, išleisti atviru
tes reikėtų 10 nuotraukų. Išlei
dimo reikalu vedamos derybos 
su vietinėmis ir užsienio bend
rovėmis. Visiems pranešėjams 
R. Macionis padėkojo. Prane
šimai išdiskutuoti ir priimti. 

Nutarta: 1982 m. rugpjūčio 
22 d. A. ir S. Vasiulių sodyboje 
surengti kuopos išvyką - gegu-" 
žinę. Paskirta aukų: Vlikui 
500 dol., Altui 500 dol., Lietu
vos pas iunt inybės namų 
remontui 1,000 dol., „Kariui" 
300 dol. ir „Švyturio" jūrų šau
lių kuopai — 300 dol. 

Į šaulių sąjungos suvažia
vimą, kuris įvyks kovo 27-28 d. 
Chicagoje vyksta: kun. Alfon
sas Babonas, Petras Januška, 
Lidija Mingėlienė, Antanas 
Norus, Antanas Radzevičius, 
Jonas Šostakas, Kazys Sra
gauskas ir Vincas Tamošiū
nas . 

A. Gr. 

U ŠVYTURIO** JŪROS 
SAULIŲ 

SUSIRINKIMAS 

Metinis - informacinis susi
rinkimas įvyko sausio 24 d. 

4T.; < 
Solistė Darutė Petronienė dainuos vasario 14 d. Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos Kultūros rentre vasario 14 d. ruo
šiamame Lietuvos N°priKiausomybė8 paskelbimo sukakties 
minėjime. Nu tr K. Sra«r s k o 

L I E T U V I Ų 
B E N D R U O M E N Ė S 

D E T R O I T O 
A P Y L I N K Ė S 
R E N G I N I A I 

Vasario 27 — koncertas. 
Solistai iŠ Pietų Amerikos — 
Zuzana Valadkaitė d e Lopez ir 
Antanas Slančiauskas. Pra
džia 7 vai. vak. 

Kovo 20 d. — Vakaronė su ra
šytoju Jurgiu Jankum 8 vai. 
vak. 

Kovo 20-21 d. — dail. Alfonso 
Dargio meno darbų paroda 7 
vai. vak. 

Balandžio 16 d. — dail. Biru
tės Rauckienės meno darbų 
paroda 7:30 vai. vak. 

Balandžio 17 d. — JAV LB 
apylinkių pirmininkų suvažia
vimas. 10 vai. r. Akademija — 3 
vai. p.p., koncertas, dalyvauja: 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
ir solistė Gina Čapkauskienė, 8 
vai. vak. 

Balandžio 18 d. — Iškilmin
gos šv. Mišios — 10:30 vai. r. 
Kultūros Tarybos premijų šven
tė — 12:15 vai. fvidudienyje). 

Gegužės 9 d. — Metinis susi
rinkimas 12 vai. vidudienyje. 

LB A P Y L I N K Ė 
K V I E Č I A 

Šį pavasarį JAV Lietuvių 
Bendruomenė švenčia 30 meti; 
sukaktį. Pagrindinis šio įvy
kio minėjimas bus Detroite 
balandžio mėn. 16 - 17 -18 die
nomis. Prašome jau iš anksto 
šias dienas rezervuoti Lietu
vių Bendruomenei, nes krašto 
valdyba ir Detroito apylinkės 

ungti į šio krašto politinį dar- Detroite, Šv. Antano parapijos 
salėje. Susirinkimą, kuris bu
vo pradėtas vėliavų įnešimu ir 
mirusiųjų pagerbimu, pravedė 
A. Misiūnas. Išklausyti kuo
pos valdybos narių praneši
mai: pirmininko B. Valiukėno, 
vicepirm. M. Abariaus, ižd. 
V. Rinkevičiaus, renginių 
vadovo P. Bukšnio, ūkio vado
vo J. Kinčiaus, spaudos in-
form. A. Sukausko ir moterų 
vadovės A. Bukšnienės. 

Kovo mėn. 27 ir 28 d. Chi
cagoje įvykstančiame sąjun
gos suvažiavime kuopai atsto
vauti išrinkti; M. Abarius, V. 
Rinkevičius ir B. Valiukėnas. 
Vykti į sąjungos suvažiavimą 
sutiko ir kiti valdybos nariai ir 
kuopos šauliai, susidomėję 
bendra šaulių veikla, bei norį 
geriau susipažinti su sąjungos 
einama kryptimi ir įnešti sa
vus pasiūlymus. Suvažiavime 
bus įneštas statuto pakeitimo 
projektas, kuris pareikalaus ir 
gana rimtų ir komplikuotų 
svarstymų. Todėl šiame susi
rinkime dipl. teis. M. Šnapštys 
painformavo kuopos narius, 
nurodydamas kuriuo keliu eiti 
garbės teismo reikalais. 

Buvo paliesti ir tiesioginiai 
kuopos reikalai bei artimos 
ateities darbai, iš kurių pami
nėtini yra kuopos 15-kos metų 
sukaktis ir „Pilėnų" stovyklos 
pastatų pertvarkymas. Balan
džio 18 d. pramatoma surengti 
gegužinę „po stogu" Lietuvių 
namuose, o kuopos sukaktį pa
minėti liepos 4 d. „Pilėnuose". 
Susirinkimas baigtas tautos 
himnu. 

S. Sližys 

bą. Lengviausias būdas yra 
rinkimų metu paremti kokį 
nors kandidatą. Lietuviai ne
turėtų apsiriboti viena partija, 
bet būti aktyvūs abiejose. Vien 
pažinčių neužtenka; vienintelė 
mūsų jėga yra veikti praktiš
kai. Mes jau pradėjome tuo ke
liu eiti. Saulius paminėjo as
menis, kurie Michigane yra 
efektyvūs savo politinėse par
tijose. Šiuo keliu turėtume eiti 
toliau. 

Einant prie pabaigos, vaka
ronės dalyviai klausė klau
simus; plačiau padiskutuota 
P.A.C galimybė. Keletą žodžių 
tarė JAV krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Kutkus, 
pasidžiaugdamas jaunaisiais 
prelegentais ir pabrėždamas, 
kad Lietuvių. Bendruomenėje 
yra sąlygos mūsų jaunimui 
politikoje aktyviai reikštis. 

Liuda Rugienienė 

valdyba stengiasi, kad šventė 
būtų tikrai graži, bet jos pasi
sekimas priklausys tik nuo jū
sų pritarimo ir dalyvavimo. Po 
koncerto numatytas balius ir 
šokiai; artimu laiku skelbsime 
daugiau informacijų. 

Kaip matote kalendoriuje, 
įvyks eilė kitų renginių. Turė
tų būti įdomus koncertas su 
solistais iš Pietų Amerikos; se
niai Detroite buvo rašytojas 
Jurgis Jankus ir dailininko Al
fonso Dargio meno darbų pa
roda. Reikėtų nepamiršti daly
vauti metiniame susirinkime ir 
Seimo atstovų bei Tarybos rin
kimuose. 

Laukiame Jūsų visų šiuose 
Lietuvių Bendruomenės pa
vasario renginiuose atsilan
kant. 

Liuda Rugienienė, 
kul tūros vadovė 

STASIO BUTKAUS 
Š A U L I Ų K U O P O S 

METINIS SUSIRINKIMAS 

St. Butkaus saulių kuopos 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 24 d. Šv. Antano para
pijos patalpose. Pradėjo kuo
pos pirmininkas Vincas Tamo
š iūnas . Maldą sukalbėjo 
kuopos kapelionas kun. Alfon
sas Babonas. Atsistojimu ir ty
los minute pagerbtas prieš me
tus miręs kuopos narys Juozas 
Černiauskas. Susirinkimui 
pravesti pakviesti: pirmininku 
Romas Macionis ir sekretoriu
mi Jonas Bartkus. Apie valdy
bos veiklą pranešė: pirm. V. 
Tamošiūnas, sekr. P. Želvys, 
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RENKAMOS A U K O S 

Vasario 16-tos proga, Lietu
vių Bendruomenės Detroito 
Apylinkės valdybos nariai ren
ka aukas lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvos laisvinimo dar
bams remti. Aukų telkimo va
jus oficialiai buvo pradėtas 
politinės vakaronės metu, sau
sio 30 d. Į rinkėjų eiles įsijun
gė: Vytautas Kutkus, Saulius 
Anužis, Algis Rugienius, Ro
bertas Selenis, Danguolė Jur
gaitienė, Audra Kasputytė, Jur-

g i s R i b i n s k a s , V i o l e t a 
Abariūtė, Vytas Petrulis, Juo
z a s M a t e k ū n a s , V a n d a 
Majauskienė, Valentina Čer
niauskienė, Albinas Grigaitis, 
Petronėlė Pajaujienė, An
tanas Janušis , dr. Kęstutis 
Keblys, dr. Adolfas Darnusis, 
Leonas Matvekas, Danguolė 
Majauskaitė, Ramunė Mikai-
lienė, Algis Bražėnas, Dalia 
Stonienė, Andrius Butkūnas, 
Vytas Rugienius, Vidas Neve-
rauskas, Juozas Duoba ir Jo
nas Urbonas. Į j ; 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Te l . of iso HE 4-5849, rez. 388 -2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 7Ist Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai. 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 246-OOŠ7 
DR. L DEGKYS 

GYDYTOJA !R CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR C H I R U R G Ė - - ^ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS ' 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

ĮDOMUS KONCERTAS 

Vasario mėn. 27 d. 7 vai. 
vakare įvyks dviejų solistų Zu
zanos Valadkaitės de Lopez ir 
Antano Stančiausko koncer
tas. Tai balsai is Pietų Ameri
kos, kuriuos iškvietė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba. Jie aplankys keletą lie
tuvių kolonijų. Plačiau kitą 
ketvirtadienį. 

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ 
BALIUS 

Detroito ateitininkai rengia 
Užgavėnių Kaukių balių va
sario 20 d. Kultūros Centre. 
Pradžia 7 vai. vak. Prog
ramoje bus Dievo Apvaizdos 
par. cboras, šokiams gros 
„Romantikos" orkestras. Už 
geriausias kaukes bus skiria
mos premijos. 

0R. A. R. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbe!1 Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

F.Igin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. G A 3 -7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222 , 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D> PETRE1KIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harie.Ti Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

Tel. REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt. 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai. vak 

Treč. ir šešt. uždaryta 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai., antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

(Valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr , treč., ketv ir seštad. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0SA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. 2YMAKTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč , 
ketv 10 v. ryto iki 6 v vakaro 

Tel. — 77ĮI-3400 

< 



Tautos istorijoje 

IŠ KO SEMTIS 
STIPRYBĖS? 

„Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia". Bet kurios rū
šies gi stiprybę? Į tai atsako 
mūsų bendradarbis Jonas 
Miškinis š.m. sausio 9 d. 
straipsnyje „Praeities stipry
bė skatina". Jo nuomone, „mū
sų tautos praeitis rodo, kad 
senosios Lietuvos didžiausia 
dorybė buvo susiklausymas ir 
vienybė". Visai neneigiant 
senosios Lietuvos dorybių, ar
gi iš tikrųjų kaip tik susiklau
symas buvo jų didžiausioji? 

Vos besikuriant suvieny-
tajai Lietuvos valstybei, jau 
jos pamatus šlakstė jos savi-
tarpyje besikivirčijančių kūrė
jų kraujas. Pirmąjį Lietuvos 
karalių Mindaugą, karalienę 
Mortą ir kunigaikščius Ruklį 
bei Rupeikį nugalabijo sese
rėno Treniotos ir jo sėbro Dau
manto pavyduliuojančios, kie
tos , rankos. O atsisėdus į 
Lietuvos sostą Treniotai, ne
beliko tėviškėje vietos Dau
mantui, pasprukusiam į slavų 
žemes ir taip išgelbėjusiam sa
vo gyvybę. Už dvejų metų bu
vo nužudytas ir didysis kuni
gaikštis Treniota, prieš tai 
pats nužudęs dar vieną savo 
konkurentų — labai norėjusį 
didžiuoju Lietuvos kunigaikš
čiu tapti Polocko valdovą Taut
vilą. Nuo pečių nusiritus Tre
niotos galvai, Lietuvą valdė 
Vaišvilkas, po trejų metų val
dymo atsisakęs sosto ir išlikęs 
gyvas. Tačiau labai trumpam: 
keršydamas Vaišvilkui už sos
to atidavimą seserėnui Švar-
nui, jį, į svečius pasikvietęs, už
mušė krikštytas pagonis, 
Vladimiro kunigaikštis Levas. 
Bet ir Švarnas neišsilaikė il
gai, nes, metams nepraėjus, 
mirė ir jis (tiesa, galbūt, na
tūraliąja mirtimi).šiaip ar taip, 
anais Lietuvos kūrimosi lai
kais būti didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu, jo sūnumi, gimi
ne, įpėdiniu arba varžovu bu
vo nepaprastai pavojinga. 

Ženkime šimtmetį pirmyn. 
Visi žinome, kaip nuo klastin
gos brolvaikio (Jogailos arba 
Skirgailos) rankos žuvo tauru
sis Kęstutis. Tačiau vos ke
lerius metus anksčiau grėsė pa
vojus ir Jogailai, kai prieš jį į 
Lietuvą didžiulę kariuomenę 
pasiuntė vyriausiasis jo bro
lis, Polocko kunigaikštis And
rius, giliai nepatenkintas jųd-
v i e j ų t ė v o A l g i r d o 
testamentiniu nuosprendžiu 
Lietuvą palikti Jogailai. Kiek 
vėliau prieš Jogailą kruvinai 
sukilo ir pusbrolis Vytautas, 
nevengęs savo teisių į valdžią 
ginti su Lietuvos mirtinų prie
šų talka. Apskritai, susidėji-
mas su priešu saiosioms val-
dyto j i škoms a m b i c i j o m s 
realizuoti — beveik visų seno
sios Lietuvos valdovų naudota 
taktika. Ar tai šitai vadiname 
„vienybe ir susiklausymu"? 

