
THE LIBRARY OF CONGRESS (GRATIS) 
REFERENCE DEPARTMENT ^nAlli^) 
ŠERIALS DIVISTON 
IfASHINGTON, DC 2 0 0 ? 5 j > , 

i_rri-njAivii/\ivi W O R L D - W I D r>Aii_Y 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 

VoL LXXVI Kaina 25 c. TREČIADIENIS — WEDNESDAY, VASARIS — FEBRUARY 24, 1982 Nr. 45 

AUŠRA Nr. 23 (63) 

DAR VIENAS PAVOJUS 
(Tęsinys) 

Tad kas daryti? Kaip kovoti su 
tautos prieauglio mažėjimu? 

Oficiali mūsų spauda parašo, 
kad vaiky pas mus mažėja, bet 
prieš šį blogį jokiu priemonių ne
siimama. Partija ir vyriausybė 
norėtų, kad būtu daugiau vaikų, 
nes... trūksta darbo jėgos (pažiū
ra į žmogų kaip į darbinį gyvulį 
arba gamybos įrankį). 

T. Sąjunga — viena iš rečiau
siai apgyventų vietų. Žemėje, tuš
ti Sibiro plotai, į kuriuos seilę 
varvina kinai ir japonai. Taigi, 
būtų gerai, kad gyventojų skai
čius T. Sąjungoje sparčiai didėtų. 
Tačiau "pirktu šuo mėsą, bet pi
nigu nesą". "Pinigai", t. y. mora
linis kapitalas yra išeikvotas, ne
bėra "pinigu" pirkti vaikams. O 
čia dar pašonėje tie azijatai, ku
rie dauginasi senoviškai ir užpil
do vyresniajam broliui Pažadėtą
ją žemę. 

Valdžia beveik nieko nedaro 
skatinti gausias šeimas, paleng
vinti vaiku auginimą. Turėtu vy
ro uždarbio užtekti šeimai išlai
kyti, tuomet motina galėtu atsi
dėti vaikų auginimui. 

Taip yra Vakaru valstybėse. O 
kol to pas mus nėra, motinoms, su 
Šliaukusioms kūdikio, turėtų duo
ti mažiausia dvejus metus ap
mokamu atostogų ir gausių sei
mu tėvams atitinkamai padidinti 
algas. 

Bet jei imtis tokiu priemonių, 
tai jomis pirmiausia pasinaudos 
Azijos respublikų tautos, kuriu 
šeimos ir taip gausios. Tada jos 
dar labiau gausės ir sudarys tikrą 

pavoju tautinių jėgų pusiausvy
rai T. Sąjungoje. Juk rusai turi 
valdyti T . Sąjungą, o kaip jie val
dys, jei atsidurs mažumoje. Vadi 
naši, tos priemonės skatinti gau
sias šeimas bus nukreiptos prieš 
rusų tautos dominavimą. Todėl, 
užuot skatinus gausias šeimas, 
geriau yra vykdyti tautų asimi
liavimą — versti nerusus rusais. 
Reikia pasakyti, kad asimiliavi
mo darbas T. Sąjungoje neblo
gai vyksta: dalis azijiečių ir ne-
azijiečiu rusais pavirsta. 

Tad nelaukime pagalbos iš 
valdžios: ji nieko nedarys, nes ru
su tautos egzistencija dar užtik
rinta. Nelaukime iš kitur pagal
bos — patys gelbėkimės, kol dar 
nevėlu. Niekas negali atsisakyti 
pareigos ir tarti, kad vaikus te
gul augina tie, kurie turi laiko, o 
aš užsiimu moksliniu ar kitokiu 
visuomeniniu darbu. Vaikus au
ginti yra pareiga visiems — ir| 
paprastam darbo žmogui, ir inte 
ligentui; juo labiau inteligentui, 
kuris materialiai geriau aprūpin
tas, yra pareiga turėti gausią šei 
mą. Rūpestis tautos ateitimi tu
ri apimti visus tautos sluoksnius 
ir visu įsitikinimų jos narius. 

Visi, kas tiki į Dievą arba ir ne
tiki, bet kas yra lietuvis ir jaučiaį 
atsakomybę už savo tautos ateitį! 
bei išlikimą, kas nori, kad Lie 
tuvos vardas liktu ne tik istorinė
se knygose kaip gražus atsimini-i 
mas, bet kad Lietuva ir po šimtoj 
metų realiai egzistuotų, — visi,: 
kas sukūrė šeimą, turi prisiimti 
pareigą auginti vaikus. 

(Bus daugiau) 

NEAIŠKŪS AIRIJOS 
RINKIMŲ PADARINIAI 

Ne viena partija negavo daugumos 
Dublinas. — Airijos parlamen

to rinkimai jau antrą kartą ne
davė aiškios pergalės nė vienai 
iš didžiųjų partijų- Tas tik padi
dino airiu netikrumą ir pesimiz
mą. Naujasis parlamentas turi 
susirinkti kovo 9 d., tačiau neaiš
ku, ar iki to laiko vienai iš di
džiųjų partijų pasiseks patraukti į 
savo pusę pakankamai neparti
niu atstovų. Abu vadai: Fine 
Gael partijos Fitzgerald ir Fianna 
Fail lyderis Haughey tvirtina, 
kad jo partija rinkimus laimėjo. 

Visai panašius vaisius davė per
nykščiai birželio mėn- rinkimai. 
Fitzgerald, susidėjęs su darbiečiy j T> * J 1 1l_ 
atstovais, sudarė vyriausybę, bet» irreziaentO Kaina 

KAS GAUS KREMLIUJE 
SUSLOVO VIETĄ? 
"Sovietologai" spėlioja ir kas pakeis Brežnevą? 

Lenkijos milicija, padedama specialių kariuomenės dalinių tikrina automobilius vieškelyje tarp Varšuvos ir Gdansko. 
Sią savaitę turi įvykti svarbus komunistų partijos centro komiteto suvažiavimas kuris gali pakeisti kai kuriuos vy
riausybės ir partijos vadus. "Kairieji" komunistai kaltina "nuosaikiuosius", kad jie su savo nuolaidomis privedė prie 
dabartines krizės. 

Maskva. — Kada buvo palai
dotas Ukrainos ir Užkaukazės 
žmonių naikintojas, lietuvių tau
tos skerdikas Michailas Suslovas, 
Vakaru pasaulio "kremlinologai", 
"sovietologai" ėmė vėl spėlioti, 
kas dabar užims Kremliuje Suslo-
vo vietą. Suslovas jau seniai bu
vo vadinamas marksizmo — le
ninizmo ideologu, darbščiu pri
žiūrėtoju, kad nebūtu nukrypta 
nuo "tikrosios'* linijos. Kartu jis 
buvo labai įtakingas politbiuro 
kasdieniniuose darbuose, vykdė 
jo nutarimus per partijos sekreto
riatą. Vyresnio amžiaus Krem
liaus stebėtojai prisimena, kad 
Suslovas išgelbėjo Chruščiovą 
vidinėje krizėje 1957 m., kai jį 
bandė išmesti "antipartijos gru
pė". Tačiau tas pats Suslovas nu-

Arkivysk. P. Marcinkus 
JAV-bių televizijoje 
Nezu Yorkas. — Sekmadienį kur popiežiškam Grigadiaus uni-

JAV televizijos populiarioje pro- Į versitete įsigijo kanonu teisės dok-
grainoje "60 minutes" dalis pro- i tora tą ir baigė Apaštalu Scstc 
gramos buvo skirta Vatikanui,! diplomatinę akademiją. Kelis 
Bažnyčios kurijai. Reporteriai ke- Į metus ėio diplomatines pareigas 
lis kart buvo susitikę su popie- j Apaštalu Sosto nuncijatūrose Bo-

ji buvo per silpna spręsti sunkias 
ekonomines problemas ir krizę, 
kokios Airija nematė nuo 1921 m. 
Premjeras pasiūlė naują biudže
tą ir tas sugriovė nestiprią koa
liciją, kurios darbiečiai nariai ne
pritarė "diržų suveržimui", dides
niems mokesčiams. Ypač pakenkė 
nepopuliarus siūlymas pabrangin
ti alų. 

Fitzgeraldo koalicija šiuose 
rinkimuose prarado du atstovus, 
opozicijos partijai trūksta dviejų 
vietų iki tiesioginės daugumos. 
Tarp mažesniu grupių yra ketu
ri nepartiniai politikai ir trys va
dinamieji marksistai. Pastarieji. 

opozicijoje. 
Airijos balsuotojai atmetė vi

sus septynis IRA (Irish Republi-
can Army) kandidatus, ju tarpe 
buvusią Britanijos parlamento at
stovę iš Siaurinės 'Airijos Berna-
dette McAliskey. 

Airijos rinkimai apvylė ir bri
tu vyriausybę, kuri laukė stiprios 
airiu vyriausybės, su kuria būtų 
galima tartis dėl Šiaurinės Airi
jos sugrąžinimo į ribotą savival
dą. Dabar tuos planus gali tekti 
atidėti, nes Airija didžiausią dė
mesį skirs vidaus reikalams. 

žium Jonu Paulium II-ju, kalbė
josi su aukštais Vatikano parei
gūnais, jų tarpe ilgesnį laiką su 
arkivyskupu Povilu Marcinkum. 
Programos vadovas Reasoner pa
sakė, kad arkivyskupas Marcin
kus yra trečias galingiausias Va
tikano hierarchijoje po popiežiaus 
ir po valstybės sekretoriaus kar
dinolo Casaroli. 

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
pernai, lapkričio mėn., paskyrė 
Amerikos lietuvį vyskupą Painiu i 

livijoje ir Kanadoje. 1959-ais me
tais sugrįžo atgal į Romą ir dirbo 
Vatikano valstybės sekretoriate: 
buvo popiežiaus Pauliaus VI-jo 
asmeninis sekretorius anglu kal
bos kraštam, tvarkė popiežiaus 
apaštalines keliones į užsienio 
kraštus. 1968 metų pabaigoje bu
vo paskirtas vadovauti Vatikano 
finansų įstaigai. Šias pareigas jis 
ir toliau eina. 1969 metais popie
žiaus Pauliaus VI-jo buvo kon
sekruotas vyskupu. Arkivyskupas 

Washingtonas. —Prezidentas 
Reaganas šiandien pasakys kal
bą Amerikos Valstybių Organi
zacijos tarybai, kurią sudaro 29 
hemisferos šalių 

Marcinkų naujuoju 
valstybės administracinės komisi
jos pro-prezidentu, drauge pakel
damas jį į arkivyskupus. Arkivys
kupas Marcinkus šias aukštas ap-
reigas perėmė iš italo kardinolo 
Guerri, kuris, trylika metu vado-! 
vavęs Vatikano valstybės admi
nistracinei komisijai, dėl amžiaus 
pasitraukė iš tarnybos. Kardino
las Guerri lapkričio 24 d. savo 
pareigas oficialiai perdavė arki
vyskupui Marcinkui, dalyvaujant 
Vatikano valstybės sekretoriui 
kardinolui Casaroli ir Vatikano 
valstybės gubematūros vadovy
bės nariams. Arkivyskupas Pau
lius Marcinkus yra gimęs prieš 
60 metu Amerikos lietuvių šei
moje, Cicero mieste, prie Chica 

Varikano | _Paul iu£ ^ c i n k u s gerai kalba 
lietuviškai ir palaiko nuolatinius 
glaudžius ryšius su Amerikos ir 
Romos lietuviais. Liepos mėnesio 
pirmąjį sekmadienį arkivysku
pas Marcinkus per Vatikano ra
diją aukojo šventas Mišias lie
tuvių kalba ir lietuviškai pasakė 
pamokslą. Arkivyskupas Marcin
kus nuo pat popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo pontifikato pradžios 
yra artimas šventojo Tėvo ben
dradarbis. 

Ajatola paneigė 
žinię, kad jis mirė 

Teheranas- — Irano radijas pa
skelbė ajatolos Khomeinio kalbą, 

gosrBaigęs' Cicero Sv. Antano lie-1 I r io je j i s P ^ i g i a gandus, jog 
tuvių parapijos mokyklą, toliau 
mokslus tęsė Quigley amerikiečių 

ambasadoriai., kolegijoje ir Mundelein kunigų 
Laukiama paskelbiant JAV plano seminarijoje, kurią baigęs — 1947 į bomba, uždususi 15 žmonių, 
ekonominiam ir politiniam ben- Į tais metais — buvo įšventintas I sužeidusi 60. Sprogimas padarė 

jis sunkiai serga, ar net yra miręs. 
Pirmadieni Teherane sprogo 

sunkvežimyje paslėpta galinga 

dradarbiavimui. 
Salvadoro gynybos ministeris 

pareiškė spaudai, kad Salvadore 
nėra jokiu karinių patarėju, iš
skyrus JAV patarėjus. Jis panei
gė, kad Argentina yra atsiuntusi 
karininkų į Salvadorą. 

Valstybės sekretorius Haigas 
pareiškė JAV gubernatorių kon 
ferencifai, kad Ameriką gali už-

sutikdami paremti valdančią par-1 plūsti pabėgėliai, jei nebus su-
tiją,pareikalautu tokiu privilegijų, | stabdytas Salvadoro ir kitu Centro 
su kuriomis partijos gali nesutik
ti. Darbiečių, kurie turės parla
mente 13 atstovu, tarpe irgi yra 
tokių,kurie priešinasi koalicijai 
su dešinesne Fitzgeraldo partija 
ir siūlo darbiečiams geriau likti 

Amerikos valstybių slinkimas į 
radikalines valdžias. 

— Saudi Arabija paneigė 
gandus, kad ji rengiasi sumažin
ti naftos gamybą. 

kunigu. Keletą metu vikaravo 
amerikiečiu parapijoje ir dirbo 
Chicagos arkivyskupijos kancelia
rijoje 1952 metais išvyko į Romą, 

Karalius rėme 
sąmokslo planus? 

Madridas. — Ispanijos karinin
ku teisme vienas iš trijų teisiamų 
generolu gen. Torres Rojas pa
reiškė, kad karalius Juan Carlos 

žalos pastatams, langai išbyrėjo 
net už mylias. Bomba buvo pa
dėta netoli kariuomenės baraku. 
Po sprogim. minia iraniečių de
monstravo nelaimės vietoje, šauk
dami "Mirtis Amerikai!". 

Irano vyriausybė įnešė sąmyšį 
naftą eksportuojančiu valstybių 
organizacijoje, paskelbdama naf
tos pirkėjams, kad Irano naftos 
kainos vėl numušamos iki 30.20 
dol. už statinę. Iranas jau trečią 
kartą mažina kainas. Alžiras, Li
bija ir Irakas pareikalvo, kad tuoj pradžioje rėmė karininku pervers

mo planus, tačiau vėliau pakeitė į būtų sušauktas naftos valstybių 
nuomonę ir išėjo prieš sukilimą, j suvažiavimas, kuris turėtu nu 
tapdamas "demokratijos gelbėto-
ju' 

bausti Iraną už organizacijos susi
tarimu laužvmą. 