Tiesa, Vytautas savąją kam
paniją laimėjo ir kitais savo 
žygiais pelnė sau ir Lietuvai 
garbę. Dėl to mes šiandien jį 
aukštiname. Tačiau po jo mir
ties ir vėl įsiliepsnojo brolžu
diški karai. Vieni Lietuvos po
nai, pasitelkę rusų pajėgas, 
rėmė Vytauto pusbrolį Švitri
gailą (kuris, anot A. Šapokos, 
buvęs „žiaurus, su niekuo 
nesiskaitąs karštuolis"), kiti, 
pasitelkę lenkus, stojo už Vy
tauto brolį Žygimantą. Po siau
bingo Ukmergės mūšio per
svara atiteko Žygimantui, 
tačiau greitai ir jis prigėrė sa
vųjų kraujo klane: „I gyveni
mo pabaigą Žygimantas, rū
pindamasis, kad jo įpėdiniu 
būtų pripažintas sūnus Myko
las, buvo pasidaręs žiaurus ir 
persekiojo visus sau priešin
gus ponus: nemaža jų buvo nu-

ARTIMO MEILĖ - DIDELIŲ 
DARBŲ PASKATA 

Kun. Simono Morkūno 80 metų amžiaus sukakčiai prisiminti 

žudyta, nemaža sukišta į kalė
jimus. Pagaliau Lietuvos ponų 
grupė, norėdama sutrukdyti 
Žygimanto planus, suruošė są
mokslą ir jį nužudė" (A. Šapo
ka, „Lietuvos istorija", 174 p.). 

Per visus amžius Lietuvos 
ponai vieni kitus persekioda
vo, ir susiklausymas, atrodo, 
niekada nebuvo labiausiai pra
sikišanti jų stiprybė. Nebuvo 
mūsų didikai ir bajorai susi
klausę nė su tautos kamienu — 
ūkininkais ir baudžiauninkais 
(ir šiandien dar nėra). Jei tad 
gerbiame ir dairomės į Lietu
vos praeitį, tai ne dėl joje pa
stebėto mūsų ainių susiklau
symo ir vienybės. 

Mylime savo krašto istoriją 
tik dėl kitų, šviesesnių, tyres
nių jos stiprybių. Mylime Lie
tuvos praeitį dėl pirmykščių 
jos merginų geltonų kasų, dėl 
žibančio jos gintaro ir nesus
kaitomų tautosakos bei tau
todailės lobių, dėl puikios Vil
niaus architektūros, dėl 
kitiems kelią rodančio Lietu
vos statuto, dėl mokslo šviesa 
spinduliuojančio Vilniaus uni
versiteto, dėl kai kurių jos val
dovų toliaregės politinės to-
l e r a n c i j o s k i t ų t a u t ų 
papročiams, dėl per amžius 
išsaugotos lietuvių kalbos (ne
paisant svetimųjų ir savųjų pa
stangų ją užgniaužti), dėl gau
sybės jos pilkųjų žemdirbių ir 
karžygių heroizmo sužydė
jimų, dėl savosios tautos at
kaklumo ir gajumo, liudijan
č i o v i s a s n e s a n t a i k a s 
atlaikiusią genties savigarbą. 

Tačiau didžiausią ir labiau
siai pagrįstą pasididžiavimą 
vis dėlto kelia ne tolimoji, bet 
artimoji Lietuvos praeitis ar 
tiesiog jos dabartis. Nėra 
žemiškomis sąlygomis gražes
nio ir morališkai stipriau inspi
ruojančio istorinio kelio už tą, 
kuriuo mūsų tauta per pasta
rąjį amželį atėjo nuo švietėjo 
Vinco Kudirkos iki švietėjo Vy
tauto Skuodžio. Tam tikra 
prasme gali atrodyti, kad per 
visą tą laiką niekas nepasikei
tė ir tik sukinėjomės ratu: kaip 
vakar caristinis. taip šiandien 
bolševikinis okupantas stro
piai saugoja sieną ir „gaudo 
popierių", ar tai knygnešių, ar 
tai savilaidininkų, ir už sugau
tą popierių, anticaristinį ar 
antitarybinį, tebekiša į kalė
jimą ir tremia į tą patį Sibirą. 
Bet iš tiesų pasikeitė labai 
daug: įsigijome tokią tautinę 
sąmonę, kurios niekas jau 
nebeištrins, paragavome mo
derniosios demokratinės ne
priklausomybės (be didesnes 
brolžudystės dėmės) ir išėjome 
tokią pasipriešinimo mokyklą, 
kokios mums galėtų pavydėti 
kiekvienas kryžiuočių laikų 
Kęstutis ar Vytautas. 

Tiesa, mes, išeivijoj atsidū
rę, iš tos „mokyklos" pabė
gome anksčiausiai, palikdami 
tautos didžiumą kentėti nuo 
„mokytojų" Stalino ir Suslovo 
rykštės. Tačiau mums atviros 
galimybės mokytis tautinio 
atsparumo bent „neakivaiz
diniu būdu". 0 tai reiškia la
bai daugelį dalykų. Vienas jų 
— išeivijoje gyvenant, tar
pusavio santykiuose nesekti 
(kad ir labiau civilizuotu mas
tu!) treniotų bei daumantų ke
bais... Taip pat, išeivijoje gyve
n a n t , nenus igręž t i nuo 
Lietuvoje vykstančios kovos, 
taip kaip nuo jos tamsiausiais 
caristinio siautėjimo metais 
svetur gyvendami nenusigręžė 
aušrininkai ir atbundančio-
sio8 Lietuvos kūrėjai, kaip an
tai dr. Jonas Šliūpas, kun. An
tanas Burba ir dr. Jonas 
Basanavičius. 

Mykolas Dranga 

Žinomas amerikiečiams, juo 
labiau lietuviams kun. Simo
nas Morkūnas, Sioux City, Io-
wa, Šv. Kazimiero par. klebo
nas, savo nepaprastu uolumu ir 
dideliais darbais artimui iš 
meilės vargšui, paliegusiam. 
nelaimingam, ligoniui. Jo var
das dažnai minimas lietuvių ir 
amerikiečių spaudoje ne tik 
kaip parapijos vadovo, bet ir 
kaip Lietuvos reikalų gynėjo, 
lietuvių reprezentanto ir 
nepapras to nuoširdumo 
apaštalo. Savo darbu per 
trisdešimt metų jis iš beveik 
irstančios ir beišsiskiai-
dančios lietuvių parapijos yra 
padaręs vieną iš pirmaujančių 
visoje valstijoje, juo labiau 
savo vyskupijoje. 

Šio mėnesio 16 d. jam sueina 
a š t u o n i a s d e š i m t m e t ų 
amžiaus. Jis dar ne tik nesiruo
šia pensijai, bet ieško naujo 
įpėdinio, kad tos parapijos 
egzistenciją galėtų pratęsti, kol 
bus bent vienas norįs lietu-
viškų pamaldų. 

Jaunystės keliu 
Gimė kun. S. Morkūnas 1902 

m. vasario 16 d. (taigi šešiolika 
metų anksčiau už Lietuvos 
Nepriklausomybę) Valtūnų 
km., Žemaitkiemio valsč., 
Ukmergės apskrityje. Jis gerai 
prisimena kovas už Lietuvos 
nepriklausomybę, bet dar buvo 
per jaunas į jas įsijungti. 
Kariuomenėn išėjo, kai Lietu
va jau buvo laisva ir turėjo 
savo karinę tarnybą. Toj 
tarnyboj buvo dvejus metus. 

Grįžęs iš kariuomenės įstojo 
į Kėdainių suaugusių gimna
ziją ir baigė ten vidurinį moks
lą, o paskui gimnazijos kursą 
kunigų seminarijos paruošia
majame kurse. Iki 1933 m. 
studijavo filosofiją ir teologiją 
Vytauto Didž. universiteto 
teologijos-filosofijos fakultete. 
1933 m. balandžio 1 d. Kaimo 
arkiv. Juozapas Skvireckas 
suteikė jam kunigystės šventi
mus (ateinančiais metais bus 
50 m. kunigystės sukaktis). 

Nuo tada ir prasidėjo jo 
nedrąsūs, bet vis didesni pasto
raciniai darbai, vargšais 
rūpestis, kunigiško uolumo 
skatiną panešti viską, kad tik 
reikalingi pagalbos jos gautų. 

Vargšų globėjas 
Neilgai galėjo džiaugtis 

baigtu mokslu ir gauta kuni
gystės šventimų laime. Tuoj 

PRANAS GARŠVA 

parapijų, kuri turėjo apie 30 
tūkstančių parapiečių. Jis 
nesitenkino tik bažnytinėmis 
pareigomis, kada aplinkui 
matė tiek daug skurstančių ir 
vargstančių. Tuoj pradėjo 
rengtis statyti vargšams, sene
liams ir ligoniams prieglaudą. 
Ir ji buvo moderniausia visa
me Pabaltijy. Ji turėjo tris šim
tus lovų ir kaštavo daugiau 
kaip pusę milijono litų, kas 
tuometinėje Lietuvoj buvo 
dideli pinigai. Taip pat jis 
pastatė ir kitą senelių — ligo
nių prieglaudą su 60 lovų, kad 
turėtų kur priglausti tokius, 
kurie buvo reikalingi nuola
tinės mediciniškos priežiūros. 
Jis įkūrė ir tris vaikų darže
lius, iš jų vienas buvo geriau
sias savo išlaikymu ir auklė
jimu visoje Lietuvoje. Taip pat 
steigė darbininkams biblio
teką, kad jie turėtų kur praleis
ti laisvalaikį ir išsisaugotų 
įvairių nusikaltimų. 

Šiose pareigose kun. S. 
Morkūnas išbuvo nuo 1933 m. 
birželio 20 d. — savo pastora
cinio darbo pradžios, — iki 
1944 m. gegužės 12 d., kada jau 
reikėjo trauktis nuo antrosios 
bolševikų okupacijos. 

Tame laikotarpy nuo 1933 m. 
liepos 20 d. iki 1940 m. birželio 
15 d. kada įsiveržė bolševikų 
okupacinė kariuomenė, buvo 
Šv. Vincento Pauliečio draugi
jos Prisikėlimo skyriaus pirmi
ninku, o taip pat 1933-37 m. 
buvo ir krikščionių darbinin
kų Prisikėlimo skyriaus 
pirmininku. Būdamas Prisikė
limo parapijos vikaru per 
dešimt metų vargšų reika
lams, ligoniams ir studijuo
jančiam jaunimui pajėgė 
surinkti ir išleido du milijonus 
litų. Tai minėtina, nes niekas 
•gal neturėjo tokių sugebėjimų, 
bet svarbiausia — tokio uolu
mo eiti ir prašyti vargstan
tiems bent tai, ką gali duoti. 

Tą gražiąją prieglaudą, 
kurią kun. S. Morkūnas statė 
vargšams ir ligoniams, bolše
vikai padarė džiovininkų, o 
vėliau vokiečiai — užkrečia
mųjų ligų ligonine. Bet jį 
paliko tiek vienos, tiek paskiau 
kitos ligoninės vicedirekto
rium, o dr. J. Matulionis buvo 
direktorius. 

Jam iš čia buvo paranku 
rodyti savo artimo meilę be 
ribų, užtariant ir gelbstint 

buvo paskirtas vikaru į vieną nacių persekiojamus žydus, 
didžiausių Kauno Prisikėlimo išlaisvinti kalinius iš kalėjimo 

ar sušelpti juos maistu, lan
kant kalėjimą ar bausmės 
vietas, kad ir su rizika pačiam 
sau. Jis su dr. J. Matulioniu 
dar 1941 m. buvo pas arkiv. J. 
Skvirecką pasitarti Žydų reika
lu, bet naciai neklausė jokio 
autoriteto ir jokio aukštesnio 
dėsnio. 

Tikra artimo 
mei lė 

Reikia vėl grįžti prie kun. S. 
Morkūno darbų vargšų tarpe ir 
jų gerovei. Jis net Kūčių vaka
rienės nevalgydavo klebo
nijoje, o vykdavo su paketais, 
dovanomis ir pašalpa, ypač 
vaikams ir ligoniams, pas 
tuos, kurie patys neturėjo iš ko 
Kūčių susirengti. Sv. Vincento 
Pasauliečio draugijos Prisikė
limo skyriaus valdyba ir mote
rys aukų rinkėjos (vadinamos 
kuratorės) padėdavo surinkti 
aukų, o jis šelpdavo kelis šim
tus šeimų ir pavienių asmenų 
turtingais maisto paketais. 
Kauno neturtingųjų rajonas, 
vadinamas „Brazilka", tik 
laukdavo savo geradario kun. 
Morkūno, kurį jie vadindavo 
„Ubagų karalium". Jis nuolat 
juos lankydavo, šelpdavo 
drabužiais ir pinigais, o jų 
vaikus globojo vaikų darže
liuose, senelius tėvus — ligo
nių prieglaudoje. 

Reikia prisiminti, kad dar 
prieš Vatikano II susirinkimą 
kun. S. Morkūnas praktiškai 
vykdė ekumenizmą, ir tai nuo 
pirmųjų savo kunigystės metų. 
Jis lankydavo ir šelpdavo arti
mą, nežiūrėdamas ir neklaus
damas jo tikėjimo, jo pažiūrų. 
Jam buvo artimas vargšas ir 
turtingas, mokytas ir bemoks
lis, katalikas ir nekatalikas, 
tikintis ir netikintis. Nenuosta
bu, kad ir Kauno žydai, įvertin
dami tą jo darbą ir pasiauko
jimą vargšams, paaukojo 
10,000 litų įrengti naujoje 
prieglaudoje — ligoninėje 
specialų kambarį seneliams 
ilsėtis. Tas kambarys buvo 
pavadintas popiežiaus Pijaus 
XI vardu. Taip kun. Simonas 
Morkūnas užsitarnavo vargšų 
globėjo vardą, nes jo meilė 
vargšui vertė jį dirbti — buvo 
paskata visam jo socialiniam 
darbui. 

Vil ijampolės klebonas 
Vilijampolė buvo lyg ir nau

jas miestas kitoj pusėj Neries, 
kai iš ten buvo iškeltas žydų 
getas. Parapija ten buvo didelė 
— apie 20 tūkstančių sielų, bet 
neturėjo tinkamos bažnyčios. Į 

Kun. Simonas Morkūnas, šv. Kazimiero par. klebonas 
Sioux City, Ia. — Jubiliatas. 

šią vietą ir skiriamas klebonu 
kun. S. Morkūnas 1944 m. 
gegužės 12 d. Kartu jis liko ir 
Kauno užkrečiamų ligų ligo
n i n ė s v i c e d i r e k t o r i u m . 
Vilijampolėje pavesta jam 
pastatyti bažnyčią, Lampė
džių kurorte koplyčią, senelių 
prieglaudą ir įsteigti naujas 
kapines. O tai buvo milijo
ninės vertės užmojai. 

Nors ir nežinomas rytojus, 
nors ir netikra ateitis, bet kun. 
Morkūnas nestovėjo rankas 
sudėjęs — jis tuoj per pažįsta
mus gavo medžiagos ir staty
bos leidimą. Jis pastatė didelį 
garažą, kuris padarytas laiki
na bažnyčia su 800 vietų. 
Vėliau, pastačius bažnyčią, 
buvo numatoma tai paversti 
parapijos sale. Surinktais ir 
kun. Morkūno asmeniškais 
pinigais buvo supirkta ir 
pradėta vežti statybos medžia
ga. Bet karo sūkurys pasisuko 
vokiečių nacių nenaudai. 
Šalpos darbas nebuvo priim
tinas bolševikams. Ten viską 
suėmusi valstybė ir partija į 
savo rankas ir nenori, kad 
kitas, dargi kunigas, turėtų 
gerą vardą žmonių tarpe. O 
kad yra kenčiančių, vargs
tančių, jiems nesvarbu — tegul 
jie keliauja amžinybėn. Todėl 
antrajai bolševikų okupacijai 
artėjant, kun. S. Morkūnas 
pasitraukė į Austriją, kur 1945-
46 m. buvo Kufsteino ir 
Hechingeno lietuvių stovyklos 
kapelionas 

Kaip geras administratorius 
ir uolus darbininkas, 1947 m. 
buvo pakviestas į lietuvių 
sielovados centrą Vokietijai ir 
Austrijai. Čia dirbo daug ir 
sunkiai, nes reikėjo rūpintis 
patalpomis vadovybei, reikėjo 
rūpintis ir jų maitinimu bei 
pragyvenimu. Tas pareigas 
kun. Morkūnas sumaniai atli
ko, ekonominius reikalus, kaip 
sielovados prokuratorius, tau
piai ir gerai tvarkė. Tuo 
palengvino sielovados vado
vybės, kurios priešakyje tada 
stovėjo kan. F. Kapočius, visus 
darbus pabėgėlių lietuvių 
dvasiniam gyvenimui, švie
timui, mokymui ir būtinų reli
gijos vadovėlių leidimui. 

(Bus daugiau) 

Tikrasis Dievo garbinimas 
yra gyventi, kaip Dievas iš 
mūsų reikalauja; to reikia 
išmokyti ir vaikus. 

Im. Kant 

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

G. de Larigaudie 

Lietuvos išlaisvinimas ir be- Ir niekuo ki tu tauta 
tuvybės i š l a i k y m a s yra neapreikš savo širdį, sielą ir 
lietuvių išeivių vyriausi išei- dvasią taip, kaip savo kalba. 
,rii/-iiai Z i b a l a i vijoje tikslai. 

Kun. M. Krupavičius 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867- 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 
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„Bene po savaitės I. Jonynas, kuopelės pirnnnin-
kas, mudu pakvietė sekmadienį po Mišių ateiti į 
kuopelės susirinkimą išimtinai, nes mudu buvome IV-
je klasėje. Vyresniųjų klasių mokinių mudviem 
ketvirtokam pasitikėjimas kėlė ūpą. I susirinkimus 
ateidavo apie 20 mokinių, nes vyresnėse klasėse lietu
vių, kaip jau žinome, iš viso nebuvo daug. Kiek vėliau 
narių buvo apie 40". 

L Jonyną, baigusį apie 1904 m., pakeitė VIII kl. 
mokinys Linka. O 1905 m. būriui vadovavo M. 
Krikščiūnas, kai po 1905.1.9 Marijampolėje mitingo 
pradėjo būti priimami ir žemesniųjų klasių mokiniai, 
tai kuopelėse narių pakilo iki 100. Jų susirinkimai 
eidavo tvarkingai, jaunesnieji paaugusiųjų tarpe 
laikydavosi drausmingai, rimtai. 

Ankstyvenių būrelių kokios nustatytos veiklos, 
tolimesnių aiškių gairių kaip ir neturėta. Juose veikla 
ėjo, daugiausia, pagal to meto įvykius ir sąlygas. 
Susirinkimuose vyresnieji pašnekėdavo apie savo 
kalbos vartojimo būtinumą, vis dar — tautybės 
skirtingumą, lietuviškos spaudos skaitymą ir skleidi
mą, lietuvišką literatūrą... Papasakojama viena kita 
istorinė nuotrupa. Raginama būti atspariais prieš 
rusinimą, kovoti dėl lietuviškumui teisių gimnazijoje, 
dėl laisvesnio privatinio gyvenimo, panaikinti 
internatą... Ragindavosi vieni kitus gerai mokytis, 
išeiti aukštuosius mokslus, išsimokslinus nepalikti 
Lietuvos... Sugebantieji paskaitydavo kokį rašinėlį, o 

vėliau — rūpimais reikalais ir referatą. Taip referatų 
rašymas ilgainiui virto lyg pareiga ir būtina progra
mos dalimi. Referate iškeltas mintis nagrinėdavo. 
Pabaigoje padeklamuodavo, pasidalindavo kas ką 
paruoš, išmoks kitam susirinkimui ir, tarpu iki susi
rinkimo, nuveiks kiekvienas atskirai — suras būre
liui narį... Tokiu būdu susidarė ir prigijo būrelių 
susirinkimų turinio apimtis, planas ir išryškėjo idėja. 

šalia tokių programų dar prieš 1905 m, į būreliu 
susirinkimus atvykdavo kartais vienas kitas kalbė
tojas (studentas): J. Jesaitis, V. Mickevičius ir kit. Jie 
papasakodavo apie įvykius ir nuotaikas. Ypač Micke
vičius — apie dabartinį imperializmą, kylantį juo 
bendrą nepasitenkinimą, jo nešamą žalą tautoms, 
apie reikalą kovoti, — užsimindavo apie demokratiją, 
socializmą (čia primintina, kad V. Mickevičius yra 
buvęs V. Kudirkos garbintojas, jo idėjų kėlėjas, tik 
vėliau nukrypęs į komunizmą). Mokinius (lietuvius) 
ragindavo iš tos bendros kovos neišsiskirti, nes 
Lietuva irgi, kaip daugelis kitų tautų, vergauja caro 
priespaudoje. Taigi įnešė ir politinės dalies. Nors 
mokinių politinis supratimas dar tūnojo (viena kita 
išimtimi), bet tos kalbos jau pradėjo neduoti ramy
bės. Mokiniai jautė, kad ir jų politiniai švietėjai ne 
vienodo nusistatymo. Sąmoningesniam kildavo 
klausimas, kurio tiesa tikresnė, ir tas skatino galvoti. 

Karas, nešąs gyvenimą 
1904 m. pradžioje prasideda Rusijos su Japonija 

karas. Jis visokiomis mobilizacijomis skaudžiai 
užgauna Lietuvą ir besiaudrinančiomis nuotaikomis 
įsimeta į gimnaziją. Viltingi spėjimai, kad jis gali 
atnešti daug ką gera Lietuvai, mokinius kelia. Visų 
dėmesys pakrypęs į karo eigą, skaitomi karo prane
šimai. Mokslo reikalavimai ir drausmė švelnesni — 
kai kas nepastebima ar nenorima matyti. Mokytojai 
pradžioje optimistiški. Nors kiti iš karo laukia 
pakeitimų, bet, būdami rusai, pralaimėjimo bijo. 

Gimnastikos mokytojas karininkas sakosi mielai eis 
japono muSti kai tik bus pašauktas. Jis laimėjimu 
neabejoja. „Užmėtysime poną kepurėmis". — sako. 

„Zakidajem šapkami". Mokiniai pirmą kartą išgirsta 
šį rusams įprastą posakį ir šypsodamiesi klauso: tiki, 
netiki arba abejingi. Jie girdėjo ir girdi būrelių susi
rinkimuose ir šiaip iš politinių švietėjų apie Petrapilį 
ir kitur bręstančius neramumus, reikalavimus lais
vės, teisingumo ir „duonos". iŠ to galimi plačios 
apimties sukilimai. Bet apie socializmą jie vis tiek 
nesupranta. Ypač ūkininkų vaikai negali įsivaiz
duoti, kad būtų atimti tėvų ūkiai. Tačiau raminami, 
jog Lietuva gali išeiti į savarankiškesni gyvenimą, o 
socializmas liesiąs tik dvarus, patys linksta į sukili
mą. 

Karas baisiai nesiseka ir baigiasi 1905 m. vasarą 
(VIII mėn.) didžiausiu pralaimėjimu. Nei rusiškas 
kardas, nei raidė savo nepadaro; 1904 m. pavasarį 
pirmoji kovos ir karo „dovana" — spauda!!! 

1905 m. revoliucija, valstybės dūmos sušaukimas 
atneša Rusijos ribose visoms tautoms kiek lengvatų, 
įgalinančių tautinę, politinę sąmonę ugdyti. Besiri
tanti ir persiritusi revoliucijos vėtra ir per Lietuvą, 
nepaliko be įtakos ir Marijampolės gimnazijos. Poli
tiniai agitatoriai savas idėjas stengėsi paskleisti 
labiausiai jaunimui. 

„Kai tik Marijampolės gimnaziją pasiekė revoliu
cijos banga, revoliucinės nuotaikos įsimetė į gimna
zijos mokinius. Kadangi gimnazijos knygynas 
apvalytas nuo bet kokių priešingų caro valdžios 
absoliutizmo idėjų, tai su visuomenės mokslo pradais 
mokiniai pradėjo susipažinti tik šalimais, dažniau
siai iš politinio pogrindžio. Jie godžiai gaudydavo 
visokias žinias, net abejotinos kilmės savo poli
tiniams akiračiams praplėsti", — atsimena dr. 
Dailidė. 

(Bus daugiau) 
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ŠVIESA 15 KURŠIŲ PAMARIO 
Istorines Prano Domšaičio parodos proga 

M u m s , lietuviams, ne kartą at
sitinka taip, kad didžiuosius m ū 
sų talentus pirmiausia atranda ir 
išpuoselėja kiti, o tik vėl iau <jais 
pradedame domėtis ir m e s patys. 
Imkime, pavyzdžiui, Praną D o m -
šaitį. Šis 1880 m. Kuršių pama
ryje gimęs dailininkas, didžiausią 
savo gyvenimo dalį praleidęs V o 
kietijoje, plačiai keliavęs po Eu
ropą ir Artimuosius Rytus, o 
1949 m. nusikėlęs į Pietų Afriką, 
kur 1965 m. ir mirė, pradėjo gar
sėti jau nuo 1919 m., kai Bres-
lau (dabar Vroclavo) mieste bu
v o suruošta pirmoji jo individu
al inė paroda. Tokių parodų v ė 
liau gyvenime turėjo daug: Esse-
ne, Hamburge, Berlyne, Istambu-
lyje. Rumunijoje, Austrijoje, Ca-
pe T o w n e , Johannesburge, o po 
mirties ir vėl Vakarų Vokietijoje 
ir net Havajuose. Tik Lietuvoje 
nei nepriklausomybės, nei sovie
t inės okupacijos metais dar nėra 
buvę Domšaičio darbų parodos, 
kaip nėra jos buvę ir n ė v iename 
iš didžiųjų lietuvių išeivijos cent
rų Amerikoje... 

Tai n e dėl to, kad pats D o m -
šaitis būtų nutraukęs ryšius su 
savo tėvyne ir savo tauta. Prie
šingai, vos atsisteigus nepriklau
somai Lietuvos respublikai, jis 
jau 1920 m. išsirūpino Lietuvos 
pi l ietybę ir užsienio pasą, pasilik
damas gyventi Vokietijoje. Tačiau 
Lietuvą jis aplankė bent kelis sy
kius, tyliai studijuodamas jį ten 
labai žavėjusius liaudies (ypač 
rel iginio) meno paminklus. Bū
damas iš prigimties 'kuklus ir 

pasaulėjautos gaivinamą religinį 
misticizmą. Jau 1921 m. vokie
čių kritikas Rudolf Klein Diepold 
pastebėjo, jog Domšaityje įkūni-
jasi "moderniojo religinio m e n o 
viltis". 

P o Domšaičio mirties gausus 
jo kūrybinis palikimas būtų ati
tekęs .kitataučiams, jei ne jo naš 
lės pagarba Domšaičio tikrajai 
tautybei. (Įdomi detalė: po mir
ties ji ištekėjo antrąkart, ir vėl 
pasirinkdama lietuvį — Domšai 
čio mokinį Kazį Žvironą!). D o m -
šaitienė — 2vironienė, atmesda
ma kitų kolekcionierių siūlymus, 
kelis š imtus paveikslų perleido 
palankiomis sąlygomis Lietuvių 
Fondui, Chicagoj įsikūrusiai l ie
tuvių finansinei institucjai, re
miančiai visokeriopus kultūrinius 
užmojus. Ir štai iš šio rinkinio 
bus sustatyta pati pirmoji D o m 
šaičio darbų paroda lietuviams š. 
m. vasario 12—21 dienomis C h i -
cagos Čiurlionio galerijoje. Vė
liau paroda lankysis kitose Šiaurės 
Amerikos lietuvių kolonijose, o 
taip pat ir amerikiečių muziejuo
se bei galerijose. 