TRUMPAI 
l£ VISUR 

— Gubernatorių konferencija 
pranešė prezidentui Reaganui, 
kad jie priimtų "naująjį federa
lizmą" ir valstijoms perleidžia-
nu socialinių programų tvarky
mą, jei federalinė vyriausybė ne
mažintu toms programoms lėšų. 

— Trys Europos valstybės nu
vertino savo piniginį vienetą: 
Belgija, Liuksenburgas ir Danija. 

— Singapūro vyriausybė ištrė
mė per 24 vai. sovietų diplomatą 
Anatoly Larkin, kuris bandė šni
pinėti ir sovietu prekybos laivy
no pareigūną, kuris irgi rinko 
karinę informaciją. 

— Filipinų prezidentas Marcos 
kovo mėn. planuoja aplankyti 
Saudi Arabiją-

— Sovietu "Tass" agentūra 
skelbia, kad Amerika parūpina 
nuodingu dujų "banditams" Af
ganistane ir Kambodijoje. 

— Belgija paskelbė finansines 
sankcijas Lenkijai ir Sovietu Są
jungai, nutraukė pareigūnų ke
liones į tas šalis ir suspendavo 
mokslininku kooperavimo susita
rimą. 

—Naujajame Nikaragvos vals
tybės himne yra sakinys, kuris su
kėlė nepasitenkinimą valstybės 
departamente Apie JAV sako
ma, kad tai — "žmonijos priešas". 

— Nevv Yorko miešto burmis
tras Koch oficialiai paskelbė, kad 
jis — kandidatas į Nevv Yorko 
valstijos gubernatoriaus vietą. 

— Kalifornijoje užsimušė karo 
laivyno lakūnu precizinio skrai
dymo komandos "Blue Angels" 
lakūnas. Sausio 18 užsimušė ka
ro aviacijos grupės keturi lakūnai 
iš "Thunderbirds" komandos. 

— Vartotojų prekių saugumo 
komisija uždraudė namu izolia
cijai naudoti stingstančio formal
dehido putas. Įtariama, kad ju 
skleidžiami garai sukelia įvairius 
negalavimus, net vėžį. 

— Biudžeto direktorius David 
Stockman pareiškė Kongreso ko
mitete, kad biudžeto deficitas dar 
padidės, jei Kongresas nepatvir
tins socialinių programų apkar
pymo. 

— Kubos pabėgėliu žiniomis, 
Kuboje komunistinė valdžia pra
dėjo disidentų persekiojimą. Su-
šaudvta 12 žmonių, suimtų — 
3,000. 

— Arabų spaudos pranešimais 
Sirijos prezidento Assado duktė 
buvo pagrobta Hama mieste ir 
po to prasidėjo kovos su Musul
monu Brolijos jėgomis. 

tė, kad Staliną galėtu pakeisti ma
žai žinomas Chruščiovas. Lygiai 
ir po jo nuvertimo mažai kas įs
pėjo, kad vyriausiu vadu taps 
Brežnevas. 

Šiuo metu tarp visos eilės kan
didatų į Brežnevo vietą minimi 
Konstantin Čemenko, Brežnevo 
atvežtas iš Dniepropetrovsko Jau
nystės dienu bendradarbis. Sako
ma, kad kai Brežnevas ten valdė 
partijos aparatą, Cemenko prižiū
rėjo saugumą ir likviduodavo 
Brežnevo priešus- Cemenko kan
didatūrą stiprina IT tai, kad jis 
"jaunas", tik 70 metu, kada kitas 
ryškesnis kandidatas Andrei Ki-
rilenko yra trim mėnesiais vyres
nis už Brežnevą. Jis irgi senas 
Brežnevo bendradarbis, kuris kar
tu yra ir partijos sekretorius. Mi-

vertė Chruščiovą 1964 m. Dabar- nimas gynybos ministeris Usti-
tinis prezidentas Brežnevas ture- novas, 73 metų ir premjeras Ti-
jo būti dėkingas Suslovui, kad jį chonovas, 76 metų. Jiedu tegalė-
parinko generaliniu sekretoriumi, tu dėl savo amžiaus būti tik lai-
nes juo būtu galėję tapti kiti va- j kini, pereinamojo laikotarpio va
dai, jų tarpe pats Suslovas- dai. Tarp kandidatu minimas ir 

Šalia klausimo, kas pakeis Sus- į KGB galva Juri Andropovas. Jis 
lovą, stebėtojai klausia, kas pa- į dar tik 67 metu amžiaus, tačiau 
keis Brežnevą. Maskvoje daug kai- j abejojama, ar KGB vadas turėtu 
bu sukėlė Brežnevo pasirodymas | centro komitete nuoširdų pritari-
Maskvos karinės apygardos poli- Į mą. 
truko gen. Gruševojaus laidotu-
vėse, kada Maskvos televizijaj . v 
parodė Brežnevą verkiantį, kuk-j Naujas Žurnalas 
čiojantį. Daugelis prisiminė, kad j New Yorkas.; - laisvuosius 
valstybių vadai, paprastai, nehe- V d o * « pasiekė naujas žurnalas, 
ja ašarų viešose vietose. Kiti t u o j \ n S y t a s I i e t u v i u i r i e n k u kaibo_ 
prisiminė, kad Breznavas neishe-1 ̂  3 6 l a p i Ų «Lithuania" 
Jonei vienos ašaros kai c « 5 N r . ] . Jis išleistas 1981 m. n J a * 
tris savaites buvo laidojamas Sus
lovas. 

Stebėtojai kalba, kad, jei pir
mas būtų išėjęs Brežnevas, Suslo
vas būtu prižiūrėjęs, kad valdžia 
patektų į "tinkamas" rankas. Bū
tu buvę galima tikėtis tvarkingo 
valdžios perėmimo-Dabar jei Brež-

Leidėjai: "Nova Hutą" ir "Kry
žiaus" leidykla Krokuvoje. Tai 
nuotraukomis ir piešiniais iliust
ruotas leidinys, kuriame rašoma 
apie lietuvių didvyrišką kovą 
prieš okupantą, įdėta Adomo 
Mickevičiaus poemos ištrauka lie
tuviu ir lenkų kalbomis ir Ces-

nevas mirtų, gali įvykti ugesnes j l o v o M ; I o c z o « p a v e r g t a s kraštas", 
varžytines tarp likusiu perti- j y r a M a i r o n i o e i l i u . 
] O S «? r I r m T" , ^ » >, , Salia įvado, žurnale rašoma 

Nevv York Times Maskvos | a p i e R o m ą K a I a n t ą , L i e t u v i u 
korespondentas John Bums nu- j K a t a l i k u B a 2 n y H o s Kronikos ap-
rodo, kad labai nedėkingas u z - i ž v a , r a š o m a a p J e d v a s i n i o 

pasipriešinimo principus, nagri
nėjamas klausimas: kaip padėti 
tautai ir Lietuvai. 

Prašo padidinti 
JT jėgas Libane 

New Yorkas. — Jungtinės Tau
tos planuoja pasiusti į Libaną 
dar 1,000 taikos priežiūros karei-

davinys spėlioti, kas turi daugiau 
galimybių laimėti varžybas dėl 
Brežnevo vietos. Niekas nenuma-

Maroko protestas 
Adis Ababa. — Afrikos Vieny

bės organizacijos užsienio reikalu 
ministerių suvažiavime Marokas 
atsisakė užimti skirtą vietą, nes 
buvo pakviesti į konferenciją ir! v i Ų § i u o m c t u t e n laikomi 6,000 
Vakarinės Sacharos sukilėliu "po- į k a r i u g y | valstybių. Šios kariuo-
lisario" atstovai. Marokas pavel-1 m e n ė s u ž d a v jnvs —išlaikyti Li-
dėjo tą teritoriją iš Ispanijos, kai j b a n e paiįaubas, prižiūrėti, kad 
ii pasitraukė iš Afrikos kolonijų; įvairios grupės nepuldinėtų kitų 
Alžiras ėmė remti sukilėlius, ku- g r u p 5 u k k a d I z r a e i 5 o n epultų pa-
rie reikalauja įsteigti Sacharoje Į leniniečių būriai. Ši tarptautinė 
naują nepriklausomą valstybę. j ̂ ^ d a r b ą ^ ^ ^ 1973 m . Iki 

šiol jau žuvo 34 kariai ir 110 bu
vo sužeistu-

Jungtiniu Tautu daliniuose yra 
daugiausia Olandijos karių. Iš 
Prancūzijos ir Nigerijos laukia
ma didesniu grupių. Kiti karei
viai yra iš Ganos, Fidži, Airijos, 
Nepalio, Norvegijos. Senegalio. 
Italijos ir Švedijos. Dabartinis JT 

Kambodijos vadai 
sujungia jėgas 

Pekinas. — Kambodijos pa
šalinto Pol Poto režimo premje
ras ir sosto netekęs princas Siha-
noukas susitarė Kinijoje įsteigti 
jungtinę koaliciją visu tu kam-
bodiečių iėgų, k u r i o s , ! * « " * * I icartaomena vadas vra Airiios 
Vietnamo okupacijai Kamboduo-; , nm .••• ^ ,, « 

~ . C.T , . , ' • generolas Vvilliam Callaghan. 
ie Princas Sihanoukas ir buvęs j 
komunistu Kambodijos premjeras 
Khieu Samphan kvietė prie ju ko
alicijos prisidėti ir nacionalistu 
vadą, buvusį Sihanouko laikais 
premjerą Son Sann. Kinijos val
džia remia tokią koaliciją ir žada 
padėti jai išmesti vietnamiečius 
iš Kambodijos-

Pareiškime sakoma, kad dabar 
reikia vengti ideologinių ginču, 
reikia "užmiršti" politiką, kol 
Kambodija bus laisva. 

KAJLEVDORIUS 

Vasario 24 d.: Pelenu diena. 
Liucijus, Primityva, Virgaudas, 
2iedūna. 

Vasario 25 d.: Serapijonas, 
Valburga, Margiris, Rasa-

Saulė teka 6:35, leidžiasi 5:33. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe
ratūra dieną 30 1.. naktį 20 1. 
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DRAUGAS, trečiadienis. 1982 m. vasario mėn. 24 d. 
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LIETUVIU SKAUTŲ 
SĄJUNGOS VADOVYBĖ 

i š r ink ta 1981 m. suvažiavimo 

LSS T a r y b o s nar ia i , iš
r i nk t i Bendrojoje suei
goje: v.s. Sofija Jelionienė, v.s. 
Irena Kerelienė, v.s. Česlovas 
Kiliulis, v.s. fil. Sigitas Mik-
naitis, v.s. Lilė Milukienė, v.s. 
Bronius Žalys. 

LSS T a r y b o s na r i a i , i š 
r i n k t i bro l i jos sueigoje: v.s. 
Vladas Bacevičius, v.s. fil. Ba
lys Barkus, v.s. fil. Petras Mo
lis, s. fil. Romas Rupinskas. 

LSS T a r y b o s n a r ė s , i š 
r i n k t o s seser i jos sueigoje: 
s. fil. Pajauta Pullinen, s. 
Danutė Surdėnienė, v.s. Nijolė 
Užubalienė, v.s. Marija Vasi
liauskienė. 

LSS T a r y b o s na r i a i , i š 
r i n k t i ASS sueigoje: s. fil. 
Vytautas Germanas, v.s. fil. 
dr. Jurgis Gimbutas, s. fil. 
Kęstutis Ječius, s. 
Laučienė. 

fil. Ilona 

LSS g a r b ė s te ismo n a 
r i a i : v.s. fil. Jonas Damaus
kas, v.s. fil. Edmundas Korzo-
n a s , v . s . H a l i n a 
Plaušinaitienė. 

LSS kon t ro l ė s komis i jos 
n a r i a i : s. Nijolė Balzarienė, 
J.v.s. Bronius Juodelis, v.s. 
Aleksas Karaliūnas. 

LSB vyr iaus ias skau
t in inkas : v.s. fil. Vytautas Vi
dugiris. Pavaduotojas v.s. 
Kazys Matonis. 

LSS vyr i aus i a skau t in in
ke: v.s. fil. Danutė Eidukienė. 
Pavaduotoja ps. Dalė Gotceitie-
nė. 

ASS vadijos p i rmin inkas : 
s. SI. dr. Raimundas Strikas. 
Pavaduotoja fil. dr. Dalia Pet-
reikytė. 

LSB garbės gynėjas : v.s. 
Vaclovas Nenortas. 

LSS garbės gynėja : v.s.Me-
ga Barniškaitė. 

ASS garbės gynėja : s.fil. Ir
ma Laisvėnaitė. 

LSS rajonų vada i : s. Albi
nas Pocius, Australijos; ps. 
Steponas Vaitkevičius. Euro
pos; s. fil. Romas Jakubaus
kas, JAV Atlanto; v.s. Vytau
tas P. Jokūbai t i s , JAV 
Vidurio; v.s. Mykolas Naujo
kaitis. JAV. Ramiojo van
denyno; v.s. Česlovas Senkevi
čius, Kanados. 
1982 vasario 16 

s. fil. Liuda Rugienienė 
LSS suvažiavimo pirmininkė 

"Lituanicos" tunto "Miško broliai", vadovau jami 
s. Juozo Šalčiūno, Vasar io 16 d. kelia J A V ir Lie

tuvos v ė l i a v a s pr ie Lemonto mies to rotušės. 
Nuot r . A. M o c k a i č i o 

J 

CHICAGOS SKAUTUOS 
VASARIO 16-TOJI 

SKAUTININKĖS 
BARSCIAUSKAITĖS 

KAPAS 
"Skautybės Kelias" nese

niai gavo laišką, kuris, tiki
mės, bus įdomus daugeliui mū
sų skaitytojų. Jį rašančiam 
nuoširdžiai dėkojame. (Red.) 

Sese Redak to re , 
Seniai rengiuosi perduoti 

Jums mano sesers iš ok. Lietu
vos laiško ištrauką, apie a.a. s. 
Elenos Barščiauskaitės pa
minklą. Matote, mano sesuo, ir 
Elenutė kartu gyveno ir buvo 
neperskiriamos draugės. Prieš 
Kalėdas gavau sesers laišką, 
kuriame aprašomas Elenutei 
pastatytas paminklas. Štai iš
trauka iš laiško: 

"Paminklas gražus, didin-
gs. Vienoje jo pusėje moters fi
gūra su duonos kepalėliu ir rū
tos šakele rankose, o kitoje — 
Nazarietis surištas virvėmis. 
Nazariečio veidas ramus, susi
kaupęs, geras, atleidžiantis ir 
toks paprastas. Pats ąžuolas 
storas, aukštas, sveria apie 3 
tonas. Užrašas paimtas iš J . 
Marcinkevič iaus poezijos, 
trumpas ir tinkantis Elenutei: 
"an t Lietuvos mano širdis pa
tekėjo". Galima buvo rašyti ir 
antrą eilutę, bet tada gal ir aiš
kintis reikėtų. Pašventino spa
lio 18 d. Buvo atvažiavę Ele-
nutės draugų, pažįstamų, 
bendradarbių". 