T a i p Pranas Domšaitis, nors ir 
po mirties, grįžta į lietuviškąją 
orbitą, o per ją mūsų sutelktinė
mis pastangomis skverbsis ir į to
kias sferas, kurios jo nuostabių 
paveikslų šviesos dar nėra regė
ję. 

M. D r a n g a 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
privatus asmuo, jis nemėgo nie
kam šokti į akis savo laimėjimais Gruodžio 19 dienos „Draugė 
ir kelis dešimtmečius į priekį sie-, t i lpo korespondencija iš Hot 
kiančiomis meninėmis pažiuro- Springs, A r k , kurioje buvo pra-
mis, todėl sunkiai atsikuriančio- Į silenkta su tiesa, aprašant visuo-
ji ir kitais rūpesčiais gyvenančio- ; tinį metinį susirinkimą, 
ji Lietuva jo kažkaip ir nepaste-j Hot Springs, Ark LB apyl in
k ė j e 2monos liudijimu, D o m - kės susirinkimuose visada kyla 
šaitis net svajojo apie nuolatinį į triukšmas dėl valdybos pirminin-
įs ikūrimą Lietuvoje, tik užgriu-1 ko sauvaliavimų sudarant prezi-
vusi Lietuvą totalitarizmo tamsa j diumą ir renkant valdybas. Šu
t a m lūkesčiui uždarė kelią. O nuo Į sirinkimuose visada buvo pagei-
totalistinių faraonų pretenzijų į j daujama išrinkti neutralų prezi-
menin inko sielą Domšait is jau I diumą- Tač iau pirmininkas nie-

m. gruodžio biuletenyje, 4 dienas 
prieš susirinkimą, tik ten jau vie
toje v-bos pririnkimų yra para
šyta valdybos sudarymas. Kores
pondencijoje randame tokį saki
nį: „Valdybos pranešimą padarė 
pirm. S. Ingaunis, pristatydamas, 
kad Hot Springs apylinkė yra Pa
saulio LB dalelytė, kuriai taiko
mi ir visi LB nuostatai Jų nesi
laikydami, pasidarytumėm ne 
bendruomenė, bet tik koks nors 
klubas". Šventa teisybė. Tik rei
kia stebėtis, kaip susirinkimo da
lyviai iki šiol viso to „nežinojo" 
ir, svarbiausia, kad šioje apylin
kėje pirmininkas yra vienintelis, 
kuris LB nuostatų nežino ar jų 
nesilaiko. 

1981 m. gruodžio 5 d. susirin
kime po pirmininko įprastų pa
sigyrimų prieita prie rinkimų. 
Tuoj pakišo pirmininkaujančiam 
Balčiūnui perskaityti Vid. Vaka
rų apygardos pirmininko Laukai
čio raštą, kad metiniai susirin
kimai turi būti šaukiami sausio, 
vasario ar kovo mėnesiais. Susi
rinkimas subruzdėjo. Ingaunis šo
ko aiškinti, kad rinkimus reikia 
atidėti iki 1982 m. vasario ar 
kovo mėn. Valdybos narys J. M i -
ceika griežtai užprotestavo reikš
damas, kad v-bos posėdžio metu 
Ingaunis turėjo Laukaičio raš
tą ir jis nebuvo svarstytas, kad 
posėdyje buvo nutarta pravesti 
rinkimus šiame susirinkime ir rei
kalavo pravesti. 

Dar nepaskelbus kandidatų siū
lymo, ant lentos jau buvo Ingau-
nio pavardė. Buvo pasiūlyta 12 
kandidatų. Vienas po kito visi pa
siūlyti kandidatai savo kandida
tūras atsiėmė. Susirinkimo daly
viai staiga pakilo ir apleido salę. 
Dar kai kuriems nespėjus apleis
ti salės, Ingaunis riktelėjo, — 
sugiedokim himną. Geri ir n u o 
širdūs lietuviai negalėjo atsisa
kyti sugiedoti himną. Lietuvos 
himnas buvo sugiedotas. 

Po viso to, kas įvyko susirin
kime, žmonės pareiškė pirminin
kui (ne visai valdybai) nepasi
tikėjimą, apleisdami susirinkimą. 
Visi valdybos nariai, išskiriant 
Žemaitį, pasitraukė iš valdybos. 

S u pagarba, 
T o m a s Dambrauskas 

ANTANAS SPRINDYS SCENOJE IR GYVENIME 
J U R G I S J A N U Š A i n S 

buvo nukentėjęs: 1936 m. Hit le
ris buvo liepęs jo ir kitų ekspresio
nistų darbus —kaip "išsigimė
liško meno" pavyzdžius —išmes
ti iš visų Vokietijos galerijų. 

Po karo Donšai t i s atsidūrė pie
tinėje Austrijoje, kur susitiko dau
gelį lietuvių pabėgėlių, tarp jų ir 
dail ininkus Paulių Augių bei T e 
lesforą Valių. Pradėjo iš naujo 
mokyt is vaikystėje prie motinos 
kelių pasisavintą, bet vėl iau pri
mirštą lietuvių kalbą. Tik liki
mas lėmė nusidanginti į kitą pa
saulio galą, prie Gerosios Vilt ies 

kados prie to neprileidžia, bijo 
damas, kad teisingai vedant su
sirinkimą ir leidžiant susirinku
siems pasisakyti, jis gali pralai
mėti rinkimus. Gruodžio 5 d. su
sirinkime, kad užbėgus susirinki
mui už akių, sudarė prezidiumą, 
pakviesdamas į jį garbės nariu 
kun. P. Patlabą, pats save, vald. 
narį J. Žemaitį ir P. Balčiūną. 
Ingaunis atsisėdo tarpe sekreto
riaujančio J. Žemaičio ir P. Bal
čiūno. 

Balčiūnas priėjęs prie mikrofo
n o abejodamas pasitikrino, saky-

rago, kai jo žmona, o landų kilmės j damas: „Atsiprašau, gal aš įšo-
dainininkė Adeiheid Armhold , g a - ; ' K a u n e į s a v o v į e t ą ) nes neži-
vo pasiūlymą dėstyti Cape Tovvn Į n a u kas bus pirmininku". In-
konservatoriijoj. Po visų gyveni
m o audrų Domšaitis Pietų Afri
koje, savo gamtovaizdžiu jam pri-
mirusiu Rytų Europos lygumas, 
pagaliau rado ramybę ir atsidėjo 
produktyviam, didelio pripažini
m o susilaukusiam kūrybiniam 
darbui. 

gaunis tuojau pažnibždėjo Bal
čiūnui į ausį ir Balčiūnas prane
šė, kad jis pirmininkausiąs ir pa
skubomis perskaitęs 15 punktų 
dienotvarkę paklausė, ar kas no
rėtų dienotvarkę pakeisti. Vis i ty
lėjo, nes niekas negalėjo greito
mis susigaudyti, kas toje dieno-

D Ė L PAVARDĖS 

1982 m. sausio 30 d. „Drau
gas" Nr. 7, „Laiškai „Draugui* * 
Rūta Pakštas rašo apie pastebi
mas gramatines ir sintaksines 
klaidas laikraštyje. 

Tikrai nereikia darkyti l i e tu
vių kalbos. Bent iki šio laiko 
man neteko girdėti, kad vyras 
turėtų vardą „Rūta". Laiško au
torė greičiausia yra Rūta Pakštai-
tė ar Rūta Pakštienė, bet ne R ū 
ta Pakštas. 

Lietuvių kalba jau ir tuo yra 
graži, kad iš pavardės mes ž ino
me, ar tai yra vyras, ar netekė
jusi mergina, ar ištekėjusi mote
ris. Tad rašant laetuvių laikraš
tyje, reikia ir pavardes rašyti 
lietuviškai. 

P. Žičkus 

Prieš keletą m e t ų , pal ikę jud
riąją Chicagą, D e l t o n o j e įsikūrė 
l ie tuvių v i suomenei gerai pažįs
tami operos solistas Antanas ir 
baleto pr imadona Irena Sprin
džiai . A n t a n o d ide l io rūpes
č i ų didel iame sklype dabar auga 
vešlūs citrininiai vaismedžiai . A p 
l ink d a u g žydinčių gėl ių . Kas
d ien po keletą kartų iš ežero į 
kiemą atkrypuoja laukinių a n 
č i ų būrys. Antanas jas rūpestin
gai globoja. 

Irena ir Antanas svetingi ž m o 
nės . Kada tik neužsuksi į jų n a 
m u s , še imininkai pasitiks su m a 
lonia šypsena ir lietuviška šir
d imi . Jie šioje l ietuvių kolonijoje 
yra aktyvūs l ietuviškoj veikloj. 
Juos visada sut inkame renginiuo
s e — neprikl. šventėse, Motinos 
dienoje, Tautos šventėj , pobū
viuose. Jie iš kuklių pens in inkų 
pajamų visada ištiesia duosnią 
ranką, remdami didesnius l ie tu
viškuosius užmojus. 

Š- m . sausio 2 2 d. Antanas 
užsklendė savo prasmingo septy
n iasdeš imt penkerių m e t ų gyve
n i m o lapą. Ir šį kartą į Irenos ir 
A n t a n o Sprindžių n a m u s susku-
bėjo artimieji D e l t o n o s kaimynai 
— Kašubai, Va in iūna i , Lapenai, 
Lukai, Mickevičiai , Jasėnas, iš 
t o l i m o s Californijos Butkai, iš 
P o m p o n o Beach — Dzenkaus -
kai, iš P a l m Coast — Abraičiai, 
i š D a y t o n a i B e a c h — Juškiai ir 
m e s — čikagiškiai. 

Visų tikslas — sukaktuvininką 
A n t a n ą pasveikinti 75 m e t ų a m 
žiaus sukakties proga. 

Šaunias vaišes paruošė še imi
ninkai . Rūkyti unguriai buvo sta
l o puošmena. V a i š ė m s įpusėjus, 
geras organizatorius G e d i m i n a s 
L a p e n a s sukaktuvininką sveikina 
D e l t o n o s ka imynų vardu, gėrisi 
A n t a n o jaunatviškumu ir, kaip 
d ide l iam žuvautojui, deltoniškių 
vardu įteikia stiklo sskulptūrą — 
žuvį. T r u m p u s nuoširdžius l inkė
j imus išreiškė to l imųjų vietovių 
svečiai —Butkus , V. Dzenkaus-
kas, V . Abraitis Br. Juškys, drau
gų vardu A. Kašubą, K- Jasėnas. 
Jugis Janušaitis išreiškė visų sve
č i ų vardu l inkėjimus, trumpai pri
s i m i n d a m a s sukaktuvininko A n 
tano ryškesnius gyvenimo bruo
žus, ypač neprikl. Lietuvos ope
roje. Pakeltas Šampano tostas ir 
sukaktuvininkui sugiedota Ilgiau
sių m e t ų . Pats A n t a n a s nuošir
džiai padėkojo u ž išreikštus l i n 
k ė j i m u s , dovaną ir drauge papa
sakojo iš savo i šgyvenimų keletą 
būdingesnių bruožų. 

Jis g imė 1907 m. sausio 2 2 d. 
Ripeikių dvare, Biržų vals . ir ap
skrity. Baigė Biržų gimnaziją, 
Vyt. Didž. universitete studija
v o teisę, bet jo svajonė — m u z i 
ka ir daina. Vė l iau studijuoja 
Kauno muzikos mokykloje, dai
n a v i m o klasėje pas prof. Oresto 
Marini . Švietimo ministerijos sti
pendininkas Italijoje. Romos Šv. 
Cecil ijos konservatorijoje balsą 
lavino pas prof. Pietro G h i b a u -

do. Baigęs konservatoriją, grįžta 
į Lietuvą ir buvo priimtas į Vals
tybės teatrą ir apie 8 metus jame 
dirba kaip operos solistas. Per tą 
laiką jis dainavo pagrindines te
noro partijas daugelyje operų. 
Būtų gana ilgas operų sąrašas, ku
riose dainavo Antanas Sprindys. 
Meno kritikai pripažino Antano 
Sprindžio sceninius gabumus, ge
rai vertino jo balsinę medžiagą, 
kuri buvo turtinga ir gražaus 
tembro. Vyresnioji neprikl. Lie
tuvoje išaugusi lietuvių karta jį 
iš teatro scenos laikų gerai prisi
mena ir daug kartų turėjo progos 
gėrėtis gražiu Antano talentu. 

Jis yra su koncertais aplankęs 
pokario metais daugelį lietuvių 
stovyklų, o neprikl. Lietuvoje .gy
vendamas atliko Kauno, Romos, 
TaKno radiofonuose koncertus. 

Amerikoje, kaip pats sukaktu
vininkas teigė, daugiau scenoje 
nebepasirodė. Tik statant "Dai
navai" M. Petrausko — P- Sarpa-
liaus Šienapiūtę, buvo t o veika
le režisierius ir tas veikalas tada 
susilaukė išskirtinio visuomenės 
dėmesio. 

Sukaktuvininko Antano širdy
je yra susikaupę daug gražių iš-
gj-venimų iš neprikl. Lietuvos te
atro scenos laikų. Anuo metu su
kurti ir išgyventi įvairiose opero
se vaidmenys tebėra g y v i Jis, bū
damas scenos menininkas, neprik 
Lietuvai taip pat atidavė savo 
jaunystės dienų dovaną, savo gra
žiu tenoru džiugindamas Kauno 
visuomenę. 