Tai tiek apie paminklą. Pra
šiau atsiųsti paminklo nuo
trauką ir gavau atsakymą, kad 
Garliavos fotografai nuotrau
kas padarė tokias, jog negali
ma ne tik niekur siųsti, bet nie
kam nei parodyti nesinori 
2ada atsivežti fotografą ir pa
daryti geras nuotraukas. Ga
vęs — atsiųsiu. 

Žinau kokia brangi Seserijai 
buvo, ir yra, s. Elenutė, todėl 
laikau savo pareiga pasidalin
ti žiniomis. Mano a.a. Tėveliai 
irgi palaidoti tose pačiose kapi
nėse (Jonučiuose, prie Garlia
vos), taigi, kita sesuo, gy
v e n a n t i G a l l i a v o j e . 
lankydama tėvų kapus, visuo
met patvarko ir Elenutės ka-
P3 ps. J B 

MIRĖ ONA 
ZAILSKIENĖ 

Po sunkios ir ilgos ligos 
vasario 22 d. Loretto ligoninė
je, Chicagoje, mirė buvusi LSS 
Seserijos vyriausia skautinin
ke v.s. Ona Zailskienė. Su 
nuliūdime likusiu jos vyru s. 
Pranu Zailsku, šeimos nariais 
ir artimaisiais liūdi ir visa pla-
6oji skautiška šeima. Plačiau 
apie šią taurią asmenybę rašy
sime artimiausioje "Skautybės 
Kelio" laidoje. 

MAMYTĖS NETEKUS 

Lietuvoje vasario 6 d. mirė 
mūsų bendradarbio — foto ko
respondento v.s. Vlado Bace
vičiaus mamytė. Liūdintį brolį 
Vladą nuoširdžiai užjaučia vi
sa plačioji skautiškoji šeima, o 
ypač klevelandiečiai, kurių tar
pe jis savo veikla daugiausiai 
reiškiasi. 

KAZIUKO MUGĖ 
CHICAGOJE 

Cbicagos skautų,-čių Kaziu
ko mugė įvyks sekmadienį, ko
vo 7 d. 9:15 vai. ryto visi daly
vaujame skautiškose šv. 
Mišiose tėvų jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų vykstame į 
Jaunimo centrą ir rikiuojamės 
mugės atidarymui, kuris įvyks 
10 vai. ryto. Jaun. centre di
džiojoje salei*? 

Chicagos skautija jau antri 
metai ruošia bendrą visų ketu
rių tuntų Vasario 16-tos minė
jimą. Iki šiol ši šventė buvo 
minima atskirai, savuose vie
netuose. 

Sįmetinis minėjimas, įvykęs 
vasario 14 d., buvo pradėtas 
9:15 vai. ryto šv. Mišiomis tė
vų jėzuitų koplyčioje. Šv. Mi
šias aukojo ir pamokslą pasa-
kė l i e t u v i ų j ė z u i t ų 
provincijolas kun. Leonas 
Zaremba,S.J. Po pamaldų 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje įvyko minėjimas. Prisirin
ko pilna salė uniformuotų 
skautų ir skaučių, vadovų,-vių 
ir kelios dešimtys tėvų. Iš aukš
tųjų skautijos pareigūnų šioje 
sueigoje dalyvavo: LSS Tary
bos pirm. v.s. Sigitas Miknai-
tis, LS Seserijos vyr. skau
tininke v.s. Irena Kerelienė, LS 
Seserijos dvasios vadovas v.s. 
kun. Juozas Vaišnys,S.J., Vi
durio rajono vadas v.s. Zig
mas Jaunius, LSS kontrolės 
komisijos pirm. v.s. Vaclovas 
Tallat-Kelpša. 

Keliais įvadiniais sakiniais 
minėjimą pradėjo j.b.ps. Linas 
Kučas. Skautininkui Romui 
Puodžiūnui vadovaujant, visi 
dalyviai sudainavo "Lietuva 
brangi", "Norėčiau aš keliau
ti" ir "Stoviu ar parymus". 
Įspūdingą montažą — eilėraš
čių ir Lietuvos Katal ikų 
Bažnyčios Kronikos ištraukas, 
paįvairintas trim gyvaisiais 
paveikslais, atliko visų ketu
rių tuntų atstovai. Montažas 
buvo gerai atliktas. 

Montažą paruošė ir minėji
mo programą koordinavo v.s. 
Danutė Eidukienė. Atskirus 
gyvuosius paveikslus, pagal 
duotą tekstą, paruošė s. Albi
na Ramanauskienė, s. J . Kirve-
iaitis, s. Dalė Gotceitienė, ps. 
Teresė Gaidelytė ir ps. G. 
Matutis. Programos pranešė
jas Jonas Gražys ir eilėraščius 
bei Kronikų ištraukas skaitę — 
R. Stroputė, Gailė Eidukaitė, 
Akda Vitaitė, Aleksandra Gra
žytė, T. Glavinskas, Renata 
Ramanauskaitė, Audrė Bud
rytė ir A. Kirvelaitis savo 

vaidmenis gerai ir sklandžiai 
atliko. 

Minėjimas buvo baigtas Lie
tuvos himnu. 

Chicagos tuntų vadovybės ir 
minėjimo ruošėjai verti pagy
rimo už bendrą šios mums vi
siems brangios šventės ruoši-
mą, s i e k i a n t d i d e s n i o 
tarptuntinio bendradarbia
vimo, Šventės įspūdingumo. 
Tačiau negalima palikti ir be 
kelių kritiškų pastebėjimų: 
šventei pernelyg vėlai pradėta 
ruoštis, gal todėl trūko spau
dos informavimo, didesnio 
dalyvių įtraukimo, šventę ati
tinkančio nusiteikimo ir iškil
mingumo. Je i kuri iš mūsų 
švenčių iškilmingai švęstina, 
tai ši — svarbiausia mūsų tau
tinė šventė turėtų būti iškil
mingiausia, įspūdingiausia, 
bet tam įvykdyti reikia tinka
mo dėmesio ir laiko pasiruoši
mui. 

Nėra abejonės, kad gražią 
tradiciją pradėjo Chicagos tun
tai ją ir toliaus tęs.Tik pasi
ruošimą a t e inanč ių metų 
Vasario 16-tai pradėtina jau 
dabar, paskiriant asmenis rū
pintis minėjimo ruošimu. Jau 
dabar reikėtų užsakyti salę, 
susitarti dėl iškilmingų Vasa
rio 16 d. Šv. Mišių su atitin
kamais skaitymais, maldo
mis, giesmėmis ir pamokslu. Į 
Mišias turėtume ateiti organi
zuotai, su vėliavomis ir taip 
pat po jų išeiti. Šiemet tik dalis 
tedalyvavome, o ir tie tebuvo
me dalyviais privačios šeimos 
užsakytų Šv. Mišių už tos šei
mos mirusius. Be vargonų 
muzikos, be giesmių... 

Minėjime, be meninės prog
ramos, turėtų būti ir iškilmin
goji dalis. Jame turėtų daly
vauti visų vienetų vėliavos, 
susikaupimo minute pagerbti 
žuvę už Lietuvos laisvę (pri
siminti žuvę ir nukankinti 
skautai), ati t inkamai pagerbti 
mūsų tarpe dar esantys ne
gausūs Nepriklausomybės ko
vų dalyviai. Šiame minėjime 
dalyvavimas turėtų būti pri
valomas visiems skautams,-
tėms — nuo jauniausių iki vy

r i a u s i ų , t i ek a m ž i u m i , 
laipsniais, pareigomis — visa 
skautiška šeima. Visi dalyviai 
turėtų būti apjungti bendros 
nuotaikos, jungtis į bendrą dai
navimą ir giedojimą. Jau
nimas nori veikti, dalyvauti, o 
ne vien pasyviais žiūrovais bū
ti. Tik reikia iš anksto t am 
pasiruošti. Jaunesnieji drau
gininkų turėtų būti pamokyti, 
kaip elgtis dalyvaujant rimto
se iškilmėse (šiemet to labai 
stokojo). 

Iš klaidų mokomės — į klai
das ir trūkumus atkreipę dė
mesį ir iš anksto ruošdamiesi, 
šią didingą šventę galim pa
daryti tikrai įspūdingą ir pri
simintiną. Vasario 16-toji yra 
mūsų Tautos Prisikėlimo — 
Tautos Velykų šventė. Pri
sikėlimas buvo kančios ir mir
ties triumfas. Todėl ir Vasario 
16-tąją švęsdami prisimin
kime tautos kančias, bet neuž
mirškime ir džiaugsmingo mo
mento. Programa turėtų būti 
rimta, bet jaunatviškai džiugi 
ir viltinga. Švenčiame Tautos 
Prisikėlimą, ne pakasynas. Iš 
jos turėtume išeiti degdami 
pasiryžimu kovoti už Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymą, o ne vien tik dū
sauti dėl jos laisvės netekimo. 

Tad pradėkime jau šiandien 
ruoštis, kad ateinančių metų 
Vasario 16-toji būtų iškilmin
ga ir prasminga. 

IR 
KAZIUKO MUGĖ 

HARTFORDE 
Har t fo rdo " Š a t r i j o s " ir 

"Tėviškės" vietininkijų skau-
tės,-tai tradicinę Kaziuko mu
gę ruošia kovo 14 d. Po 9-tos 
vai. r. lietuviškų Mišių, Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos 
svetainėje vyks mugės ati
darymas, o po to - laisvas mu
gės apžiūrėjimas, pasižmo
nėsimas, apsipirkimas, laimės 
bandymas. Ištroškę ras lietu
viškos giros, kavos, vaisvan
denių, o pyragų ir pyragaičių 
nei skonis, nei grožis — neap
rašomi, išalkę galės pasisotin
ti skaniais pietumis. 

Kasmet stengiamasi Kaziu
ko mugę kuo nors nauju pa
įvairinti, praturtinti. Šiemet iš 
Washingtono atvyksta s. Re
gina Petrutienė su nuostabiais 
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L 
medyje deginimo darbais. Jos 
liaudies meno motyvais atlik
tus darbus matė niujorkiečiai, 
čikagiečiai, o dabar ir hartfor-
diečiai turės puikią progą jais 
pasigėrėti. Pačius naujausius 
iš šiaudelių sukurtus paveiks
lus išstatys ps. Aldona Sai-
mininkienė. Artėjant Vely
koms, bus labai pravartu 
apžiūrėti Mildos Liaukienės 
margučius. 

Kaziuko mugėse pamatome 
mūsų skautų.-čių atliktus dar
belius, pajuntame jų norą išlik
ti lietuviais. Savo gausiu atsi

lankymu parodykime jiems, 
kad jų darbus įvertiname, o jų 
siekimais didžiuojamės. 

J.B. 
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DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

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

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

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

"Kiek jaunimui reikia laisvės?" svarstybose. Pr ie 
stalo :S k. Albertas Tuskenis, Daiva Gr iga i ty t* — 

modera torė , L inas Kučas ir Rasa Kaminskai tė . 
N u o t r T e r e s ė s G a i d e l v t ė s 

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

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč. ir šešt. uždaryta 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr., treč., ketv. ir šeStad 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0RA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai: pirm , antr ketv ir penkt 

2-7; šeštadieniais pag.u susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRRAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. - 778-J400 



Pelenų diena — 

GYVENIMAS NE 
PELENAI 

Šiandien katalikų Bažnyčia 
simboliškai pabars to galvas pe
lenais. Tai lyg priminimas, 
kad "žmogus dulkė yra, į dul
kę ir pavirsta". Tai primini
mas, kad šis gyvenimas yra 
laikinas, kad žmogus jame tik 
kaip meteoras sužiba ir vėl 
išnyksta. Bet tai kartu pri
minimas, kad šis gyvenimas 
nėra tik pelenai, kuriuos gali
ma barstyti. Jis yra toks laiko
tarpis, kuriame tie pelenai virs
ta auksu, jei jie išpuošiami 
gerais darbais, gerais sie
kimais, artimo meile, teisingu
mu ir rūpesčiu kitais. Žinoma, 
šis gyvenimas gali būti tik pe
lenai, jeigu žmogus gyvena tik 
žeme ir tik vėjo sklaidomomis 
dulkėmis. 

Pelenų diena yra gavėnios 
pradžia. Gavėnia yra ir atgai
los laikas. Bet vėl — tai nėra 
tik atgaila. Turi būti atitai
soma kiekvieną kartą, kada 
žmogus išklysta iš žmogiško ir 
krikščioniško kelio. Gavėnia 
yra susimąstymo, rimties lai
kas, kai žmogus turi progą pa
galvoti apie savo tolimesnę, ne
gu šios žemės ribos, ateitį, kai 
gali pasiruošti prisikėlimui, 
kuris yra žmogaus kelias ir gy
venimas, nes tuo ir Kristus už
baigė savo misiją žemėje. Kris
tus vieną kartą prisikėlė iš 
mirusiųjų, bet tuo prisikėlimu 
jis užbaigė savo dieviškus dar
bus šioje žemėje ir žmogų iš
mokė sekti jį iki prisikėlimo. 
Pelenų diena ir primena žmo
gaus laikinumą šioje žemėje ir 
žmogaus amžinumą Prisikėlu
siame Kristuje. 

Pabarstymas pelenais yra 
tik simbolinis Bažnyčios veiks
mas. Tas veiksmas yra ne pa
šventinimui, ne ypatingų ma
lonių suteikimui, bet priminti 
gavėnios pradžiai, nuo kurios 
prasideda pasiruošimas pa
galvoti, susitelkti, nuoširdžiau 
pamąstyti apie patį save, kaip 
krikščionį, kaip žmogų ir kaip 
lietuvį. Šiuo atveju negalima 
išskirti nė vieno šių požiūrių, 
nes turime pareigų visose tose 
srityse — pasiruošti laikiną gy
venimą gerai užbaigti, pasi
reikšti gerais darbais artimui 
ir atlikti savo pareigas tėvynei 
ar tėvų gimtinei. 

Žmogaus gyvenimas nėra, 
tik laikinumu gyvenant, pra
leisti tam tikrą metų skaičių ir 
išnykti be žinios. Gal ne kiek
vieną istorija įrašys į didvyrių 
eiles, bet kiekvienas turi įsi
rašyti savo aplinkoje darbais, 
kurie būtų verti paties žmo
gaus. Jeigu tas gyvenimas yra 
tik kaip šešėlis, jis turi duoti 
unksmę kitiems karštose die
nose, jis turi paslėpti paukš
čius nuo plėšrių priešų, jis turi 
būti atgaiva įkaitusiam nuo 
saulės kaitros ar greito bėgi
mo. Žmogaus gyvenimas, nors 
ir silpniausio, nemokyčiausio, 
suprantančio tik savo aplin
ką, turi turėti prasmę. Jo pra
džia kūdikystėje, o pabaiga — 
nesibaigiančioje amžinybėje. 
O ta amžinybė yra tikrovė, ku
rion artėja kiekvienas per že
miškas dulkes, bet darydamas 
gerus darbus, kad savo gy
venimu taptų pilnutiniu žmo
gumi. 

"Dulkė esi, į dulkę ir pavir
si", kalba pelenus barstančio
jo lūpos. Bet tai nereiškia, kad 
žmogus tik dulke turi ir pasilik
ti. Jis turi siekti, galvoti vis 
aukščiau savęs ir toliau nuo sa-

DAINAVOS STOVYKLOS DARBAI 
IR GALIMYBĖS 

Pokalbis su stovyklos Direktorių tarybos pirmininku 
dr. Romualdu Kriaučiūnu 

vo žmogiško tako. Ir šios pras
mės ieškoti savo gyvenime, 
apie ją mąstyti savo darbuose, 
ja persunkti savo širdį, apimti 
visas mintis ir troškimus yra 
žmogiška. Tai parodo, kad 
žmogaus gyvenimas nėra tik 
pelenai ar dulkės, kurias vėjas 
išsklaido, bet yra bendras dar
bas, bendros pastangos žemė
je kelti gėrį, skiepyti dorą, ro
dyti prasmę išorėje kad ir 
menkais darbais. 

Socialinis gyvis, koks yra 
žmogus, siekia ne tik sau gero, 
bet ir gero savo bendruomenei, 
savo aplinkoje gyvenančiam 
artimui, net ir toliau esančiam 
žmogui. To socialinio pajau
timo ir socialinės atsakomy
bės neišskiria nė pelenais pa
b a r s t y m a s a r g a v ė n i o s 
laikotarpis. Priešingai, kaip 
tik dar labiau sustiprina, paro
dydamas žmogui visumoje, ko
kioje jis gyvena, tai yra socia
linėje bendruomenėje, už kurią 
jis bent dalinai neša atsako
mybę. Atsakingumo pajauti
mas yra žmogaus pareiga, nes 
kiekvienas priklauso ir žmoni
jai. 

Pasirengimas Kristaus kan
čiai ir prisikėlimui yra taip pa t 
žmogiško gyvenimo prasmės 
vykdymas, nes tai yra ir die
viška ir žmogiška. Kančia y ra 
žmogiškas p r a l a i m ė j i m a s . 
Prieš ją dažniausiai jis neturi 
priemonių kovoti, o tik gali 
kantriai kentėti. Jei Kristus, 
kaip Dievas, galėjo savo kan
čią ir sulaikyti, tos taurės neiš
gerti iki dugno, tai jis to neda
rė dėl žmonių, kurie tos 
priemonės neturi ir neturės. 
Kristus kentėjo visas žmogiš
kas kančias iki mirties. 

Mirtis nėra tik palaimingas 
perėjimas į kitą pasaulį, o tar
tum gimdymas eina su skaus
mu, atsiskyrimo pajautimu, 
gyvybės išsekimo baime ir ne 
visuomet užtikrinta ateitimi. 
Kristus kentėjo, kad žmogus iš 
jo pasimokytų. Ir tai pabrėžia 
Pelenų diena, pr imindama 
žmogui laikinumą ir ateinan
čią mirtį. Kiekvienas žino apie 
ją, bet stengiasi to žinojimo 
atsikratyti. 

Prisiminimas Kristaus Pri
sikėlimo yra naujos vilties 
žadinimas. Gavėnios pradžio
je Bažnyčia, primindama mir
tį, primena kartu ir prisikė
limą, kurį Kristus, kaip Dievas 
ir Žmogus, panaudojo žmonių 
tikėjimui stiprinti ir amžinybei 
užtikrinti. Jei Kristus nebūtų 
prisikėlęs, tai žmogus, nors ir 
tikintis jo dieviškumu, galėtų 
dar suabejoti. Dabar Prisikėli
mas panaikina tą abejonę, sus
tiprina kančios skausmų pa
kėlimą, nes kiekvienam duoda 
viltį, kad ta kančia baigsis ir 
prasidės amžinybė. Tai ir yra 
Pelenų dienos ir gavėnios sim
boliai, — rimties laikotarpis 
pamąstyti apie Kristaus ir sa
vo paties prisikėlimą. 

Kaip lietuviai ir katalikai tu
rime pareigą prisiminti, kad 
tuo pačiu keliu eina ne tik žmo
gus, bet ir pavergta tautos da
lis tėvynėje, tremtyje ir kalėji
muose. Reikia tikėti, kad ji 
eina kančios keliu į prisikėli
mą, nes tai yra žmogiška ir die
viška. Jų tikėjimas turi būti ir 
mūsų tikėjimas, jų viltis — mū
sų viltis, jų gyvenimas, kaip ir 
mūsų, nors pelenais pabarsty
tas, turi ieškoti prasmės pri
sikėlime. 

P. G. 

Pabaiga 
— Infliacija visus spaudžia. 

Dainava irgi neturi imuniteto. 
Kokius planus turite pramotą 
išvengti finansinės krizės? 

— Pirmiausia bandysime 
sumažinti tam tikras išlaidas, 
surištas su mokesčiais. Paduo
tas prašymas federalinė! val
džiai, kad Dainava būtų atleis
ta nuo gazolino mokesčių, 
kurie yra apie 22 centus už 
galioną. Bus kreipiamasi į 
elektros bendrovę, prašant, 
kad pakeistų esamą kašto 
kategoriją į žemesnę. Prieš 
kurį laiką Dainavos karšto 
vandens apšildymas pakeis
t as iš dujų į elektrą. Galvo
jame, kad turėtų būti į tai 
atsižvelgta. Mus daugiausia 
slegia nuosavybės mokesčiai, 
kurie kas metai vis kyla. 
Pradėtos pastangos gauti 
a t le id imą nuo bet kokių 
nuosavybės mokesčių, kurie 
šiais metais yra arti 3,500 dol. 
Taigi, vienas būdas tvarkytis 
su nepritekliais yra išlaidų 
sumažinimas. Jos tačiau kils 
kitose vietose. 

Antras būdas, aišku, yra 
dairytis, kur galima būtų pa
jamas pakelti. Yra vienas 
siūlymas, kad stovyklavimo 
mokestis būtų automatiškai 
derinamas su krašto inflia
cijos procentu. Taip pat galvo
j ama apie metinį loterijos bilie
tėlių platinimą esamiems ir 
būsimiems rėmėjams. Pernai 
pravestas platinimas davė 
daugiau kaip du tūkstančius 
dolerių gryno pelno. Norė
tume, kad visuomenė daugiau 
susidomėtų stovyklos metiniais 
lipinukais, kuriuos galima 
įsigyti už 25 dol. Lipinuką 
turintis automobilis, nesvar
bu, kiek jame būtų asmenų, 
stovyklon gali įvažiuoti be 
jokio kito įvažiavimo mokes
čio. Lipinukas galioja visą 
sezoną. Jo pirkėjas, nors 
s tovykla ir nesinaudotų, 
lipinuko įsigijimu paremia 
stovy klos darbus. 

— Anksčiau užsiminėte apie 
stovyklos padėjėjų ir darbi
ninkų verbavimą. Dabar siūlo
te lipinukus. Kur norintieji 
vienaip ar kitaip prisidėti ir 
patalkinti gali kreiptis? 

— Galima kreiptis tiesiogiai 
į mane. Geriausia trumpu 
laiškeliu: Romualdas Kriaučiū
nas , 1816 Tecumseh River 
Drive, Lansing, Michigan 
48906. Jei patogiau telefonu, 
skambinkite 1-517-321-0091. 
P a g a l re ikalą , siūlymus, 
pasisiūlymus bei prašymą 
lipinukų nukreipsiu kur reikia. 

jeigu skaitantysis šias eilutes 
tikrai norėtų prisidėti, prašo
me to noro neatidėti, nes atidė
jimas dažnai reiškia užmir
šimą. Netrukus pasirodys 
Vaclovo Rociūno redaguotas 
leidinys, kuriuo paminima 
Dainavos dvidešimt penkerių 
metų sukaktis. Leidinio mece
natai yra Danutė ir Leonas 
Petroniai, kurie labai apčiuo
piamai įvertino Dainavą jauni
mo auklėjimo darbe. Leidinį 
bus galima įsigyti per spaudos 
platintojus, o rėmėjams bus 
pasiųsta tiesiogiai. 

Gyvenate Lansing, Michigano 
valstijos sostinėje. Kokie ten 
vėjai pučia? Dainavos sto
vykla yra valdžios prižiūrima, 
ar ne tiesa? 

— Taip, Lansinge gyvenam 
jau daugiau kaip dvylika metų. 
Iš dalies čia ir atisikėlėme, kad 
augantiems sūnums Dainava 
būtų arčiau. Stovykla yra apie 
septyniasdešimt mylių į pietus, 
pietryčius nuo Lansingo. Kaip 
gal daugumas žino, Michi
gano valstija turi didžiausią 
bedarbių procentą visoje 
Amerikoje. Nedarbui kylant, 
tuštėja ir valstijos iždas, nes 
žmonės ne tik nemoka mokes
čių, bet bedarbiams dar reikia 
pašalpas mokėti. Daug valsti
jos vykdomų programų buvo 
apkarpytos, sumažinta darbi
ninkų skaičius. Tokiose sąly
gose, rodos, valdžiai mažiau 
gali rūpėti vaikų stovykla
viečių reikalai. 

Iš tikro yra net priešingai! 
Michigano valstija buvo viena 
iš pirmųjų krašte, kuri įvedė 
griežtus reikalavimus jauni
mo stovykloms. Daug kitų 
valstijų tuos reikalavimus sau 
prisitaikė. Tačiau tie reikalavi
mai vis griežtinami. Net prieš 
porą metų daug jaunimo 
stovyklų Michigane turėjo 
užsidaryti, nes negalėjo 
patenkinti valdžios reikala
vimų. Dainava visus reikala
vimus patenkino, nors ir daug 
išlaidų dėl to buvo. 

Dabar iš sostinės yra vėl 
naujų taisyklių projektas, 
kuris, tikimasi, bus priimtas ir 
įsigalios dviejų savaičių metu 
nuo priėmimo. 1982 metų 
stovyklavimo sezoną pradė
sime su naujais reikalavimais. 
Man reikėjo su tomis naujo
mis taisyklėmis susipažinti ir 
pradėjau ruoštis pakeitimams. 

Pavyzdžiui, iki šio jau sura
šiau apie dvidešimt proce
dūrinių aptarimų, liečiančių 
švarą, maisto paruošimą, 
sveikatą, pirmąją pagalbą, 

Dr. R. Kriaučiūnas 

plaukimą, vandens sportą, 
gaisrą, audras, paklydusius 
stovyklautojus ir t.t. Taip pat 
nuodugniai aptariau visų 
a t o v y k l o s d a r b i n i n k ų 
pareigas, nors tie darbininkai 
ir būtų savanoriai. Tokių įvai
rių pareigų susidarė apie 
a š t u o n i o l i k a . K i e k v i e n a 
stovyklaujanti grupė visus 
tuos aprašymus ir reikala
vimus gaus prieš stovyklą, kad 
galėtų atitinkamai orientuo
tis, planuoti. 

Vienas iš naujų reikalavimų 
yra priešstovykliniai kursai 
vadovams. Valdžia turi teisę 
reikalauti tų kursų plano ir 
dalyvių sąrašų. Su pasidi
džiavimu reikia pastebėti, kad 
praeityje, nors kartais val
džios inspektoriai ir prisika
bindavo prie vieno ar kito 
reikaliuko, savo raportuose 
Dainavą visada aptardavo 
kaip aukšto lygio, rimtą, sma
gią ir patrauklią stovykla
vietę. 

— Žiemos pūgoms siaučiant, 
gal ir per anksti galvoti apie 
stovyklavimą, bet gal jau žino
te, kas stovykla naudosis 
ateinančią vasarą? 

— Daug planų pradedami 
daug anksčiau, negu rezulta
tai pasirodo. Taip yra ir su 
D a i n a v o s n a u d o j i m u s i . 
Daugumas rezervacijų pada
roma stovyklai besibaigiant — 
žodžiu, metus į priekį. Prade
dant nuo pat metų pradžios — 
stovykla buvo rezervuota 
Detroito jaunųjų ateitininkų 
žiemos išvykai sausio 9-10 
savaitgaliui. Po to Dainavoj 
ramybė iki balandžio galo, 
kada ten rinksis amerikiečių 
jaunimo grupė savo rekolek
cijoms. Pradedant su gegužės 
10 d., stovykla bus užimta po 
t r i s d i enas į sava i t ę — 

penkioms savaitėms — vienos 
netolimos mokyklos gamtos 
pažinimo mokinių. 

Rugp jūč io 8 - 15 sa
vai tę yra organizuojama 
stovykla lietuviškai nekal
bantiems lietuvių kilmės vai
kams, tarp 7 ir 17 metų 
amžiaus . Stovyklos metu 
stovyklaujančių sąmonin
gumas bei kalba bus kreipia
ma lietuviškumo pusėn. Šio 
tipo stovyklos dar yra vis 
eksperimentinėje stadijoje — 
nėra pilnai įsipilietinusios. 
Tad ypač svarbu apie tokią sto
vyklą kuo daugiau rašyti, kuo 
daugiau suinteresuotojų dėme
sį į ją atkreipti. Paskutinioji 
vasaros stovykla, rugpjūčio 15-
22 dienomis, bus studentų 
ateitininkų sąjungos. Metų 
gale per kalakutines ir tarp 
Kalėdų — Naujųjų Metų, 
t ikime, vyks t radic inia i 
moksleivių ateitininkų sąjun
gos ideologiniai kursai. Pir
mieji yra jaunesniems, antrieji 
vyresniems moksleiviams. 

Kaip matote, susidomėjimas 
ir naudojimasis stovykla yra 
didelis. Laikui bėgant, norėtu
me pagalvoti apie stovyklos 
panaudojimą ir po vasaros. 
Rudens metas Dainavoje, kaip 
ir visame Michigane, yra 
nepaprastai gražus. Esamas 
patalpas kiek pakeitus, gal 
galima būtų sudominti ir mūsų 
„neorganizuotą" visuomenę. 
Dainavos apylinkėse yra daug 
turistinių įvairybių, kurios gal 
šiuo metu daugumai lietuvių 
yra ir nežinomos. Norėtume 
paruošti atitinkamos infor
macijos brošiūrėles, kad 
suinteresuoti stovyklavimu 
Dainavoje galėtų informuotis 
apie apylinkės įžymybes. 

— Koks jaunimo stovykla 
besirūpinančių šiuo metu svar
biausias rūpestis? 

— Būtų gerai, kad būtų tik 
vienas rūpestis...Daugiausia 
degantis šiuo momentu yra 
gauti stovyklai ūkvedį. Stovyk
la turi būti sistemingai prižiū
rima, nors ir tuščia būtų. 
Valdybos galutinis sudary
mas bei darbo grupių sutelki
mas būtų kitas platesnis 
rūpestis. Valdyba ir darbo 
grupės, tikimasi, Dainavą 
globos, ją naujins, padarys 
patrauklesnę. Tačiau kad ir 
gražiausi stovyklos rūmai būtų 
bergždžias darbas, jeigu visuo
menės dėmesys, medžiaginė ir 
moralinė parama imtų mer
dėti. 