Antanas Sprindys atsisveikino 
<-,u teatro scena, pritilo, tačiau jis 
lieka guvus, gyvas ir mie las kas
dieninio gyvenimo scenoje — lie
tuviškame kelyje. Mie lam sukak
tuvininkui ilgiausių metų! 

w7th LJberfY & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

L I A U S LEONO k n y g a , kal io
je atvirai ir drąaiai nagrinėja 
f io krašto negeroves bei pavo 
los i r tiesia kelius į s a u g ų visi* 
gerbūvi-

Kaina kietais viršeliai? $WJft 
minkštais — $ 3 3 5 . 

CLASSIFIED ADS 
ULNTOMOJAMA POB B E M 

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

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

436-7600, evenings 778-8535 

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

SIUNTIMUI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632, tel. 027-5080 

iiiiiiitiiiiituiiiiiniuiiimniiiiiumiiuiui 
M. A. i I M K U S 
i.V'OMB TAX SERV1CK 

NOTA R Y PUBLIC 
4259 S. Maplewood, teL 254-7490 
Taip pat daromi VEKTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
flUJCTTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
itnummnnntnunuiiiiiuiimimiuuuiii 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

GOSIMOS PAKCELS EXPRES6 
2501 W. 60th S*, Chicago. 1L 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
, TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lllllllllllilllllllill 

• • • • • • - • - • • • « 

V A L O M E 
KILIMUS 1B B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

• • • • • * * • • • • • 4> • • 4 >•* • * • *> • 

Knyga gaunama IT Draugt 

»:»>:*-: 

iiiHiiniiumiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiui 

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

Kas šeštadienį iŠ WEVD Stotie* 
New Yorke nuo S iki S vai. vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykit** 
"Music of Lithuania" programos kaa 
treCiadienj. nuo 6:05 iki 7:«0 vai. 
vakaro, £ Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU) 

Dlrekt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunlit Driva 

VVatchung, N. J. 07000 
TeL — 001) 753-5630 

iimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiur 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimuiiiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M i G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
imimumiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuuiuii! 
itiiiiiiHiii'iiiuiuiuiiuiiiHiiiiiiintiiiiiiii 
P L U M B I N G 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu

vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
tu. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. \ automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
*avo pavardę ir telefoną. 

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

B E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tas* Insurance, Notary Public 
2051 West 03rd SL — TeL 430-7070 

nmnmiiinmiiiiiiitiHemimmtitiiiitmt 
B U T Ų N U O M A V I M A S 

Draudimas — Valdymas 

N a m o pirldmas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S . Kedrie A v e . — T78-22SS 
SiMIHIHIIIIIIIHH 

TYPEWRITERS—Adler with dual rib-
bon, 7 repeat keys, $175. Undenrood, 
manual $55. Both office models in 
ezcellent condition. Vktor eleetrie cal-
culator wtth print-out $15.00. 

TeL — 582-3010 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKALINGA PRITYRUSI MOTERIS 
prižiūrėti vyresnio amž. ligonį vieną 
dieną savaitėj.- Bemyne. 

•Sfcamhtnr 7884200 

MISCELLANEOUS 

PACKAGE EJtPRESS AGEXCY 
MARIJA NOREIKIENfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūsiea 

prekes. Maistas iš Europos sandeliu. 
2608 W. 6Mb SU, Chicago. HL fOSOO 

Tel. 925-2787 

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

Teief. — VTA 5-8063 

HlllilIlIiilIUlHIHIIllililIlIlHIIIIIUliUlItll 

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

Apdraustas perkraustymas 
{•airių atstumų 

TeL 3 7 6 . 1882 arba 376-5896 
iiiiniiiiHiuiuuimiiiiiiuiiuiiiiiiiiiniiiii 

PREKYBININKO KEIU 
Jonas Karvelis 

Prisimaišąs*! 1906-1*7? 

Didelio formato, 456 pusi. Kisti 
viršeliai. Autoriaus leidinys. Spau
dė Morkūno spaustuvė 1979. Kai
na su persiuntimu $13.60. Illinois 
gyventojai dar prideda 7 3 e t vals
tijos mokesčio. 

Uiaakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd tfc, 

m. 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
ui apdraudą nuo SĮMsJ Ir automo-
ISB) 

Apie Domšaitį jau išaugo ga- j tvarkėje buvo įrašyta. 
na šakota literatūra. Jam skirta j Pagal LB įstatus susirinkimo 
liuksusinė, 1976 m. Piety Afriko- Į dienotvarkė turi būti paskelbta 
je išleista monografija, jis pla
čiau paminėtas bent vienuolikoje j 
m e n o enciklopedijų bei istorijų, j 
apie jį prirašyta pora tuzinų moks- i 
Iiniu disertacijų, straipsniu, recen- į 
ziju penkiomis kalbomis. Visi me-1 
no istorikai ir kritikai iškelia tiek 
Domšačio sąsają su ekspresoniz-

bent dvi savaites prieš susirin
kimą, tas nebuvo padaryta, tik 
pranešant apie susirinkimą per 
radijo pusvalandį buvo pasakyta, 
kad „pagrindiniai dienotvarkės 
punktai: protokolo skaitymas, 
pranešimai, v-bos pririnkimas, 
diskusijos ir einamieji reikalai' 

m u , tiek jam būdingą, liaudies Tas pats buvo pakartota 1981 

'3W'BHBMKKttfi&SSmft>*W&& 

JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiia, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raitais pririša skaitytoją, 
ver&a mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis.. 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukursa. 

Išleido Ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi, 1977 m. 
Kaina su persiuntimu $7.41. Uiaakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4645 W. 6Srd S t . Csftsago, ŪX 

KELIONĖS I LIETUVĄ 1982 METAIS 
NEW Y O R K CHICAGO 

10-t ies D I E N Ų K E L I O N Ė S : Maskva / V I L N I U S /Maskva BOSTON 
GEGUŽES MĖN. 23 d. / BIR2ELIO MĖN. 13 d. / U E P O S MĖN. 4 d./ . . $ 1130.00 $1286.00 
LIEPOS MĖN. 25 d. / RUGPJŪČIO MĖN. 22 d. 

16 -os D I E N Ų K E L I O N Ė S : 
GEGUŽĖS MĖN. 0 9 - 2 4 : 
Maskva / VILNIUS / Riga / Leningradas / Helsinkis $ 1180.00 $1336.00 
BERŽELIO MĖN. 20 - LIEPOS 5 d. 
Maskva / VILNIUS / Riga / Leningradas / Helsinkis $1396.00 $1660.00 
LIEPOS MĖN. 18 - RUGPJŪČIO M E N . 01 d. 
Maskva / VILNIUS / Maskva / Zurichas / Muenchenas / Zurichas $ 1680.00 $ 1736.00 
RUGPJŪČIO MĖN. 08 - RUGPJŪČIO MĖN. 23 d 
Maskva / VILNIUS / Maskva / Roma $1496.00 $ 1650.00 
RUGSĖJO MĖN. 19 d. - SPALIO M E N . 04 d. 
Maskva / VILNIUS / Riga / Leningradas / Helsinkis $1296.00 $1460.00 

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese kambaryj*.. 
NEDELSKITE REGISTRUOTIS! 

Dėl registracijos, informacijos ir kelionių brošiūrų kreiptis į: 

A M E R I C A N T R A V E L S E R V I C E B U R B A U 
9 7 2 7 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 
C h i c a g o , I l l ino i s 0 0 6 4 3 
T a i . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 9 7 8 7 

Ali air fsres subject to changes and/or govemment approvak and dollar fluctuations 

FRAMK Z A P 0 L I S 
3 2 0 8 % West 95th Street 

T e l e t GA 4 4 6 6 4 

KELIONE | SEPTINTA 
STOTI , 

Nijolė Jankutė 

Iliustravo Nijolė Vedegytė-Paiu-
binskienė, išleido Akademinės 
Skautijos leidykla. 152 pusi. 
Spaude M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina s u persiuntimu $ 3 8 5 . U i 
aakymus siųsti DRAUGO adre
s u 

Illinois gyventojai dar primoks 18 
et valstijos mokesčio. 

<NW!inuimmmiiiii!iiiimiiimiuiiitiim 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE., 

nes lis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

• » U n » . . . . . . M » . » . . « . r , l t | 1 w | n | t | a y | M | 

MAŽOJI LIETUVA 
IR MES 

Prof. P. I KUSNERIO studijai 
pasirodžius. 

Pamotė 
Ini. VINCAS ŽEMAITIS 

Išleido Lie tuvių Miarit ihAsj 
Sa^ga išeivijoje. Miškų l i teratū
ros fondo le idinys Nr. 7 , 1 1 2 pal. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė-

Kaina su persiuntimu $ 4 8 5 . 

Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, tftf W. 63 Street 
Chicago, IJL 60629 

lliillllllllillllllillllllllllllliliiflliunuiilūl 

THE F0RTY YEARS 
0 F DARRNESS 

Paraše Dr. Juost* Val ia urs 
Apie istorinius lietuvių kovos 

I anglų kalbą liverte 

Minkitais viršeliais. Kaina $248 
Si Įdomi knyga gaunama: 

DRAUGE, 4646 W. SS 8t_ 
CMeago, VL 68629 

lUIllIlUllllllllililIluiiliuimilllllUIIMIssl 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
~ Sunny Hills, Fla, 

Kun. Antanas Kardas, Viktori
ja Dėdinienė ir Ona Barauskie-

- -i;ė iš New Yorko sausro 13 d. lan-
- kėši kun. Kardo pastatytoje re-
-sidencijoje Sunny Hills. Svečiai 

buvo mielai priimti kaimynų Ce-
puku. ir Žukauskų namuose. Iš
vykdami savo namuose svečiai su-
uoše atsisiveikinimo vaišes. Bu-

.uo* linksmai pradėtas vakaras, pa
linkėta svečiams laimingos kelio
nės, grįžtant vėl į snieguotą Newj 
Yorką. 

Sausio 16-tą Civic Center sa
lėje visą rytą vyko ugniagesiu su
organizuoti jiems paremti pusry
čiai. Dalyvavo taip pat beveik vi-

338B vietos lietuviai. 

Z. '*% m*, sausio 23 d. Sunny Hills 
gyventojui, nepriklausomoj Lie
tuvoj buvusiam žymiam akto-

- rku Henrikui Kačinskui sukako 
79 metai. Ta proga sausio 25 d. 
įo žmona Sofija suruošė gražu ir 
didelį priėmimą savoje rezidenci
joje. Dalyvavo beveik visi koloni
jos lietuviai. Prie gardžiais val
giais ir tauriais gėrimais apkrau
tu stalu pasivaišinta, sugiedota 

. "Ilgiausiu metų" ir palinkėta 
šiam- žymiam taktiškam ir kuk-

, liam mūsų tėvynės Lietuvos vete
ranui dar daug gimtadienių at
švęsti. Daug laimės, mielas Hen
rikai, nuo buvusio tamstos tėve
lio mokinio. 

_ ~ - Sausio 26 d. pas A. ir M. Bal-j 
. . iaūnus lankėsi seni jų draugai! 

mž. Gediminas iš New Yorko ir 
i$ -Waterport, Con., Pfizer firmos 

asįt. Jo brolis Faustas su žmo
na Zuzana Rajeckai. Balčiūnai 
svečiams pagerbti suruošė gražų 
priėmimą, sukviesdami visus arti
muosius kaimynus. Pobūvis kaip 

Jr visada pas Balčiūnus buvo ma-
^o i fS rr linksmas. Sekančią- dieną 
Faustas, kažkodėl lazdele pasi
ramsčiuodamas sukinėjosi apie 
Balčiūnų namus. Zuzana pasitvė-
rusi dviratį aplakstė visą Sunny 
Hills ir apylinkes. Kadangi sekan-

n oią. dieną vyko lietuviu golfinin
kų golfo diena, tai ir Gediminas, 

- "būdamas golfininkas, prisijungė 
^:rie mūsŲ. 

Bet kur tu sugaudysi Gediminą 
ir Balčiūną. Kai mes tempdami 
vežimėlius žygiavome nuo vienos 
skylės iki kitos, jie abu priekyje 
mūsų, būdami motorizuoti ir ap

sirūpinę visokiomis gėrybėmis, tu-
„^lėjo žaidimą ir pikniką. Žinoma, 
p xaitas pėsčiam ne draugas, juos 

abu jau tik vėliau pasivijom klu
be bcsiurbčiojančius alutį. 

Kitą dieną Balčiūnu ir mūsų 
visi? palaiminti Rajeckai apleido 
Sunny Hills ir, tikime laimingai 
pasiekė savo buveines. Su mielais 
Rajeckais tikrai miela buvo pa
bendrauti-

Rengėjų per spaudą, o ypač se
nu draugu kviečiami ir mes iš 

.Sunny Hills, tartum į kokius at
laidus, pamatyti "Živilės" pasta
tymą, aplankyti ir susitikti senus 
pažįstamus, pakilom į St. Peters-
burgą. Du automobiliai, viename 
Kačinskai ir Cepukai, antrame 
Mamaičiai, Žukauskai ir Onutė 

^J3altutienė anksty penktadienio 
rytą pajudėjo link St. Petersbur-
go. Pasiekta laimingai ir įsikurta 
pas seny dienu draugus: Kačins
kai pas Mačionius, Cepukai pas 
Kirtiklius, Mamaičiai pas Dirgin-

- Sus, Žukauskai pas Urbon-us. Čia 
jie rado jau beatostogaujančius, 
K. ir J. Gricius iš Detroito, na, o 
Onutę Baltutienę pasitvėrė į čia 
iš Beverly Shores atsikėlę Cesnai. 

Visi buvome maloniai priimti, 
vaišinti lyg princai ir princesės. 
Aš, Aneliutė ir Onutė Baltutienė 
daugiausiai žydėjome pas Urbo
nus, Zabukus ir Cesnus. Mamai
čiai sakėsi nebuvę skriaudžiami 
pas Dirginčius ir Virbickus. Kal
bėjau su Kačinsku ir Cepukiene, 
jie visi labai patenkinti ir dėkin
gi. 