Plačiąja prasme, norime 
Dainavon sugrąžint i jos 
buvusius stovyklautojus, jų 
draugus, bičiulius, kad Daina
va būtų ne tik stovyklautojų, 
bet ir plačios visuomenės 
naudojama, lankoma, remia
ma. Gal ir nebegrįš tie laikai, 

kai nebelikdavo vietos automo
biliams Dainavoje pastatyti, 
bet būtų smagu vėl matyti tą 
tautiškai ekumeninę dvasią, tą 
tarpusavio bilčiulystę, kuri 
Dainavą pastatė ant kojų. 
Liepos 11 d. yra numatoma 
Dainavos metinė šventė, virtu
si jau tradicija. Tikimės, kad tą 
dieną ir vėl bus sunku rasti 
vietą automobilio pastatymui. 

— Daug kas buvo paliesta, 
apkalbėta. Ar turėtumėte dar 
ką pridėti, prieš baigiant šį 
pašnekesį? 

— Ačiū už progą prabilti. 
Ačiū skaitytojams, kurie iki šio 
pašnekesio galo ištesėjo. 
P a b a i g a i n o r i u k a i ką 
pasakyti, kuo baigiau savo 
pranešimą per paskutinį rėmė
jų suvažiavimą spalio 18 d. 

Ar esi Dainavos stovyklos 
rėmėjas? Ar esi tiek aktyvus 
rėmėjas, kad tavęs kas pasi
gestų? O gal tik pasitenkini 
būdamas rėmėjų sąrašuose? 

N e u ž s i m i n t a a p i e 
neutraliuosius. Jeigu tokių 
būtų, norėtume juos prijau
čiančiųjų gretose matyti. O jau 
p r i j a u č i a n č i u s n o r ė t u m e 
pakviesti į aktyviųjų talkinin
kų gretas. 

Romualdas Kr iaučiūnas 
gimė 1936.1.21 Pavevėžyje, 
Lietuvoje. 1944-50 su dviem 
sesutėm ir motina gyveno 
Vokietijoje, o po to JAV-se. 
Gimnaziją baigė 1953 metais 
Chicagoje. Baka lau ro ir 
magistro laipsnius iš psicholo
gijos gavo Roosevelto univer
sitete Chicagoje. Klinikinės 
psichologijos doktaratą įsigijo 
Wa8hingtono universitete St. 
Louis 1967 metais. Darbuojasi 
protinės sveikatos centre 
L a n s i n g e ir v a d o v a u j a 
ambulatinių pacientų skyriui. 
Michigan State University 
k e t u r i u o s e f a k u l t e t u o s e 
(medicinos, psichologijos, 
pedagogikos ir socialinių 
mokslų) turi klinikinio profe
soriaus (associate Clinical 
Professor) rangą. 

Yra vedęs Gražiną Pauliuko-
nytę ir augina tris sūnus: Aidą, 
Arą ir Aldą. Bendradarbiauja 
lietuviškoje ir profesinėje spau
doje. Turi ilgų metų patyrimą 
įvairiose direktorių tarybose: 
Dainavos, Health Central, 
Psychological Evaluation and 
Treatment Center, ateitininkų 
federacijos ir Michigan 
Association for Better Hearing 
a n d Speech . P a s t a r o j e , 
apimančioj visą Michigano 
valstiją su profesiniais patar
navimais kurtiems ir neby
liams, pernai buvo direktorių 
tarybos pirmininkas. 

Dėkojame už i š s a m i ą 
Dainavos apžvalgą. Linkime 
pasisekimo Da inava i ir 
Pirmininkui. 

Jei žmogus myli pasaulį, Tėvo 
meilės jame nėra, nes pasau
lyje yra kūno pamėgimas, 
akių pamėgimas ir gyvenimo 
puikybė. Tai reiškia, jog kiek
vienas žmogus, sekąs savo 
penkių jausmų užgaidas ir ne
siekiąs kitko, kaip tik savųjų 

prigimtų malonumų, garbės ir 
valdžios jausmų tenkinimo, 
atitrūksta nuo tos meilės, kuri 
yra viso dvasinio vitališkumo 
ir laimės pagrindas, ir kuri 
mus apsaugo nuo mūsų bru-
tališkiausios ir smerktiniau-
sios savimeilės. 

Th. Merton 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
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1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 
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Atsirasdavo ir tokių, kurie parvykę atostogų į savo 
tėviškes su kultūrinėmis lauktuvėmis, pasitaikin
dami kaimo jaunimą, surauošdavo panašių siauresnių 
suėjimų, į šeimyninius pasisvečiavimus įnešdavo 
daugiau kultūrinę dalį. Juose vis daugiau vietos ir 
laiko pradėjo užiminėti mokinių atnešami su daino
mis rateliai, žaidimai; lygiagrečiai liaudies dainų vis 
garsiau pradeda skambėti, net jas pakeitinėti parėju
sios iš Prūsų slaptais takais knygų lapuose, išspaus
dintas lietuviškas žodis ir plačiau skambėti A. 
Strazdo, Barono, Vienažindžio, Maironio dainos ir 
giesmės... 

Bet vien tik kalba, daina be laisvo jos rašto dar ne 
išsiliejąs per kraštus tautinei kultūrai kurti įkvėpė
jas, ne pats patvariausias išlaikytojas ir ne pačios 
ilgiausios rankos ją skleisti, išnešioti, išdalinti — 
būtinas laisvas raštas ir „drukas" spauda. Mokiniai 
tai žinojo. 

Rusijos valdžia Svetopolko Mirskio, buvusio 
Vilniaus gubernatoriaus, vidaus reikalų ministerio, 
lūpomis ir raštu apie 1900 m. turėjo prisipažinti, kad 
nepajėgia nugalėti kontrabandinės lietuvių raštijos. 
Jos vis daugiau ir plačiau skleidžiasi Rusijos ribose. 
J is pataria lietuviams spaudą grąžinti, bet ją stropiai 
tikrinti (cenzūruoti), tada ji bus mažiau pavojinga už 
dabartinę. Rusijos imperija draudimą atšaukia 
(1904.rV.24-V.7) ne iš meilės Lietuvai, bet priversta 

nepalaužiamos kovos, einant didžiai nesėkmingam 
karui jos su Japonija. 

Spaudos draudimo atšaukimas mokinius užtiko 
be Kriaučiūno ir dar be Gustaičio, taigi be tiesioginių 
tautinių vadovų. Bet jai sutikti daugumas mokinių 
nebuvo nė pasiruošę, o tik atsiradę lyg prieš klausi
mą, kaip laikytis, ko pirmiausiai griebtis ir kur ženg
ti. Todėl spauda jų sutikta su santūriu džiaugsmu, 
savotišku išgyvenimu, su žiburėliu į ateitį ir rūpesčiu į 
ją besitiesiančiais keliais. Atpuolus draudimui 
gimnazijoj lietuviškai šnekėti, (bent bausmei už tą 
šnekėjimą), lietuviai pasijuto pakilę svetimtaučių 
mokinių ir mokytojų akivaizdoje, lyg nugalėtojai 
atgavę teisę kitaip žvelgti į dar vakar buvusius 
draudėjus ir savuosius abejinguosius (skeptikus). Per 
lietuvių kalbos pamokas atsirado daugiau laisvės ir 
suplonėjo įtempimas, bet didesnio skirtumo jos dėsty
me napajusta. (Žiūr. „Lietuvių kalbos mokytojai"). 

Mokiniai atskirai vienas kitam ir būreliuose 
aiškinosi ir girdėjo iš šalies, kad su trupučiu, paleng-
vėjus aplinkybėms, išsikovotos laisvės darbas 
nesibaigia ir neturi sustoti. O su tiek metų kalinta ir 
dabar išvesta, nors iš dalies, iš pogrindžio sava kalba 
ir raštu turės imti vešliau želti lietuviškoji kultūra. Jie 
plačiau pradėjo dairytis ne tik lietuvių kalba 
parašytos lietuviškos grožinės literatūros, bet ir paro
dančios savo krašto žmogų lietuvį, jo kultūrinį tautinį 
ūgį; ypač pradėjo dairytis ir dairėsi vadovaujamos 
spaudos, o nei jos, nei anokios tuo pereinamu laiko
tarpiu patenkinamos nebuvo. 

Užsieniuose draudimo metais išleistomis kny
gomis privengta viešai naudotis: jos valdžios 
netikrintos ir ne visai atitiko dabartinius kalbos 
reikalavimus. Naudotis gimnazijos knygyno lotynų 
raidėmis knygomis draudimas dar nebuvo atšauk
tas. Taigi tarpas nuo 1904.V.7 iki pirmųjų leistų lietu
viškų laikraščių pasirodymo buvo — nesusigaudymo-

ir tuštokas. Didesnį įspūdį mokiniams padarė, drąsos 
pridavė, aiškumo ir tikrumo atnešė pirmieji teisėti 
piliečiai, lietuviški laikraščiai („Vilniaus Žinios" ir 
vėliau kiti), rasti tėvų namuose, negu pats spaudos 
grąžinimo išgirstas faktas: nebuvęs staigmena, nes 
anksčiau — vėliau tikėtasi. O spaudos grąžinimas 
gimnazijoje virto tikrove, kai (oficialiai) buvo 
panaikintas draudimas gimnazijos knygyne lietu
viškoms knygoms lotynų raidėmis 1906.VTII.9 caro 
Nikalojaus raštu. 

Pati gimnazija savo kultūriniuose parengimuose 
(žiūr. „Direktoriai") daugiau pradėjo nuo 1906 metų 
duoti vietos lietuviškai žodinei kultūrinei daliai. Tą 
dalį paruošdavo Kriaučiūnas, išversdamas ką 
tinkama ir iš kitų kalbų — rusų, prancūzų, anksčiau ir 
iŠ lenkų. Ypač rimtai pasirodę lietuviai rusų poeto 
Lomonosovo minėjime 1911 m., kur buvo deklamuo
jama rusiškai, prancūziškai (kiti mini, kad ir vokiš
kai), lotyniškai. O lietuviškai deklamavo net keli 
mokiniai — Gylys, Žemaitis... Tokiu lietuvių kalbos 
įvedimu į kitų dėstomųjų kalbų eilę visuomenės 
akivaizdoje mokiniai didžiuodavosi, o visuomenė ir 
svetimoji džiaugsmingu plojimu pri imdavo. 
Nenutylėdavo ir lietuviškoji spauda. Šios lietuviškos 
gimnazijoje programų dalys irgi yra buvusios užkre
čiantis lašas lietuviškai kultūrai. 

Prie lietuviškos spaudos alkio mažinimo, kultū
rinių būrelių platinimo, nuo 1904 m. rudens prisidėjo 
Gustaitia, 1906 m. pradžioje grįžęs Kriaučiūnas, 
Marijampolės šviesuomenė, draugijos, knygynai. 

Gimnazija po spaudos atgavimo šalia savęs 
nuolatinio kultūrinėje veikloje dalyvavimo moki
niams nepripažino, išskyrus bažnytinį giedojimą, 
išsivysčiusį vėliau į chorą, vėliau dainavusį ir lietu
viškuose vakaruose. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. vasario mėn. 24 d. 

Massachusetts gubernatorius pasirašo Vasario 16-tosios pr oklamaciją. Iš kaires: Ona Ivaškienė, gubernatorius Edvvard 
J. King, Felicija Grandelytė; stovi: Aleksandras Čaplikas, Bronius Paliulis., Antanas Andriulionis ir Alg Budreckis. 

BOSTONO ŽINIOS 
SVEIKINAM JAUNIMĄ 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 13 d. Bos-i 
tono ir apylinkės lietuviu jauni-1 
mas — skautai, tautinių šokių: 
sambūris, lituanistinė mokykla ir-
kitos organizacijos surengė vai-; 
kams Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo šventės mi-! 
nėjimą So- Bostono Lietuvių Pi-! 

liečiu d-jos auditorijoj. Visos pir-, 
mosios kelios eilės kėdžių buvo; 

specialiai vaikams, o jų tėveliams 
Ir svečams salės užpakaly. Vidu-j 
ry salės palikta didelis tuščias; 
tarpas, kaip rengėjai sakė, kad: 
vyresnieji nesimaišytų ir netruk
dytų. 

Minėjimą pradėjo skąu-' 
tas Gintas Čepas, pakviesdamas^ 
Birutę Vaišjurgytę-Šležienę.ir Vy- s k>' r i a us delegacija lankėsi pas 
.tautą Dabrilą pravesti minėjimą. M a s s - gubernatorių Edwardą J. 

.Buvo sugiedotas Lietuvos him- K i n § - Gubernatorius pasirašė 
nas. Tada Birutė Šležienė trum 

somybės šventės minėjimą vai 
kams. Jis buvo puikus, nes tai 
jų pačių darbas. Juk visos mūsų 
viltys ateities veiklai yra mūsų 
jaunimas. Kai jie patys pradės 
taip dirbti, vėliau dar labiau įsi
jungs į lietuvišką darbą ir bus 
pakaitalas mums vyresniesiems. 
Būtų gražu, kad šis Bostono jau
nimo pavyzdys pasiektų ir kitas 
lietuviškas kolonijas ir jie taip 
pradėtų dirbti. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Amerikiečių laikraščio „The 
Thrut" kuris yra grynai prieš 
komunizmą, leidėjas ir redakto
rius Earle W. Tuttle trumpai pa
sisakė apie Pabaltijo kraštų oku
pacijas. Latviai sveikino raštu- Žo
džiu sveikino ukrainiečių atsto
vas Robert Zosule. Tada buvo 
pakviestas Edvardas Meilus, jr., 
iš Woreesterio. Meilus gimęs 
Amerikoje, Worcestery. Jo moti
na švedė. Jis pats kalba lietu
viškai, angliškai, švediškai. Pra
eitais metais gavęs magistro laips
nį iš chemijos ir technologijos. 
Meilus yra labai aktyvus skautų 
ir kitų lietuvių organizacijų veik
loje. Worcestery turi du kartus 
radio valandėlę į savaitę lietu-

PUBCUS MINĖJIMAS RADIO 

BANGOMIS 

Steponas ir Valentina Minkai, 
kurie turi savo radio valandėlę 
sekmadieniais, Vasario 16-ją tu
rėjo specialią programą. Pirmiau
sia angliškai ir net graikiškai bu
vo pranešta, kad šiandien yra 
Lietuvos nepriklausomybės šven
tė. Tada buvo sugiedotas Lietu
vos himnas ir sugrotas Amerikos 
himnas. Buvo perskaityta Massa
chusetts gubernatoriaus prokla
macija, raginanti švęsti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Gab
rielius ir Rima Mironai pasikal
bėjimo forma kalbėjo apie Lietu
vos okupaciją, caristinės Rusijos 
ir komunistinės Rusijos tikslus, 
apie Lietuvos prisikėlimą ir lais
vę, Molotovo - Ribentropo sutar
tį, naują okupaciją, kaip po karo 
kėlėsi tautos laisvam gyvenimui, 
o Lietuva liko ir toliau nešti so
vietų vergiją. Apie žmogaus tei
ses ir laisvę. Kad Lietuvoje tol 
bus rezistencija prieš okupaciją, 
kol bus gyvas nors vienas lietu
vis. Po jo kalbos buvo perskaity
ta Bostono mero Kevin H. White 
proklamacija. Tada vėl dr. Jonas 
Valaitis ir doktorantas Antanas 
Adomėnas kalbėjo apie sovietų 
pavergtas tautas ir ką jie daro. 
Kad Brežnevas nėra nemirtingas, 
todėl ir Kremliaus sienos jį nuo 
to neišgelbės. 

landėlės renginys So. Bostono^ 
Liet Pil- d-jos salėje. 

Balandžio 18 d. Parapijos ban
ketas Lantaną restorane, Ran-
dolph. 

Balandžio 25 d. Laisvės Varpo 
pavasarinis renginys So. Bostono 
Liet. Pil. dr-jos salėje. 

Gegužės 2 d. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Moterų klu
bas Tautinės S-gos namuose. 

CLASSIFIED ADS 
H I S C E L L A N E O U S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

\ tDZi: \SKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 6C632, tel. 927-5980 

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 
LIETUVĖ TARP KITATAUČIŲ 

Etobicoike vietovė yra didelis 
ir modernus Toronto priemiestis j 
su meno galerijomis, neseniai J 
įrengtu moderniu sporto stadio
nu ir kt. 

Arts Etoibicoke galerijoje, (550 
Burnhamthorpe Road, Etobicoke, 
Ont.) šiuo metu vyksta suvežti- I 
nė dailininkų paroda, kurios eks- j 
ponatus atrinko speciali komisija, j 
I parodą atrinktas ir lietuvės į 
Vandos KralikausCcienės alieji
niais dažais tapytas paveikslas j 
"Jaunystė". 

Paroda atidaryta vasario 4 d. | 
ir tęsis iki vasario 28 d. 8 vai. vak. 

Atdaromąjį žodį tarė Metropoli
nio Toronto kultūrinių ryšių di-
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M. A. Š I M K U S 
• NCUMkJ "\A.\ SKRVICli 

NOTAHi PUBLJC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat Uaroiui VEKT1JV1A1. 
GIMINU.' iškvietimai, pildomi 
Pli.lKTYBfiS PKAŠYMA1 ir 

A i tokie blankai. 
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įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS P A R C E L S E X P R E S S 
2501 VV. 69tb Si , Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI { LIETUVĄ 

I E Š K O D A R B O 

SEIMININKE - VIRĖJA IEŠKO DAR
BO Marųuette Parko apylinkėje. 

Skambint 436-8051 

P A R D A V I M U 1 

Parduodamas nebrangiai naujas mo
teriškas kailinis paltas. Vidutinio dy
džio. Skambint 776-0588. 

tfiNUOMOJAMA FOR R E N I 

TeL 925-2737 
Vytautas Valantmas 
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viškai ir angliškai. Kadangi sa-Lietuvos nepriKlausomybes a t - j , . . , . , v. ,... .v 
, „ . - . » •• le'e buvo ir nemokančių lietuvis-

kai, tai jis pirmiausia kalbėjo 
statymo paskelbimo šventė Bos 
tone buvo švenčiama vasario 14 
d. Vasario 10 d. Altos Bostono 

•.VI; 

pai ir labai vaizdžiai, kad vaikai 
suprastų, kalbėjo apie laisvę ir 
jos neturėjimą. Apie spaudos 
draudimą, jeigu jiems dabar bū-

proklamaciją, skelbiančią Vasa
rio 16-ją kaip Lietuvos nepriklau
somybės dieną ir ragino visus 

angliškai. Kalbėjo tema — Lie
tuvos himnas. Jis papunkčiui na
grinėjo visą himną, ką kuris saki
nys reiškia- Kad himne nesą ka
ro žygių, o tik meilė savo tau
tai, prisiminimas praeities, tegu 
visi lietuviai eina didvyrių keliu 

ir visų i ir tegu dirba Lietuvos vlassachusetts gyventojus ją švęs- i v . . , • • • 
:i. Vasario 14 d. 10:15 v-al ryte S S * £ ? * , £ * * * j į 

labai puikiai aiškino tuos visus 
Vasario 14 d. 10:15 v-al 

tų uždrausta ~anglų kalba rašyti;^'- P e t r ° lietuvių parapijos bažny-, hį ,. , : ; ._ 
o reikėtų rašyti rusiš- "01"r ^°- Bostone buvo atnašau-1 

iaroos šv. Mišios Lietuvos inten-. Lietuviškai kalbėjo apie oku-
Organizacijos dalyvavo su ; p a c į j ą ) Ribentropo-Molotovo pak-

jau po šv. Mišių Į-^ 3pie lietuvių veiklą, apie Vil-
, buvo iškelta Lietuvos v ė l i a i 

naktį i duris pasibeldžia XK- ciJa- Organizacij 
m :;r.a dubiai rengia vai- vėliaromis. Tuoj; ą, apie 

niaus didįjį seimą 1S05 m., apie 
1918 metais vasario 16-sios aktą, 
apie lietuvių dvasią ir darbus bei 

ir s k a i t 
komis raiuėmis. Apie išvežimus 
kai 
VD 
kutį išvežimui į Sibirą. Ir eilę, 
kitų vaizdelio. Po jos kalbos Ge-iP r i e So- Bostono Lietuvių Piliečių 

- • • I 1 * 

dimino Ivaškos vadovaujamas! a~Jos-
tautinių šokiu sambūris pašoko - va '- P-P- v">''co tolimesnis mi-11 pasiektus laimėjimus. Kad ir šian-
čigonėli ir šusta. Romas Bričkus »ėjimas So. Bostono Lietuvių Pilie-; d i e n s t ovime ne prie mirusios 
parodė skaidres iš Tautinių šo-icr'? d" !os auditorijoj. Minėjimo | Lietuvos, o prie gyvos tautos, ku
kių šventės Hartforde, pas tėvus j programos vedėju buvo dr. A l - | r i d i r b a i r s i e k i a laidės. Kad rei-

1 girdas Budreckis. Buvo įneštos j \& daugiau dėmesio skirti jau-
vėliavos. sugiedota Amerikos ir į n i m u i ? kviesti jį į lietuvišką veik-
Lietuvos himnai. Maldą sukai- Į I ą i r j a m p a d ė t i 5 0 n e kritikuo-

jos bažnyčioje So. Bostone ir i .š^jo parapijos kleb. kun. Alber- j t i 
skautu stovyklos Lituanistinės' tas Kontautas. ALT skyriaus j 
mokyklos mokiniai paskaitė sa- ?{r™- Aleksandras Čaplikas pers- j Felicija Grendelytė perskaitė 
vo kūrvbos apie Lietuvą: Rūta ^aitė valstybės sekretoriaus laiš- į Massachusetts gubernatoriaus 
Kalvaitytė. Lina Philips. Tada vi-^a. rašytą Lietuvos atstovui dr. ! proklamaciją, o tada buvo me
si oadainavo Ten. kur Nemu- i Bačkiui, kuriuo užtikrinama, kad į ninė dalis, kurioje gražiai paši
nas banguoia ir Lietuva brangi. 'Amerika niekada nepripažins so-j rodė Etnografinis ansamblis, va-
Patvs mokiniai parašė surežisa-j ketams Lietuvos. Šiltai pasveiki- | dovaujamas Gitos Kupčinskienės, 
vo ir suvaidino vaizdelį iš s p a u - n o Bostono miesto tcrybos na-Į ir tautinių šokių sambūris, veda-
dos draudimo laikų. Vaidino: Lai- > «*s Baymond Flynn. Į mas Gedimino Ivaškos, 
ma Šnipaitė. Tomas Zikas, To-1 
mas Bričkus. Vytas Goštautas, Ta
das Petronis, Petras Kazlas ir Algis 
Dilba. Arvydas Budreckis paskai
tė savo parašytą, kaip Lietuva at-

-- ! rektorius D. Silcox. Galerijos lan-
Kalbos buvo perpinamos gra- ; , , . . ,. 

., r K . ,v,. . . i kymo valandos savaites dienomis 
nuo 8:30 rytais iki 4 vai. p. p., sa
vaitgaliais —2 — 5 vai. p. p. 

Šioji paroda globojama Arts 
Etiobicoike vadovybės bendru-
moj su Civie Centro meno ko
mitetu. Eksponatų premijoms 
skirti sudaryta jury komisija, nes 
paroda vadinama "Juried Ex-
hibition of Art Work". 

Pr. Alšėnas 

žia muzika, o ramiai, aiškiai ir 
labai rimtai tariami žodžiai gi
liai veržėsi į klausytojo ausis. 
Visa programa buvo angliškai. 
Ir tai gal geriausiai paruošta, ko
kią kada nors teko girdėti. Ang
liškai todėl, kad ji buvo taikoma 
amerikiečiams. 

RENGINIAI 

V A L O M E 
KILIMUS Ui BAU>i:s 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 

Tel — RE 7-5168 

IS.VL'OM. bizniui ar ofisui patalpa. 
Apie 700 kvad. pėdų. 71st Street prie
šais Marąuette parką. Skambinkite — 
5 8 5 - 6 4 8 1 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

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

I —-

Vasario 27 d. 2:30 vai. So. 
Bostono Lietuvių Pil. klube mo
terų klubo susirinkimas. Kalbės 
aktorė Liucija Tvirbutienė apie 
Šiaulių teatrą. 

Kovo 7 d. Skautų rengiama 
Kaziuko mugė So. Bostono Liet 
Pil. dr-j'os salėse. 

Kovo 14 d. 3 vai. Moterų klu
bas rengia dr. A. Budreckio kny
gos "Algimantas" pristatymą 
Tautinės S-gos namuose. 

Kovo 21 d. Minkų radio va-
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S 0 P 1 I E H R 3 U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Translioja.'•a iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke.. vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplevvood Ave., 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 778-1543 

iiiimihiimmmiiimimiiiiimmmiiimi 

Popular Liihuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR P A G R A 2 I N T A 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
J u o z a m n a Daužvardiene 

{iinfiisrmnTTimniPiiiiiimiiitiiiiiuiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notų rialas — Vertimai 

BliLL REALTORS 
J. B A C K V I C I U S 

uSa* š. Kedzie Ave. — 773-22SŽ 
KlililUIIMIIIIIIIIIItlIlIUIIIIllIllIllUlUilIUt 

MISCELLANEOUS 
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LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINĖ SANTRAUKA 

Sudarė 

V I L I U S L- D U N D Z I L A 

Šiom dienom Draugo spaus tuve 
išleido aštuntą iaidą šios populia- į 
rios virimo k n y g o s . J. Daužvardie- ; 
nė vėl pat iks l ino ir pagražino š ią į 
laid^ naujais paruošimais-

Tai ger iaus ia dovana naujoms j 
žmonoms ar marčioms. Dauge l i s \ 
apdovanojo kitataučius supažindin- į 
darni juos su lietuvišku maistu ir j H l e i d o 1 9 ? 9 m _ ..Dirvos" B-vės 
firimu. Ši k n y g a yra sukėlus i la- j ^ 1 ^ . A n t a n a s , Tomas ir Vi
lai daug pasisekimo l ietuvių ir ki- ! l i u s Dundzilai 
tataueių darbo vietose ir organiza j 

Šis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, p a g a l amerikiečių lei-

Į dyklų metodus^ 
Kaina su pers iunt imu $1.60 

pranciškonus Maine, Aušros Var
tų gintarinio paveikslo pašventi
nimo Šv. Petro lietuviu parapi-

JAV DRUGS VAISTINIS 
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 6062? 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMFNYS 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaist ininke 
Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak..ro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

: • 

}\\ 

• 'Huse 

l 'žsakymus s i ų s t i ; 
D R A U G A S , Knygų Skyr ius 

s - - ' v . 63r;1 S tr ft 
Chscago, Illinois 60t>29 

Kaina su persiuntimu -5.65 

Mm <įs gyventoja i prici :te dar 
2d cer.tų mokesčiams. 

gaus laisve ir sumuš rusus. (Jei 
praleidome ar iškraipėme progra
mos dalyviu pavardes, atsiprašo
me, nes ne viską tamsoje užsi
rašėme. O mokiniu choras, ve
damas komp. Juliaus Gaidelio, 
labai puikiai padainavo tris dai
nas. Miela klausytis tokiu gražių 
balselių. 

LB Bostono apygardos vice-
pirm. Viktoras Kubilius įteikė li
tuanistinės mokyklos tėvy komi
teto pirmininkui Romui Šležui 
čeki 1400 dol. Tai Lietuviu B-nės 
auka lituanistinei mokyklai. Ta
da dar tautiniu šokiu šokėiai pa
šoko našlinį Jonkelį, landytinį ir 
suktinį- Po programos dar buvo 
ir vaišės. O lituanistinės mokyk
los vedėjas rašytojas Antanas 
Gustaitis su džiaugsmu sekė vi
są programą. 

Mes dveikinam mūšy jaunimą 
už šį surengtą Lietuvos nepriklau-

fjiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiimimiiiiiiimiimiiiii£ 

| KRYŽELIAI ARKTIKOJE | 
| MATILDA MĖLIENS | 

E Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje E 

Matilda Strimaitytė-Mėlienė 

buvo suimta ū išvežta 1941 

m. birželio 14 d. Po 15 metų 

baisaus išgyvenimo jai pa -

vyko grįžti j Lietuvą ir pa

siekti vakarus. 

Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi- | 
cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. E 

Kaina su persiuntimu $6.95 = 

Užsakymus siųsti: s 
DRAUGAS, Ą51f5 W. 6Srd Street, | 

Chicago, IL 60699 | 
Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio. E 
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| DR. ANTANAS KUČAS | 

| ARKIV. JURGIS MATULAITIS S 
i MATULEVIČIUS | 

Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE | 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie E 
i Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- E 
: lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- = 
; čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos = 
į Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti s 
į šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 5 

Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. = 
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus ?iųsti: = 

DRAUGAS, ±5Ą5 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 f 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ii paprastos. Radijai. 

S tereo ir Oro Vėsintuvai . 
P a r d a v i m a s ir Ta i symas . 

M I G L I N A S TV 
2346 VV. 69 St , tel. 776-1486 
MllilIlIlIlIHIlIlIHUIMIIIIiniIIIIIiiUIIIIIlU 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
•r vonios kabinetai. Keramikos plyte-
!js. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SHRAPINAS — 636-2960 

U ž s a k y m u s s iųs t i DRAUGO 
a d r e s u . 

liiimimiiiiiiMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim 
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į N A U J I E N A ! | 
= Tik ką išėjo iš spaudos Ispanų Amerikos naujosios = 
| poezijos antologija ATOGRĄŽŲ SAULĖ. Tai pirmoji tokio Ę 
S dydžio svetimų poetų antologija lietuvių kalba. Ji apima | 
E visas 19 ispaniškai kalbančias šalis, pradedant Argentina jį 
| ir baigiant venecuela. Joje yra 90 poetų daugiau kaip 300 : 
I eilėraščių. Ją sudarė Povilas GAUCYS, redegavo Stasy | 
f GOŠTAUTAS. Išleido "RŪTA". 591 ps . 1981. Kaina su per- į 
= siuntimu $16.50. \ 

| Spaudė M. Morkūno spaustuvė : 

1 Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 451,5 W. 63rd St., \ 
1 Chicago, UI. 60629 
c Illinois gyventojai dar prideda $1.05 valstijos mokesčio. • 

M O V I N G 
Š E R Ė N A S perkrausto baldus .i 
kitas daiktus . Ir iš toli miesto lei
dimai ir p i lna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

loimumiiiitiiiiHimmiimiiiiiiiiiiiiiimis 

Šv. Pranciškaus Dvasios 
Spinduliavimas 

Paruošė 
T. Viktoras Gidžiūnas, O.FJM. 