Žodžiu, visi likome dėkingi mū
sų globėjams, o taip pat ir šio vei 
kalo pastatymo rengėjams, ypač 

i visam kolektyvu už JŲ įdėtą dar
bą, pastangas ir išlaidas-

.-.. 

Nebūdamas šios meno srities 
žinovas, neturiu nei mažiausios 
teisės ar autoriteto kalbėti apie 
pastatymo meninį lygį, nes turiu 
prisipažinti, kartais nesussigau-
džiau ar čia verkti ar juoktis. 

Kiekvienas iš mūšy sutikome 
seniai bematytus draugus IT pa
žįstamus. Rašančiam šias eilutes, 
buvo didžiulė staigmena sutikti 
vidurinės mokyklos buvusį moks
lo draugą dr. Kazimierą Vaičių, 
neseniai atsikėlusi į St. Peters-
burg Beach. Matyt, mes per 50 
metu būsime gerokai pasikeitę, 
nes aš tikrai nebūčiau jį atpaži
nęs, o Kazimieras mane atpažino 
tik iš mano keisto įpratimo vis 
braukti plaukus aukštyn. Dar di
desnis sutapimas, kai pasirodė, 
kad dr. Kazimiero namai visai 
netoli Zabukų, kur mes buvom 
pakviesti vaišėms. Taip ir susiti
kom. Aš praleidau vakarą su bu
vusiu klasės draugu, Zabukai su
sipažino su nauju kaimynu. Visi 
turėjom linksmą vakarą, žinoma, 
Zabukų sąskaiton. 

Kai kokiam nepažįstamam iš
drįsti pasisakyti, kad esi iš Sunny 
Hills, vieni susidomi nauja kolo
nija, sako, reiktu nuvažiuoti pasi-
žiūiėti, kiti, buvę ar nebuvę, žiū
ri į tave kaip į paskutinį apkiau
tėlį —padariusį didžiausią gyve
nimo klaidą ir neprisipažįstantį. 
To niekaip negali pasakyti apie 
mielą Virbickienę, kuri įsileidusi 
mus į savo sodą, įleido prisiskinti 
majšą mažyčių apelsinuku, ir ka
dangi mačiusi Sunny Hills, 
kalbėjo kokie mes laimingi ten 
gyvendami. 

Tebūnie man leista VISŲ mūšy 
iš Sunny Hills dalyvavusiu šioje 
meninėje šventėje vardu padė
koti visiems mus 'priėmusiems, 
vaišinusiems, globojusiems ir vi
saip pagelbėjusiems. Būtų tikrai 
miela jus visus matyti Sunny 
Hills. Atvykit, priimsim išskėstom 
rankom ir širdimis. 

Daytona Beach, Ha. 
LIETUVIAI VYKDO 

DIDELI PROJEKTĄ 

Dažnokai girdime balsų, kad I gamieji^ visi patogumai, graži ar 
Florida tai pensininkams gyven- *chitekturinė statyba. Tokių town-
ti vieta. Bet tai netiesa. Turin
tiems •sugebėjimų ir ryžto Flori-

• Sfc 
pastatams gražiai išplanuota. Tu- (iki balandžio mėn.) atseiitŲ apie 
rės miesto kanalizacijas, vanden- 35,000 dol. 
tiekį, elektrą. Tovvnhausu dydis v . , . . . . vnr>o i J \- • 2 i ! Kąs pirks ne grynais pinigais, 1008 kvadratines gyvenamo plo- i, . i , , ^\. .. & 

. , - . . . . * , » , . , bet ims pas-colas, tiems si nuo-to pėdos. Dviejų auKstų, du mie-i , . , r_Z ., , r *Z' • • »• laida netaikoma, tik bus apmo
kama dviejų žmonių kelionės ir 
viešbučio išlaidos. 

Inž. M. Lukas su žmona gail. 
sesele Elena š. m. sausio 30 d. at
vyko į savo rezidenciją Sunny 
Hills nuolatiniam apsigyvenimui. 
Sveikiname ir džiaugiamės, kad 
mūsų golfininkų šeima praturtė
jo dar vienu golfininkų. 
* 

Atsivertęs "Dirvą" pamačiau, 
kad mielam inž. Vaclovui Mažei
kai 65 metai- Reiškia, kaip turin
tis 65 m. ir sklypą Sunny Hills, 
turi pilną teisę pas mus atsikraus-
tyti. Tai ta proga visi Sunny Hills 
lietuviai, o ypač tie, su kuriais čia 
atostogaujant teko pabendrauti, 
sveikina Vaclovą ir dėkoja žmo
nelei Vandai, išpirkusiai Vaclo
vą iš reportažo bėdos gražiu 
straipsniu Dirvoje iš Sunny Hills. 

Mieli Mažeikai, laukiame JŪSŲ 
vėl apsilankančiu. Tie Vandos 
minėti Sunny Hills restoranai jau 
pilnai veikia. 

K. Ž. 

da yra tinkama vieta kurtis jau
niems žmonėms. 

Labai gražių pavyzdžių užtin
kame Day;ona Beach, Fl., kur 
jaunos šeimos ryžtasi dideliems 
projektams. Turiu galvoje prieš 
3-4 metus čia įsikūrusias inž. Vy
tenio ir Sigutės Ramanausku ir 
Danutės ir Algirdo Alksninių 
šeimas. Tai pačiame savo am
žiaus pajėgume žmonės, pasirin
kę saulėtos Floridos gražų kam
pelį pastoviam apsigyvenimui, 
tuo pačiu ir užtikrintų šeimom 
pragyvenimu. 

Inž. Vytenis Ramanauskas ir 
Algirdas Alksninis suorganizavo 
Halifax Designer Homes, Inc., 
korporaciją, kuri pradžiai užsi
mojo įvykdyti Vi&la Nova dide
lį penkių milijonu vertės staty
bos projektą. įdomus tos korpo
racijos organizavimas. Korporaci
jos prezidentas inž. Vytenis Ra
manauskas surado 8 akrų žemę, 
neblogoje vietoje, prie gero susi
siekimo, tik 3 mylios nuo Atlan
to. Reikėjo sutelkti organizacinį 
apie 96,000 dol. kapitalą. Šį pro
jektą pasiūlė eilei lietuviu, ir nuos 
tabu, 'per kelias dienas atsirado in-
vestoriai sudedami minėtą sumą. 
Tai buvo pirmoji žemės pirkimo 
fazė. 

Antrajai fazei visai žemei nu
pirkti ir pradiniams darbams vyk
dyti dar reikėjo 180,000 dol. 
Nuostabu, tik šį projektą vėl pa
siūlius, per kelias dienas atsira
do investoriai lietuviai ir sudėjo 
antrai fazei minėtą sumą pingų. 
Taigi, per kelias dienas buvo su
telktas 276,000 dol. kapitalas. 
Tas rodo, kad tos korporacijos 
vairuotojai inž. V. Ramanauskas 
ir Algirdas Alksninis turi ypatin
gą žmonių pasitikėjimą. Projektui 
vykdyti gauti visi reikiami val
džios leidimai. Tame 8 su virš 
akrų žemės plote numatoma per 
trejus metus pastatyti 126 vadi
namus „townhausus". Vietovė 

99 METŲ 

hausų pradinė kaina taip 10,000 
:42,0OO dol. Tačiau korporacija | JONAS KAS-KASMAUSKAS 
sudaro ypatingas sąlygas dabar, t 
prieš statybą pradedant, pirkė
jams ir nuo pagrindinės kainos, | Ormond Beach senokai gyve-
mokant grynais bus duodama 10 j na senosios kartos lietuvis Jonas 
procentų nuolaidos ir apmokama Į Kas-Kasmauskas, kuris šiais me-
dviem žmonėm kelionė iš 'bet ku- tais gegužės mėn. švęs 99 metų 
rios vietos iki Daytona Beach ir | amžiaus sukaktį. Tai ypatingas 
atgal. Taip pat apmokama dvie- į žemaitis, prieš daugelį metų at-
fą dienų viešbučio ir pragyveni- j vykęs Amerikon, vertėsi nuosavi 
mo išlaidos. Taigi normaliai da-1 bizniu Bostone, savo lėšomis ir 
bar tokį townhausą užsakant, darbu yra įvykdęs toje Lietuvių 
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kolonijoje didelius užmojus. Jis I vus, judrus, turi gerą atmintį, įdo-
yra gyvas Kražių skerdynių liu-jmiai pasakoja savo jaunystės ir 
dininkas.Kartą su Daytona Beache; vėlesnių metų veiklos ir gyveni

mo pergyvenimus. Kovo mėn. 
ALT s-gos Daytona apylinkių 
skyrius numato atitinkamai šį bu
vusį visuomeninką atitinkamai 
pagerbti. 

Jurgis Janušaitis 

apylinkių ALT s-gos skyriaus pir
mininku Vytautu Abraieiu ir My
kolu Jagučiu aplankėme šį taurų 
tautietį ir bandėme plačiau pasi
kalbėti apie jo įdomų gyvenimą. 
Jis jau stokoja klausos, tačiau gu-
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RADIJO PROGRAMA | 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radic programa j 
Naujoj Anglijoj iŠ Stoties WLYN. ] 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo į 
8:00 iki 8:30 valandos ryto. 

Pradedant vasario 7 d., sekmadieny, | 
turėsime programą du karta sekma-; 
dieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir i 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą 
pačią stotį WLYN 1360 banga AM 
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių Į 
žinių santrauka ir komentarai, muzi- į 
ka, dainos ir Magdutės pasaka. Sią | 
programą veda Steponas ir Valentina ; 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal-
tie Florists-gelių bei dovanų krautuvę, į 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
kų knygų. 
!lHIUnilllllllll!IIIIIIHb£!II!liUltniltlllll! 

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTQ. 
Founded 1959 

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY OF TRAVEL 
Presents 

BALTIC-AT-LEISURE TOURS 
Coordinated by Jonas Adomėnas 

• CHOICE of 3 IT1NERARIES 

• Reasonable, All-lnclusive Costs 

• First-Class Services. Hotels 

• Escorted from USA via Finnair 

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days 
Tour II Vilnius — Moscow — Leningrad plūs Riga 15 Days 
Tour III Vilnius — Moscow — Leningrad & Rome 15 Days 

Features Include: Group or APEX airfares with departuresstartingApril, three 
mea/s daily, comprehensive sightseeing, transfers, guides. theatre visits, air 
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American 
Lithuanian-speaking tour leader, visa handling. Deposit only $100 per person. 
From just $1099 to $1769 per person in double oceupancy. 

For Free Brochure Folder. Contact: 

Jonas Adomėnas 
Orbitair International, Ltd. 
20 East 46th Stroat, Naw York, NY 10017 
Tai.: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

Jokūbas ir Antanina Baltramonaičiai 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimus tėvus. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems a.mžiną 
ramybę. 

Už jų sielas šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 13 
dieną, šeštadienį, 5 vai. vakaro Švenčiausios Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už :jų sielas. 

Nuliūdę VAIKAI 

Mirus mylimai žmonai 

f 
A. A. 

ELEONORAI GARBENIENEI, 
vyre Vlad% dukrą Audronę ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučia 

ANTANAS ADOMĖNAS 

Mielai dzūkei 
ANELEI KAJOKIENEI ir ŠEIMAI, 
jos tėveliui 

A. | A. Andriui Murauskui mirus, 
nuoširdžia, užuojautą reiškia 

DZŪKŲ DRAUGIJA 

MARIJAI NOREIKDENEI, 

mirus jos brangiai Motinai, nuošir

džia užuojautą reiškia 
LIETUVIŲ OPERA 

=% 

A n t a n a s R u b š y s 

RAKTAS 1 NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ 
( Antroji dalis ) 

Knygoje yra 10 skyrių: Bendrija išeina į pasaulį. Bendrija 
organizuojasi, Bendrijos hierarchinė santvarka. Bendrija kovos 
lauke. Bendrijos malda ir dora, tikrasis Dievo garbinimas, Tikroji 
Dievo tauta, ^aujasis gyvenimas, Bendrija Pasaulinėje istorijoje. 
Bendrija ir amžiaus pabaiga. Kieti viršeliai, 424 pusi. Išleido 
Krikščionis gyvenime. 1979. Kaina su persiuntimu $9.75. Illinois 
gyventoja dar "prideda 45 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St., Chicago, lt 60629 

A. + A AGOTA DAUJOTIENĖ 
BUKAUSKAITĖ 

Gyv. Sv. šeimos Viloje, Lemom, 01. Anksčiau gyv. Cicero, 111. 
Mirė vasario 10 d., 1S82 m., 2:55 vai. ryto, sulaukus 93 m. 
Gimė Lietuvoje, Raseinių apskr. Amerikoje išgyveno 70 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs Bruno, marti Josephine 
ir Albin, marti Leoną, duktė Ona, žentas Dennis O'Brien, 11 
anūkų ir 11 proanūkų, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Juozo. 
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjų. Tėvų Marijonų rė

mėjų, Sopulingos Dievo Motinos (Ciceroje), ir Sv. Pranciškaus 
tretininkų draugijoms. 

Kūnas bus pašarvotas penktadieni, 2 vai. popiet Petkaus 
koplyčioje, 1410 So. 50th Ave., Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, vasario 13 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atly
dėta j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Donaid A. Petkus — Telef. 863-2108. 

Mielam broliui 
A. f A. POVILUI mirus, 

daktarą Izidorių Alį su šeima ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

KONSTANCIJA IR VACLOVAS NENORTAI 
IZABELĖ IR PETRAS SIMANAUSKAI 
OLGA IR ALFONSAS STANKAIČIAI 
JONAS ŠIMANSKIS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Te le fona i LA 3-0440 ir L A 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Uetuviy LaidotuVHĮ Diftktorly Asociacijos Haria! 

JURGIS F. RUDMIM 
U l l SO. LTTUAN1CA AVENUE Tel Y Arde 7-llS8-3t 

STEPONAS C. UCK (UCUWICZ) ir SUKOS 
2424 W 6»th STRETT TeL REj»4»lk 7-1212 
11028 Southwett Highway, Palos Hills, niinoia T«L t74-441* 

PETRAS BiaiONAS 
4548 SO. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayett* S-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
M54 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

YASAITIS • BUTKUS 
144C SO. 30th AVE., CICERO, ILL T«l OLyn*ie 2-10M 

• 



X "Draugas" dėl Prezidentu 
dienos šventės (Washingtono 
gimtadienio) pirmadienį, vasa
rio 15 d., neišeis, šeštadienį, 
vasario 13 d., redakcija bus už
daryta, administracija dirbs iki 
12 vai. pirmadienį redakci
ja, administracija ir spaustuvė 
dirbs kaip paprastomis dieno
mis. 

X Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje ateinantį 
sekmadienį, vasario 14 d., mi
nint Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę, 10:30 vai. 
Mišių metu specialias giesmes 
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y Eleonoros ir Felikso Serei 
čikų 60 metų vedybinė sukaktis 
buvo paminėta išv. Mišiomds Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje 
4:30 vai. p. p. ir pagerbimo va
kariene 6 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Vakarienėje 
dalyvavo daugiau kaip 60 as
menų — giminių ir artimųjų. 

X Kun. V. Rimšelis vasario 
17 d., minint Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą, bus 
tos dienos Atstovų rūmų kape
lionas ir sukalbės maldą už Lie
tuvą. 

X "Chronicle of the Oatholic 
Church in Lithuania" (Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika), 
Nr. 48, išleistas anglų kalba, jau 
pasiekė redakciją. Ji siuntinė
jama ir amerikiečių laikraščių 
redakcijoms, kad jos galėtų po-
sinaudoti geriau pažinti dabarti-

, nius katalikų persekiojimus so-
giedos parapijos choras ir solis- j ^ t ų c ^ ^ ^ Lietuvoje. Vir-
rai Margarita Momkienė,Alvma | š e l j s ^ ^ ^ procesijos į 
Giedraitienė ir Vaclovas Mom-
kus. Diriguos muz. A Linas. 
Prie vargonų bus A Eitutytė. 

X šį sekmadienį vasario 14 
dieną 10:15 va i r. lietuvių Jė
zuitų koplyčioje bus prisimini
mas Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo, Vasario 16 die
nos šventės. Šv. Mišias atna-

Šiluvą nuotrauka. Į anglų kalbą 
vertė Vita Matusaitis, redagavo 
kun. Kazimieras Pugevičrus, nu
merį prižiūrėjo Marian Skabei-
kis. Leidžia Liet. Kunigų vie
nybė. Spausdina Pranciškonų 

i spaustuvė Brooklyne, N. Y. 
X Illinois universitetas Chica^ 

kun. Antanas Saulaitis, į goję, kuriame steigiama Litua-saus 
SJ, giedos solistė Dalia Kučė-
nienė, jai vargonais akompaimcs 
muz. Manigirdas Motekaitis. 

X Visų Cfaicagos skautu ir 
skaučių bendras Vasario 10 tos 
minėjimas vyks sekmnd ;eni va
sario 14 d., 9:15 vai. r. šv. Mi
šios Jėzuitų koplyčioje. 10 vai. 
r. minėjimas Jaunimo centro 
didž. salėje. Minėjimą koordi
nuoja v. s. f ii. D- ESdukienė. Tė
vai ir visuomenė kviečiami da
lyvauti. 

x Visi uniformuot* Sauliai šį 
sekmadienį, vasario 14 d., ne vė
liau kaip 10 vai. r. renkasi j 
Švč. M. Marijos Gimimo par. sa 
lę Marquette Parke. Iš ten ei
sime su vėliavomis j švento
vę iškilmingoms pamsMorps, mi
nint Lietuvos Neprik11 B9C nybės 
šventę. 

X Atsilankykite. Smuikinin
kai Regina ir Atis Bankai, akom
panuojant Dariui Lapinskui, at
liks specialiai paruoštą progra
mą, kurion įtraukta ir lietuvių 
kompozitorių kūriniai. ' 'Mar
gučio" rengiamas koncertas bus 
vasario 28 d., 3 vai. p. p. Jauni
mo centre. Vist kvteriami atsi
lankyti, fpr.). 

nistikos katedra, jau rūpinasi 
didinti tituanistikos skyrių bi
bliotekoje. Bibliotekos vedėja 
dr. Beverly Lynch ir slavisikos 
fakulteto vadovė dr. Biljana 
Sljivic-Simsic tuo tikslu tarėsi 
vasario 8 dieną. Jos prašo Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
iki kovo 10 dienos nurodyti, 
kokios srities veikalų labiausiai 
reikėtų katedros darbams, kad 
galėtų kuo greičiau juos į biu
džetą įtraukti. 

X l i e t Mot. Fed. Chicagos 
klubas ruošia vakaronę, kurioje 
paskaitą skaitys prof. dr. Birutė 
Cipl'jauskaitė. Rengėjos kviečia 
lietuvišką Chicagos visuomenę 
gausiai dalyvauti ir pasiklausyti 
oaskaitos mokslininkės, kuri taip 
~>at nuoširdžiai dalyvauja lietu
vių kultūrinėje ir visuomeninėje 
veikloje. Vakaronė įvyks vasa
rio 12 d., 8 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. 

X Dr. L Kriaučeliūnas ir R. 
Tričytė, Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdybos nariai, vyks j 
VVasbingtoną dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybės minėji
me atstovų rūmuose. Minėjimas 
bus vasario 17 d. 

X K. Ormtienė iš Cicero ir S. 
GraužŪBenė iš Chicagos pado
vanojo Jaunimo Centro Moterų 
klubo krautuvėlei vertingų do
vanų, už ką Moterų klubas joms 
abiems labai dėkingas. 

X Prano Domšaičio dailės dar
bų parodos atidarymas vyks 
rytoj, vasario 12 d., 7:30 vai. 
vak. Čiurlionio galerijoj. Tai 
pirmas kartas, kada šio Euro
poj, Pietų Afrikoj ir Havajuose 
išgarsėjusio neeilinio lietuvių 
dailininko pomirtinis palikimas 
rodomas plačiajai lietuvių visuo
menei. Kviečia Lietuvių Fon
das. 

X Kūra. J. Prunskis išskrenda 
į Clevelandą ir vasario 14 d. pa
sakys kalbą, minint Nepriklau
somybės atkūrimo sukaktį. 

X A. a. Mykolas Untulis po 
sunkios ir gana ilgos ligos mi
rė vasario 10 d. Laidojamas iš 
Lack-Lakavičiaus laidojimo įs
taigos. Buvo 60 metų amžiaus. 
Liko žmona ir duktė, daug drau
gų ir pažįstamų. Laidojamas 
šeštadienį 9:30 vai. r. 

X Ona Izsokaitienė, Chicago, 
111., lietuviškų organizacijų dar
buotoja, atsiuntė 20 dol. už ka
lėdines korteles ir 

Jonas Kelečius, vienas mūsų žymiausių aktorių, neseniai pagerbtas Kultūros 
tarybos premija, lietuvių Operos kviečiamas, šiemet atliks "Der Freischuetz" 
operos pastatymo spektakliuose Zamielio partiją. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
DAINOS MENININKĖ 

IŠ ARGENTINOS 
"Žemaičių orkestrą" ir grodavo 
lietuvių renginiuose, vestuvėse, 

t susibūrimuose, šeima buvo pa-
Argentina yra tolimiausia Pie- j triotiška, priklausė lietuviškoms 

^ ^ " " " 1 tų Amerikos valstybė, nusitęsusi i o rgan i2a<;į j omSj v e i k ė Lietuvių 
Nu nrdu* m r a u T d i e - I ? ^ ^ ^ ^ * f ? * ^ I O**1*, kurio būstinė buvo Viila 
iNuosiraus aau uz paramą aien-1 J a u p e r e i t a šimtmety čia atsi- j L u <r a n o 

(pr.). 
muzikinė 
lcūrinius 
2515 W. 
vasario 

x "Dead Freddie'' 
grupė išpildys savo 
Playhouse svetainėje, 
G9th St . penktadienį, 
19 d., 9:30 vai. vak. Grupę su
daro Juozas Mikužis, Algis ir 
Vitas Pliopliai ir Vainis Aleksa. 
Įėjimas veltui. (pr.). 

x l LJTUANI operą, kūną | x ^ ^ sekmadienį 3 : 3 0 vai. 
Lietuvių Operos spektaklių me- ^ ^ ]dsXiSvsimės lietuviškai 
tu užrekordavo WFMT radijo transliuojamos "lietuvių _ 
stotis į juostą, bus transliuoja- ; , UUm&, operos, kurią spek-
ma vasario 14 d., 3:30 vai. po- j tak&Į ^ ^ j ^ ^ yry^ ^^^^ 
piet Chicagoje ir daugelio vate- j s t o t i s > t e g u b ū n a visiems žinoma, 

rasenu. 
X Jonas Pipiras, Worcester. 

Mass., mūsų bendradarbis ir 
rėmėjas, už gerą ''Draugo" in
formaciją atsiuntė 25 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

X Būta ir Juozas Pultmavi-
čiai, Omaha, Nebr., yra susipra
tę lietuviai ir pagal galimybes 
dažnai paremia dienraštį "Drau
gą". Šiomis dienomis mums 
rašo: "Artėja Vasario 16-ji die
na. Tai mūsų Lietuvos Nepri
klausomybės šventė. Kiekvienas 
lietuvis turi tam reikalui au
koti. Mes taip pat negalime ap- į 
lenkti ir mūsų spaudos — dien-; 
raščio "Draugo". Siunčiame 25 i 
dol. auką. Laisvė ir spauda, tai i 
du brangūs dalykai. Už juos j 
daug kraujo p± <Jiejama, daug į 
pinigo išleidžiama". Labai ačiū] 
už savos spaudos rėmimą ir už 
gražias laiško mintis. 

X Prano DielMnkaiČJO Ateiti
ninkų kuopos kaukių vakaras 
ruošiamas sekmadienį, vasario 
21 d., .nuo 4 iki 7 v. vakare Mar-
ąuette Parko parapijos salėje. 
Kviečiami priešmokyklinio ir 
mokyklinio amžiaus vaikai ir jų j menininkai 
tėveliai. Vyresniems vaikams j į Chieagą 

rado vienas k ra s lietuvis. Dau-1 
giau jų suvažiavo prieš I pas. i 
karą. Bet iki 40 tūkstančių at- j 
sikėlė ekonominės krizės metais, j 
tai yra 1.929-1933 m. Nedidelis \ 

Kai reikėjo, jis padė
jo; savo organizacijai i r namus 
statyti, kad turėtų užeigą ir 
salę saviems renginiams. Ma
žąją Zuzaną, gimusią Jiems 

Į ko didelis būrys mokyklos me
cenatų, rėmėjų, spaudos atstovų, 

j mokytojų ir mokinių sutikti nau-
j jai išleistą "'Lietuvių kalbos si

nonimų žodynėlį", paruoštą ro-
: šytojos Danutės Bindokienės. 

Sutiktuvėms vadovavo mo-
į kyklų inspektorė Regina Ku-
I čienė. 

Mokyklų direktorius Julius 
Į Širka savo žodyje pasidžiaugė, 

kad mokykla, veikianti 23 me-
\ tus, stengiasi palaikyti lietuvių 
! kalbą jaunimo kartoje ir skleisti 
: lietuvybės diegus išeivijos atei-
: nančioms kartoms. Per nueitus 
; metus mokyklos istorijoje palik-
I t a gražių pėdsakų. Darbo są
lygoms sunkėjant, lietuvių kal
bos mokėjimui silpnėjant jau
nimo tarpe, ryžtasi išleisti nau-

I ją pagalbinę mokslo priemonę 
— "Lietuvių kalbos sinonimų 

] žodynėli". 
Dir. J. širka perskaitė LB 

i Švietimo tarybos pirm. J. Plačo 
j sveikinimą, kuriame išreikšta 
j padėka už atliktą reikalingą dar-
! bą lituanistinėms mokykloms ir 
j viltis, kad ši knyga atsiras kiek-
j vienos lietuvių šeimos knygų 
lentynoje. 

Iškilmių vadovė supažindino 
susirinkusius su rašytoja D. Bin. 
dokiene ir jos knygomis jauni
mui, suaugusiems ir mokyklos 
vadovėliais. 

Aštuntosios klasės mokiniai 
A. Jasaitytė, A. Plienasdr A. Po-
likaitis inscenizavo ištraukas iš 
žodynėlio, parodant gausumą 
tikslių, vaizdingų žodžių — si
nonimų, tą patį dalyką vis ki
taip nusakančių. 

Savo žodyje rašyt. D. Bindo-
kienė paaiškino, kad sinonimų 
žodynėlį paruošė ir atspausdino 

, 1941 m., jis kar tu veždavosi į į P r ieš 7 metus, bet tas žodynė-
būrys pasiekė Argentiną po an- į Lį e t uvhj Centro, Susivienijimo i lis buvo tik 7 mašinėle rašytų 
trojo pas. karo nors paskiau jų j a r Lietuvių parapijos salę, ku-! puslapių ir buvo naudojamas pa-
dauguma išvažinėjo į kitus kraš- j riose D Ū d a v o nuliejimai ar orga-1 mokų metu. Naujasis žodynėlis 

' " ' - " nizacijų renginiai. Atvykus nau- j yra praplėstas ir turi apie 4 
jiems ateiviams, kuriuos Valad-1 tūkstančius žodžių. Rašytoja 
kai globojo ir pradžioje jiems Į padėkojo kun. J. Vaišniui už žo-

Sol. Zuzana Valadkaitė de Lopez 

padėjo, Zuzana išmoko pamilti 
lietuvišką dainą, tautinius šo
kius, juos pamilo, ir pati paū
gėjusi į juos įsijungė. Ji jau 
buvo kaip delegatė Liet. Jauni
mo kongrese, čia dainavo su pa
sisekimu, nors dar buvo tik 
pradėjusi mokytis. Nuo 1962 m. 
Ji pradėjo reikštis lietuviškoje 
scenoje, tuo džiugindama savo 
tautiečius ir rodydama savo ga
bumus ka ip pirmaujanti daini
ninkė. Nuo to laiko ji dainos 
neapleido, dainuodama solo lie
tuviams ir \netiniams ir gauda
ma visų geriausią įvertinimą. 