Trylika skyrių: Tėvų Namuose. Pa
šaukimo Beieškant. Mažesnysis Brolis 
ir Apaštalas. Reguia ir jos patvirtini
mas. Tolimesnis gyvenimas ir darbai. 
Šv. Klaros pašaukimas. Atgaila, kū
rinių meilė ir misijos. Ordino sutvar
kymas ir misijos. Pasauliniai Mažes
nieji Broliai.. Kalėdos, prakartėlė, to
bulybė ir malda. Žaizdos, mirtis ir ka
nonizacija. Sv. Pranciškaus Dvasios 
spinduliavimas Lietuvoje ir išeivijoje 
ir t.t. 

Išleido Pranciškonai 1981 Brookly-
ne, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $6.00 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 35 
et. valstijos mokesčio. 
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\»<fo — 20% — :w% vh mokėsit 
už apdrautlą nik, ugnies i Mitotno-
Mlk) pas mu.H. 

FRAN K Z A P O L I S 
3208</2 VVest 95th Street 

Telef. GA 4-8654 
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A. V I L I M A S 
TA O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 876- 1882 arba 376 59W> 
iiniiniiiiiiiiiiinuiiiiMiiitiiiiiiHiiiiiiiiiii 
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THE F 0 R T Y YEARS 
0 F D A R K N E S S 

* 

Parade Dr. J O O I M VaUaorm 

Apie i s tor inius lietuvių kovoa 
m e t u i 

J anglų kalbą išvertė 
Juozas Baleviclas 

Minkštais viršeliais. Kaina $248 

Ai jdomi k n y g a gaunama: 

D R A U G E , 4545 W. 6S S t . 
Chicago , I1L 60629 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
ter, Prošvaistės, Vytis, Perspekty
vos, bei iškėlė visą eilę rezistenci
niu faktu. Išeivijoje tie leidiniai 
yra verčiami į anglų ir kitas kal
bas ir skleidžiami pasaulyje. Lie
tuvių Informacijos centras bent 
šešis kartus metuose išsiunčia po 
5,000-10,000 egzempliorių kraš
to vyriausybei,' kongresmanams 
ir senatoriams, vyskupams, mok
slininkams, knygynams. Be to, 
yra leidžiama daug informacinės 
medžiagos ir lietuvių erzistenci-
nės veiklos. Ir ja aprūpinami vi
si besidomintys bei besikreipian
tys. Yra labai svarbu, kad vie
tovėse būtų atkreiptas ypatingas 
dėmesys į tuos visus leidinius, 

Po minėjimo toje pačioje salė-1 Už visų aimanų slypi entuziaz-1 Knygos —mano ginklas, Jo
je vyko bendri pietūs. Į mo stokos aimana. Į mis nukariavau visą pasaulj. 

St. Petersburg, Fla. 
KONCERTAS KLUBE 

Muz. P. Armonas ne tik jau 
kelinti metai vadovauja lietuvių 
klubo mišriam chorui, kas ant
ras sekmadienis vargonuoja lie- Į 
tuvių Šv. Kazimiero misijos pa- i 
maldose, paruošia misijos mote- j 
rų chorą, bet taip pat jis gražiai 
reiškiasi vietos amerikiečių mu
zikiniame gyvenime. Praeitą 
mėnesį atšventęs 75 metų su
kaktį, jis vis jaunatviškai jud
rus, visuomet skuba, užimtas, 
tačiau visada dar suranda laiko 
tenisui pažaisti. 

Jis yra "Bay Area Chamber;kad laikraščių redakcijos, para-
Strings" orkestro dirigentas, j p i J 0 s i r organizacijos būtų sū
kurį sudaro 23 amerikiečiai pro- j Pažindintos su ta informacija iš 
fesionalai muzikai - instrumen-j lietuviu tautos pogrindžio. Kol 
tahstai. Tai asmenys, anksčiau; kas tokių talkininkų atskirose vie-
groję įvairiuose orkestruose ar- j t0vėse yra permaža, jų reikia dau
ba dėstę konservatorijose bei j g i a u . Pabrėžė, kad Floridos lietu-
muzikos mokyklose, dabar apsi-jviai turėtų imtis iniciatyvos su
gyvenę St. Petersburge ir jo j organizuoti komitetą dr. Algirdui 
apylinkėse. j Statkevičiui gelbėti. Jis, kaip lie

jau keleri metai iš eilės savo j tuvių Helsinkio nutarimams sau-
sezono pirmąjį koncertą šis or- j goti komiteto narys, okupanto 
kestras suruošia lietuvių klubo j yra įkalintas psichiatrinėje ligo-
salėje. šiais metais toks ka-ininėje. Jo sesuo Šatienė gyvena 
merinės muzikos koncertas klu- į čia, Floridoje. 
bo salėje vyko vasario 6 d. Da- { Visiems palinkėjo geriausios 
lyvavo 130 asmenų. Programa, sėkmės veikloje už Lietuvos lais-
susidėjo iš dviejų dalių. Pir-1 ve. Gausi auditorija ilgais ploji
mo je dalyje buvo serenada Op. j mais pareiškė Damušytei nuo-
20, Edvvard Elgar ir "Smuiko; širdžią padėką už šią šių dienų 
koncertas" Nr. 4, D major bei j aktualią paskaitą, 
smuikui ir orkestrui K 218, W. j Meninę programą atliko dai-
A. Mozart. Solistė Mozelle Bell. j Bojo žodžio menininkė, solistė 

Po pertraukos orkestras atli- j Elena Bkndytė, labai gražiai, su 
ko "Toreadoro malda", Joaąuin į giliu įsijautimu padeklamavo Vy-
Turina, ir Andante, scherzo, j tauto Tamulaičio "Sugrįžimas" ir 

. Capriccio ir fuge On. 81, Felix! Felikso Breimerio "Mano Tė-
Mendeissohn. I vyne", Autorius Breimeris, daly-

Koncertas paliko gražų įspū- \ v a v e s minėjime, buvo pristatytas. 

Vasario 7 d., sekmadienį, per i 
lietuviškas pamaldas buvo pami- ' 
nėta Lietuvos nepriklausomybės į 
šventė. Kun. Pikturna atanšavo į 
šv- Mišias ir pasakė šiai šven
tei skirtą pamokslą. Mišios buvo į 
užprašytos Lietuvių Bendruome- | 
nės už kenčiančią Lietuvą. Pamal- j 
dos baigtos visiems sugiedojus Lie 
tuvos himną. 

Vasario 9 d. Lietuvių Bendruo 
menės delegacija, kurią sudarė 
Manomaitienė, Mikšys, Zotovie-
nė, Gincienė, Pilipavičienė, Va-
lodkienė ir Biliūnienė (moterys 
su tautiniais rūbais) aplankė 
Palm Beach County komisijonie-
rių įstaigą ir pakvietė juos daly
vauti Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje. Jų pirmininkas įteikė 
delegacijai proklamaciją, skel
biančią vasario 16 d. visoje Coun
ty Lietuvos nepriklausomybės die
na. Maromaitienė ir Zotovienė 
pasakė trumpas kalbas apie Lie
tuvos istoriją, papročius bei tra
dicijas ir dabartinę okupacinę ver
giją. Buvo įteikta dr. Tomo Re-
meikio knyga „Violations of Hu-
man Rights in Soviet Occupied į 
Lithuania". Vakare per televizi
jos 9 kanalą buvo parodyta de
legacija ir paminėta Lietuvos ne
priklausomybės šventė. 

TRUMPAI 

— Dail. Rmgailė Zotovienė, 
grįžus iš po ilgesnių atostogų, I 
vėl gražiai įsijungė į organizaci-1 
nę veiklą. 

— Dr. Adolfas ir Jadvyga Da- j 
mūšiai, inž. Česlovas ir Ada Sta- j 

Diuliai, Stefa Balienė, Elena Baub- j 
lienė iš Detroito, Valerija ir Me- į 
čys Meiliūnai ir Zita Vainavičie- j 
nė iš Kanados džiaugiasi čia tu- ! 

rėję gražias atostogas. Jie visi da
lyvavo Vasario 16 minėjime. 

Juozas Girnius^ 
• i 

F. Volteras \ 

dį. Orkestras susigrojęs, klus-1 p i r m - Manomaitienė nuoširdžiai. Pompano Beach dalyvavo Bajo-

nus savo dirigento mostams, i padėkojo abiems programos atli-
Pasibaigus koncertui, klausyto-' kėJoms — Damušytei ir Blandy-
jai atsilvgino gausiais aplodis- i te i-

Staškūnienė perskaitė rezoliu-mentais. 
Pažymėtina, jog muz. P. Ar-

mono dėka lietuviai įsigijo šio | 
orkestro dalyvių tarpe nuošir
džių draugų. Pavyzdžiui, "adop-
tuota lietuvė" Mrs. Margaret 
Sullivan visuomet akompanuo
ja klubo renginiuose be atskiro 
atlyginimo. S. V. 

Palm Beach, Fla. 
GRAŽIAI PAMINĖTA 

VASARIO 16 
LB Palm Beach apylinkės vai-j 

dyba vasario 14 d. surengė Va-
sario 16 minėjimą, kuris vyko' 
Holiday Inn didžiojoje pokylių! 
salėje. Apylinkės pirm. Irena Ma- j 
nomaitienė atidarė minėjimą, 
pasveikino gausius dalyvius, ku
rių daugelis buvo atvykę ir iŠ to
limų vietovių. Kun. Vytautas Pik
turna paskaitė invokaciją, skirtą 
šiai šventei. Sugiedoti Amerikos 
ir Lietuves himnai. Pagerbti tylos | 
minute žuvusieji už Lietuvos lais
vę. Mokyt. Julija Staškūnaitė per
skaitė Floridos gubernatoriaus 
proklamaciją, skelbiančią vasario 
16 dieną visoje Floridoje Lietuvos 
nepriklausomybės diena. Valdy
bos vicepirm. Povilas Mikšys pri
statė pagrindinę šios šventės kal
bėtoją, jaunosios kartos visuome
nininke, Gintę Damušytę, bai
gusią Detroite Wayne universite
te politinius ir istorijos mokslus, 
dukrą mūsų žymių visuomeninin
kų dr. Adolfo ir Jadvygos Damu-
šių, dirbančią Lietuvių Katalikų 
tarnyboje ir Lietuvių Informacijos 
centre-

Čia pateikiame tik kelias min
tis iš Gintės Damušytės plačios 
ir turiningos paskaitos. Ji sako, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
Šventės proga tikslu prisiminti 
ne tiktai mūsų praeitį, sukilėlius, 
partizanus, bet ir šių dienų he
rojiškus kovotojus už Lietuvos 
laisvę. Jų rūpesčiu ir sunkiose oku
pacijos sąlygose lietuvių tauta su
geba pasinaudoti laisvu žodžiu. 
O tai įrodo,kad yra leidžiama 
net keliolika pogrindžio leidinių. 

Prelegentė paminėjo visą eilę iš
traukų iš tokių pogrindžio leidi

nių, kaip Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos, Aušra, Alma Ma

riją, prašančią Lietuvai laisvės. 
.Rezoliucija dalyvių vienbalsiai 
priimta. Ji bus pasiųsta šio kraš
to valdžios atstovams. 

Šios šventės proga buvo gau
ta aukų: 1,135 dol. Lietuvių Bend
ruomenei, 145 dol. Vlikui ir 70 
dol. Altai. 

riūnai ir Mackevičiai. 
— Apolonija Pažėrienė, aktyvi 

visuomenininke, artimųjų tarpe 
gražiai atšventė savo vardadie
nį. Po gausių vaišių dalyviai jai 
sugiedojo Ilgiausių metų. 

— Antanas Giniotis ir jo sū
nelis Lukas iš Toronto, Kanados, 
aplankė savo mamą ir močiutę, 
mūsų žymią veikėją dr. Katryną 
Giniotienę. 

P. Mikšus 

Mylimai mamytei 

A. f A. KAZIMIERAI G O D O N 
okupuotoje Lietuvoje mirus, jos dukrai JADVYGAI ir 
žentui inž. VYTAUTUI DIDŽIULIAMS ir dukraitėms 
VIDAI SILICNIENEI ir MILDAI LIKTORIENEI su šei
momis gilią užuojautą reiškiame i r drauge liūdime. 

BIRUTĖ ir VACYS DZENKAUSKAI 
' VERONIKA ir JURGIS JANULAIČIAI 

Brangiam Tėvui Australijoje mirus, 
mūsų mielą sese 

IRENĄ TALANDIENC ir SEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame. 

KUNIG. GRAŽINOS VYR. SKAUČIŲ 
BŪRELIO SESĖS 

A. A. 

O N A Z A I L S K I E N E 
Buv. ilgametė Lietuvių Skaučių Seserijos vyriausioji skautininke. 
Gyveno Cicero, ūlinois. 
Mirė po ilgos ir sunkios ligos 1982 m. vasario 22 dieną, 8:10 

vai. vak., sulaukusi 75 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Nuo jaunystės aktyvi Liet. Skautų Sąjungoje. Buvo BALF'o di

rektorė ir Cicero skyriaus pirmininkė, Vasario 16 Gimnazijai remti 
komiteto pirmininkė. Iš profesijos buvo mokytoja. 

Paliko giliai nuliūdę: vyras Pranas; sūnūs Arūnas ir Algimantas, 
marti Danutė, ir anūkai Rimas ir Dalia; sesuo Emilija Vaitkienė su 
šeima; svainis Antanas su žmona Teodora ir jų vaikai Aldona ir 
Rimvydas su šeima; seserys su šeimomis ir kiti giminės Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 S 50 Ave., Cicero, 
Illinois. Lankymas trečiadienį nuo 6—9 vai. vak. ir ketvirtadienį 
nuo 2—9 vai. vak. 

Atsisveikinimą ketvirtad. 7:30 v. v. praves Liet. Skaučių Seserija. 
Laidotuvės įvyks penktadieni, vasario 26 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta į Sv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marti Ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Vance — Telefonas 652-5245. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

« » $ * * * • 

. •,£« 

A. A. 

FROF. OR. KONSTANTINAS RAČKAUSKAS 
Mirė 1972 m. vasario 24 d. Hot Springs, 

Arkansas, ir ten palaidotas. 
Maloniai kviečiame visus gimines, drau

gus ir pažįstamus ta proga pasimelsti už jo 
vėlę. 

Nuliūdę: žmona MIMI Prancūzijoje, sūnus RAIMUN
DAS su šeima Belgijoje, sūnus ROLANDAS New Yorke, 
brolis VYT AUTAS-ALEKSANDRAS su šeima Cicero ir 
globėja LIUCIJA GUDELIENĖ Hot Springs, Arkansas. 