Zuzana Valadkaitė yra ište
kėjusi, augina sūnų (6 metų), 

ti]ų rvainucse miestuose bei 
miesteliuose tų vietovių laiku tą 
patį sekmadienį, valandą anks
čiau ar valandą vėliau, kaip ei
na jų nustatytas laikas. Pra
šome pasiskambinti savo sto
tims ir sužinoti reikalingas in
formacijas. Šią "Lietuvių" ope
rą perduoda WFMT stotis iš 
Chicagos, kurios banga yra 98.7 
FM. Operą diriguoja Alvydas 
Vasaitis, gi ją dainuoja Dana 
Stankaitytė, Margarita Momkie-
nė, Stefan Wicik, Algirdas 
Brazis, Jonas Vaznelis, Ber
nardas Prapuolenis ir Edwar-
das Ozaki bei Operos choras, 
grojant JJlinois orkestrui. Kvie
čiame visus, kas tą dieną neda-
lyvans Vasario 16-s<os minėji
muose, paklausyti Lietuvių Ope
ros "Lietuvių" (dainavimo, (pr.) 

(nuo 6-8 skyriaus) bus šokiai. 
(pr.). 

x V. Dzenkauskas, Pompano 
Beach, Fla., Jonas Jasys, New 
London, Conn., C. A Žilvytis, 
Mount Hope, Ont., Kanada, Al-

jgyvendinti dalinai padedant I girdas Čepulis, Philadelphia, Pa., 
Lietuvių Fondui, tačiau mūsų j Bronis Papšis, Chicago, UI., at

siuntė po 10 dol. aukų už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

kad tai yra surista su 8 tūkst. 
dol. suma, kurią reikia sumokė
ti muzikų unijai priklausančiam 
orkestrui. Tai tebuvo galima 

solistai atvyksta 
Tai Zuzana Valad-

Operą dar slegia dideli finansi
niai įsipareigojimai šios tran
sliacijos reikalu. Operos vado
vybė mano, kad ši transliacija 
tautiniu ir kultūriniu požiūriu 
yra didelės reikšmės, milijonams 
klausytojų pristatant mus, kai
po lietuvius, tad prašo Jus, kas 
tik galite, padėti Operai suma
žinti tas išlaidas, kurias sudaro 
tūkstančiai dolerių, savo auką 
pasiunčiant tiesiog mūsų Ope
rai: Ijthuamian Opera Oo., Inc. 
6905 S. Artesian Ave., Chicago, 
I1L 60629. Jūsų auka bus nu
rašoma nuo taksų. JUSTO visiems 
iš anksto nuoširdžiai dėkoja 
*>tiivių Opera. (pr.). 

X Parduodama *80 Capri. 
4 cilinderių, 4 bėgių. Alum. rė
mai. AM-FM stereo. 14,000 my
lių. $5,500. Skambint telef. 
776-4409. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais me- i 

phyr. Air oonditioning, power j nesiniaia įmokėjlmais ir priei-
steering, pow*r brak^s, 6 cihn- namais nuošimčiais. Kreipkitės 
derių, de itoce. 23,00*) mylių. Ge- į Mutual Federal Savings, 2212 
ram stovy. Vacy* — telefoną?; Wtft Cermak Road - Telef. 

Dl. 

kaitė ir Antanas Slančiauskas, 
kurie turės koncertą Chicagoje 
vasario 21 d. Verta susipažinti 
šj kartą bent su soliste Zuzana 
Valadkaitė, kuri yra viena iš 
jaunv; jų lietuviško gyvenimo vei
kėjų, brandi solistė, pasirodanti 
lietuviams ir argentiniečiams. 

Jcs tėvai Vincas ir Teresė Va
siliauskaitė Argentinon atvyko 
1929 m. Vienas iš Telšių, kita 
iš Vilkaviškio.' Jie ten susipa-

Vacys Maleckas, Chicago,! žino ir 1937 m. sukūrė žemai-
R. Petrauskas, Detroit, i tiškai suvalkietišką šeimą. 

Vincas Valadka buvo muzika
lus, pūtė dūdą, grojo orkestre. 
Pgskui suorganizavo pats tavo 

, kuris r>aaugęs su kitais tuoj bus 
Argentinoje gimę ir augę du ; j ^ n g t ^ tautinių šokių grupėn. 

Jos vyras Orlandas taip pat lan
kosi Lietuvių Centre ir sugy
vena su lietuviais kaip savo or
ganizacijos žmonėmis. 

Bus įdomu sol. Zuzaną Valad-
kaitę de Lopez išgirsti Jaunimo 
Centro salėje vasario 21 d. 
Galima iš anksto tikėtis, kad ji 
neap-'dls, nors čia daug rengi
nių ir daug menininkų. Paklau
syti iš taip toli atkeliavusių so
listų bus didelis malonumas, nes 
tai nauja ir lietuviška. ps. 

SINONIMŲ Žrt>DYNfiLIO 

X f Vilnių išvykstam kovo 25 
d. 15 dienų kelionei. Dar yra 
vietų. Pilna k»tm l,34i> dW. 
Kreiptis: Algis Grigas, Four-
Way Travel 3455 W. 63rd St., 
Chicago. HL 60629 Telef (312) 

471-2500. (ak.). 

x Pardnodamas 1979 m. Ze-

Mich., A. Pietarienė, Kearny, N. 
J., Jonas Valauskas, St. Peters-
burg, Fla., Juozas Jurkėnas, 
VVorcester, atsiuntė po 5 dol. 
įvairiomis progomis. A. Žemai
tis, Chicago, Dl. — 4 dol. K. 
Stonkus (Mrs.), Bervvyn, UI. — 
3 dol. Visiems tariame ačiū. 

X Stasė Pantiptuenė, Cicero, 
111., A. Mikštas, Chicago, H., ap
lankė "Draugą" ir įsigijo nau
jausių leidinių už didesnes su
mas. 

I 
X Kun, Prus Brazauskas, 

Nort Bend, Oregon, S. Bučmys, į 
Dayton, Ohio. Anicetas Jakniū-i 
nas, Silver Spring, Md.. Elena 
Sudzinskas, Industry, Pa., užsi
sakė naujausių leidinių. 

X Martha Arlauskas, Middle-
town, Ohio, atsiuntė 17 dol. ir 
kartu pratęsė "Draugo" prenu- į E|e0nora 

lit. 

SLTLKTtTVES 

Sausio 30 d. į Kr. Donelaičio 
mokyklų auditoriją susirin-

433-96*7 { * . * V 7-774T. (•k.) | mera'ą TyiMi 3/aū. , , i . 
Feliksas SereiCikai Šokiu pradeda savo šešiasdešimtąją vedy-

Simtr. Lino Meilaus 

dynėlio kalbos peržiūrėjimą ir 
Kr. Donelaičio mokyklų dir. J. 
Sirkai bei Tėvų komitetui. Už 
koregavimą — mokyklų inspek
torei R. Kučienei ir L. Lukošiū-
nienei ir visiems šio leidinio rė
mėjams. Mecenatams, rėmė
jams ir spaudos atstovams bu
vo įteikti žodynėliai. 

Tėvų k-to pirm. Rarrdnta Mar-
chertienė pasidžiaugė visų ben
dru sutartinu darbu, kurio re
zultatus matome — naujai iš
leistą žodynėlį. 

Po to buvo meninė dalis. V 
ir VU klasių mokiniai pašoko 
tautLiius šokius, paruoštus mo
kytojos D. Bilaišytės, akordeo
nu palydint A. Polikaičiui. Visi 
aukštesniosios mokyklos moki
niai padainavo kelias dainas, pa
ruoštas mokytojų V. Gutausko 
ir D. Polikaičdo. rpk. 

DIEttirOKIMJ&S 
SAVO TAUTOS PRAEITIMI 

Kiekviena tauta turi savo 
praeitį Mūsų tautos praeitis 
yra sena ir garbinga. Kai dar 
niekas net nežinojo apie Ameri
kos žemyną, Lietuva jau buvo 
didžiausia Europos valstybė. 
Kai Amerikoje lakstė laukiniai 
indėnai, Lietuvoje klestėjo kul
tūra ir mokslas. Didesniuose 
miestuose steigėsi mokyklos. 
Vilniuje buvo įkurtas Vilniaus 
universitetas, kuris neseniai 
šventė 400 metų sukaktį 

Pažinti savo tautos praeitį 
yra kiekvieno lietuvio pareiga. 
Nors Lietuvos niekada nematė
me ir gyvename toli nuo jos, 
esame lietuvių tautos dalis. 
Esame kilę iš protėvių, kurie 
gyveno Leituvoje tprieš kelis 
tūkstančius metų. Mes turime 
domėtis, kaip lietuviai gyveno 
seniausiais laikais, kaip įsikūrė 
Lietuvos valstybė ir kaip ji sti
prėjo. Vytauto Didžiojo laikais 
Lietuva buvo didelė ir galinga. 
Vėliau, kai ją pavergė svetimie
ji, Lietuva pradėjo silpnėti. Lie
tuviai daug metų kentėjo, nes 
buvo įvairiu priošų puldinėjami 
ir parsekiojami. Spaudos drau
dimu bei kitais budais priešai 
bandė palaužti lietuvių stipru
mą, valią ir pasiryžimą. Tačiau 
ir tais laikais atsirado žmonių, 

kurie kėlė tautinį supratimą. 
Valančiaus, Kudirkos ir Basana
vičiaus įtakoje prasidėjo lietuvių 
tautinis atgimimas ir kovos 
atgauti Lietuvai laisvę. 

Turime džiaugtis, kad Lietuva 
atsikratė vergijos pančių ir ta
po nepriklausoma valstybė. Lai
svės metais Lietuvos valstybė 
darė didelę pažangą. Tačiau 
greitai atėjo antrasis pasaulinis 
karas ir kelios okupacijos. Lie
tuva vėl buvo pavergta. J i iki 
šios dienos kenčia baisias ko
munizmo kančias. Mes prisime
name lietuvius, pasilikusius tė
vynėje, ištremtus į Sibirą ir iš
sisklaidžiusius po platų laisvąjį 
pasaulį. 

Pažindami Lietuvos praeitį, 
mes galime didžiuotis kunigaikš
čių narsumu, sukilėlių drąsumu, 
knygnešių ir partizanų pasiau
kojimu ir visų didvyrių pasiry
žimu kovoti už laisvę ir tikėji
mą. Mūsų kilmė ir garbinga 
tautos praeitis mums įkvepia pa
triotizmo. Mes dar labiau pa
milstame savo kraštą ir dar lo
biau jam trokštame laisvės. 

Iš garbingos tautos praeities 
mes semiamės jėgų dabarčiai ir 
vilčių ateičiai. Lietuva buvo 
daug kartų priešų pavergta. Ta
čiau labai sunkiose sąlygose 
lietuviai nepalūžo, nepasidavė ir 
tapo laisvi. Sekdami jų pavyz
džiu, mes turime drąsiai stoti į 
kovą su ginklais, kurių mūsų 
priešai labai bijo. 

Mes turime gerai išmokti tą 
seną, gražią tėvų kalbą. Ją 
brangindami, turime stengtis 
kuo daugiau lietuviškai kalbėti 
Baigę lituanistinę mokyklą, tu
rime skaityti lietuvišką spaudą 
ir dalyvauti kultūriniame gyve
nime. Mes turime reikštis or
ganizacijose, dainuoti choruose 
ir šokti tautinių šokių grupėse. 
Savo šeimose turime tęsti lietu
viškas tradicijas bed papročius. 
Kiekviena proga reikia svetim
taučiams pasakoti apie .jnūsų 
tautos kančias ir laisvės troški
mą. Svarbiausia, tai darykime 
vieningai. Stenkimės nesipykti, 
nesibarti, nes vienybėje yra sti
prybė. 

Greitai minėsime Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo šven 
tę. šiandien pasiryžkime dirbti 
bei kovoti už mūsų garbingos 
tautos laisvę, šie prasmingi 
poeto žodžiai mus stiprins: 

Ateitį regim tėvynės laimingą, 
Šviečia mums kryžius ant mūs 

vėliavos. 
Stokime drąsiai į kovą gar

bingą, 
Dirbkim, kovokim dėl Lie

tuvos. 
Audrias Poukaitis, 

Kr. Donelaičio aukšt. m-los 
gkL mokinys 

^ 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

6247 So. Kedzfe Avenae 
Chicago, Illinois 60629 

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

Šeštad- 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
<• * ~ ? r 
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Advokatas 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60829 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9̂ —12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiiiiimniimiimmmiiDjMiiiiHiimHimii 
ntimiiiitiimimiiiiiiiiiiiifiitiiiimtiiiH* 

Banaičio 

JORATE IR KASTYTIS 
8 Teflumų opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operoa 
choras, Dana Stankai'^ė, Marga
rita Momkienė, Aldons Stempufie-
nė, Statyi Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja AJeksand-
rssKu£iūnas. 
Puiki dovana Albumas, 3 ploki-
teles. Kaina su persiuntimu $15.55 

Kueionan 
Užsakymus siųsti: D R A r o \ S 

4545 We«t «3rd S t . Chicago, TJL 
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