Mylimai žmonai 
A . f A , 

ADELEI JUCHNEVIČIENEI 
m i r u s , 

mušu brangiam šeimos bičiuliui 
V y t a u t u i J u c h n e v i č i u i 

ir ju sūnums Vytautui ir Aleksui su 
šeimomis giliausia užuojautą reiškiu. 

ANTANINA BUTKUVIENĖ 
St. Petersburg, Florida 

Mylimai motinai 
A. f A MARIJAI TAMOŠIENEI 

mirus, Maryte Kupcikevičiene, jos brolį, se
seris ir visą šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

GRAŽINA IR LEONAS TRASKOS 

Musu mielam prieteliui 
A. f A. teis. HERMANUI TUMUI 

mirus, jo žmona prof. dr. Elena ir sūnų Vy
dūną su žmona giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

K ir A. BULOTAI 
I. ir J. JODELĖS 
G. JUODEIKIENĖ 

M. ir J. KUPRIONIAI 
K. ir N. MATIJOŠAIČIAI 

A. f A. ADELEI JUCHNEVIČIENEI 
mirus, jos vyrui Vytautui, sūnums Aleksui, 
Vytautui ir ju šeimoms reiškiame nuošir
džią užuojautą ir kartu liūdime. 

STASĖ STROLIENĖ 
VYTAS IR N UOLA BASI?'KAI-

A . f A . 
JONUI SINSESfUI mirus, 

jo žmonai ELENAI, sūnui JONUI, marčiai KRISTINAI, 
dukraitei PASAKAI ir Lietuvoje sūnui ANTANUI ir 
dukrai MARYTEI su ŠEIMOMIS reiškiame gilią už
uojautą ir kartu liūdime. 

JUZE IR JONAS ŽEBRAUSKAI 
LYDI J A IR JAMES HERMANAI 

IR JŲ ŠEIMOS 

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. vasario mėn. 24 d. 

A. f A. VINCAS MARKEVIČIUS 
LIETUVOS SAVANORIS - KCREJAS 

Gyveno Chicago Illinois, Town of Lake apylinkėje. 
Mirė vasario 21 d.. 1982 m.. 1:25 vai. popiet, sulaukęs 88 m. 
Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje, Geninės vienkiemyje. Ameri

koje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytautas, marti Aldona, 5 

anūkai, 4 proanūkai: sesuo Uršulė Laurinkeviiienė su šeima Phila-
delphia. Pa.; Lietuvoje duktė Vanda Andruškevičienė, 2 anūkai, i 
proanūkas; Australijoje sūnus Algirdas, marti Liucija, 4 anūkai, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Liet. Policijos klubui "Krivūlė", Saulių s-gai, Pensi
ninkų klubui ir Dzūkų dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 VVest 69th 
Street. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 25 dieną. Iš ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydytas į Svč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero liet. kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, marčios, žentas, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. Steponas C Lack ir Sūnūs, Tel. 737-1213. 

Mylimam tėvui 

A. f A. JUOZUI BUDRIONIUI 
mirus, jo sūnui inž. VYTAUTUI ir marčiai ALFONSAI 
BUDRIONIAMS ir kitiems ARTIMIESIEMS gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi 

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 
IR ARCHITEKTŲ S.A-GOS CHICAGOS SKYRIUS 

Mylimam vyrui, tėvui, Daytona Beach, Fla., lietuvių kolo
nijos steigėjui ir jos ugdytojui, mūsų mielam prieteliui 

A. + A. DR. JONUI SANDARGUI, 
Ormond Beach, Floridoje, mirus, jo •mylimiesiems: žmo
nai, sūnums JONUI su šeima, DONATUI, seseriai ONAI 
ZDARŽINSKIENEI su vyru LEONU ir kitiems gimi
nėms bei artimiesiems gilaus skausmo valandoje reiškia
me užuojautą ir drauge liūdime. 

VERONIKA IR JURGIS JANUŠAIČIAI 
MARYTĖ IR STASYS ŠARAUSKAI 
BIRUTĖ IR VACYS DZENKAUSKAI 

EUDEIK IS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asoctactye* Kartai 

JURGIS f, RUDMm 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tel. Y Arda 7-MU-M 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir ŠOKOS 
2424 W. 69th STREET TeL Itriadilh 7-1313 
1'.028 Southwest Highway, Palos Hills. Dliaois T«L #74-44 ! • 

h fV 

PETRAS BIEUONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE Tel. LA/ayett* 1-IS~2 

POVILAS JTRHHŪIS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel Y Arda M M 

VASAfTIS - 8UTIUS 
144S SO. SOth AVE., CICERO. ILL. Tai. — M a j | | ) . i M 



DRAUGAS, treču 

x " D r a u g o " rašy t . I 
Pūkelevičiūtės premijuot 
mano premijos įteikimo iš 
organizuojamos Cleveland 
20 d. Y r a sudarytas kon 
kuris rūpinasi iškilmėmis 
nine p rograma . T o kc 
pirmininkė yra Milda Le 
kienė, nar ia i — kun. G. 1 
kas, B . Gaidžiūnas, VI. ! 
čius, A. Balašaitienė, J. 
arch. E . Kersnauskas. N . 
nauskaitė, Gr. Kudukieru 
Lesniauskaitė, J . Malsk 
Mikonis, V. Rociūnas, J. 
pužas, V. švarcienė ir J. 2 
Šiuo m e t u jie ruošia pre 
su sveikinimais i r skelbi! 
visą iškilmių tvarką. 

x A. a, Ona Zailskk 
sunkios ir ilgos ligos mir 
rio 22 d. Cicero, BĮ. Veli< 
vo nuoširdi skautė, būvu 
riausia Skautininke, Vasa 
gimnazijos ir Balfo Cice: 
r iaus darbuotoja, aukų 
ir rūpestinga jaunimo a 
ja. Dėl sveikatos nusil] 
operacijų paskutiniu meti 
mažino savo darbus , bet 
paskutinės ligos neatsisa 
pintis tautiniais ir labda 
kalais. Nuliūdime likc 
P r a n a s ir du sūnūs, ku 
nas su šeima. 

x Ketie Milašauskas, 
go, BĮ., a tvyko į "Dra 
įteikė 20 dol. auką di< 
stiprinimui. Nuoširdus i 

x Visi kvieeiaim. V a 
d., ateinantį sekmadienį 
p. p . Jaunimo centre koi 
smuikininkai Atis ir 
Bankai . Akompanuos 
Lapinskas. 

x Vasario 26 d. suern 
ri metai , kai mirė a. a. . 
Koncė. Minint šią ska 
liūdną sukaktį, už jo si< 
atnašaujamos šv. Mišic 
tądien į, vasario 26 d., 8 
ry to T. Jėzuitų koplyčio; 
rio 27 d., šeštadienį, 7 A 
T. Marijonų koplyčioje 
širdžiai prašome gimine 
gus ir pažįstamus p 
a. a. Antaną savo maldc 

l i ūd i — žmona, s 
dukros su « 

x lietuvių Operos stato 
bėrio *T>er Fretechuetz — 
Šaulys", opers spektakliai | 
metų kovo mėn. 6 d., 8 vai. 
7 d., 3 vai. popiet ir kovo E 
vak., Marijos mokyklos salė 
jį ir trečiąjį spektaklį dirigi 
das Vasaitis, antrąjį spektai< 
nas Kaminskas. Režisuoja 
D! Vlrgilio. Scenos produk< 
do Otelio. Dainuoja: solis 
na Stankaityti, Audron* St 
Gaižlttniene, Stefan Wic 
Varnelis. Algirdas Brazis, 
Prapuolenis, Julius Savrima 
Mačiukevičius ir Operos ch 
roję šiemet svarbią parti 
žkt. Jonas Kelecius. Bale 
grafg — Violeta Karosait*. 

Bilietų kainos: parteryje -
$15 ir $12, balkone — $20, 

Bilietai gaunami Var.nelii 
Je, 2501 W. 71st St., Chica 
60629. Tftief.: 471-1424. 

Paštu bilietus galima uža 
smaudojant ir Sia atkarpa: 

Prašau prisiųsti 

dol spekt 

bil. po 

spekt. 

Vardas ir Pavard* ... ... 

Adresas 

Teletc-as 

Čekius prašome iSrašyti: 
Opera Co., Inc. ir siųsti 
Šiuo užsakymu Vaznelių pi 
resu. Kviečiame visus ir 
vykti j operos spektaklius. 

iienis, 1982 m. vasar io mėn. 24 < 

irutės 
> ro-
cilmės 
: kovo 
itetas, 
ir me-
ni teto 
įkaus-
j j aus -
Sacevi-
G-arla, 
Kers-

. Vik. 

• X Norėdami paminėti d» 
, šklėr iaus mirties šimtmečii 
Į kaktį, kreipiamės į lietuviu 
lininkus i r meno puoselė 
atsikiausdami apie Chi< 
apylinkėje esančius dail. 
r iaus paveikslus. K. Šklė 
darbus norė tume parodyt 
suomenei, iškeldami dail. 
r iaus nuve ik tus darbus « 
srityje, j o palikimą ir jo 
visiems, d a b a r stipriai bes 
kiant iems meno srityje, 
ninkams. Turintiej i dail. 
r iaus da rbų a r b a apie ju< 
nantieji, prašomi skambu 
Aleknienei, 963-0739, Čiui 
galerijos valdybos pirmini] 

X A L . B-nės Eas t Chi 
apylinkės 1982 m. valdyb 
siskirstė pareigomis: pirn 

s» *• j Vilutienė, vicepirm. B . ii 
Stem-1 s e k r K D 0 m a r i i a S ) į u i ^ 

lams B . Tampauskienė ir 
ninkas J . Pečiulis. Nari< 

i a i s i r • kesčius i r k i t as aukas priin 
sininkas ir kiti valdybos i 

lionis. 
gramą 

ne po 
i vasa-
nė bu
si Vy-
rio 16 
o sky-
•inkėja 
įklėto-
imo ir 
i ji su-
iki pat 
kė rū-
os rei-

vyras 
ių vie-

Chica-
įgą" i r 
nraščio 
.čiū. 

a r i o 2 8 
3 vai. 

certuos 
Regina 
Darius 
(pr.). 

X DaiL G. Staniulio, gy\ 
čio Genevoje, Šveicarijoje, 
bos da rbų paroda vyksta ' 
rijoje" (744 N. Wells) kiel 
dieną iki 6 vai. vak., sekr 
niais ik i 4 vai. p . p. Y r a g 
išleistas 8 puslapių parod< 
talogas, kur į galima įgyti 
dos metu . V e r t a susipaži 
šio neilinio dailininko dar i 

x P ie tvakar ių demokra 
ganizacija rengia "laisvo 
kos- ' šventę, į kurią kvk 
lietuvius, šven tės t ikslas 
remti kongr. J . F a r y kitai 
minui. Šventė bus Polonis 
ąuets, 4604 So. Archer Av 
sario 28 d. nuo 2 iki 5 vai. 

x Dr . P r a n u t ė Domam 
vaikų psichologė, skait; 
skaitą: "Compliance: a s t 
for p a r e n t and child". Pa 
ir pokalbis v y k s šį penkt 
vasario 26 d., 8 vai. vak. 
tessori vaikų nameliuose 
W. Li thuanian Plaza Ct. 
menė kviečiama atsilankj 

L \Tene-
uitanas 
įdžią i r 
lą bus 
s penk-
:30 vai. 
i; vasa-
al. r y t o 

įsiminti 
se. 
inus i r 

X Gen. T. Daukanto jūi 
lių kuopos visuotinis narii 
rinki mas , kuriame bus rc 
1982-1983 m. nauji valč 
organai, a ts tovai į šiais 
įvykstantį Sąjungos atste 
važiavimą ir aptar tos 1 

^ u o _ j veiklos tolimesnės gaires. 
fasu. Į š. m. vasar io 28 d., sekrr 

3 vai . p. p., Šaulių na 
Kviečiami visi kuopos nai 
tinai dalyvauti. Turinti* 

e i m o m i s į f o r i r ^ . a tvyksta unifoi 
(p r 1. j Bus daroma bendra kuop 

i t rauka . Po susirinkimo 
nos We- j kandžiai. 
Taiklusis | 
yksta Sių i 
•ak., kovo 
d, 8 vai. ; 

». Pirmą-
oia Alvy-, 
į — Aro-1 n i ° išsilavinimo p a g n n d a 
Nicholas Į ras lietuvių kalbos žin 

Atlyginimas bei kelionė 
dos pagal susitarimą. Si 
suoti asmenys prašomi '. 
į Onu tę Flekung tel. 35^ 

Tėvų komi 

X Ieškoma vedė jo-vedė 
monto Maironio Li tua 
mokyklai 1982-83 moks 
t ams . Pageidaujamas p e 

ja— Ka-
ai — Da-
nonaityte-
c Jonas 
Bernardas 
L Bronius 
«T». Ope-
I atlieka 
o choreo-

• $25, $20. 
115 ir $10 
prekybo-

;o, Illinois 

sakyti pa-

bil. po 

dol. 

Lithuanian 
tiesiog su 
kybos ad-
i visur at-

(•k.) 

X Maloniai kviečiame j 
popietę su Grandies an 
šokėjais. Tautinio mei 
samblio "Grandies" kc 
įvyks kovo mėn. 21 d., 
dienį. 3 vai. p. p . Jauni: 
t r e . Jūsų malonus atsila 
pa r ems "Grandies" an 
jaunimo pastangas p 
taut in į meną. Bilietus iš 
gal ima įsigyti Vaznelių 
vėje. 

X Neužmirškite. A 
sekmadienį Jaunimo cen 
g iamas įdomus koncertą 
g ramą at l iks smuikininl 
i r Regina Bankai. Bilie^ 
nelių prekyboje, ' 'MJ 
rašt inėje i r Brighton Pa 
S. Jokūbaitį- Visi kvieč 
silankyti. 

x Taupymo bendrove 
ton Parke reikalinga pili 
ku i tarnautoja - "teller". 
tyr imu a r be. Skambu 
254-4470. 

I 

x A a. dr. J o n a s Saudargai 
gyvenęs Ormond Beach, Pla., p 
ilgos ir sunkios l igos mirė vs 
sar io 21 d. Memorial ligonini 
je . Buvo sulaukęs 74-rių met 
amžiaus. Liko jo žmona Ald< 

;agos j na, sūnūs Jonas su šeima 
Šklė- Donatas, sesuo Ona Zdaržinski 

nė su vyru Leonu ir kiti gim 
nės bei artimieji. 

x Edvvard Schmnaam ( š u m 
n a s ) kandidatuoja į Cook Cou 
t y komisionieriaus postą iš Cl 
cagos priemiesčių. iUž jį ti* 
pirminiuose, tiek kituose bals 
vimuose gali balsuoti visi Cl 
cagos priemiesčiai (ne t ik a 
t imesni prie L a Grange, ka 
buvo klaidingai anksčiau p 
skelbta) . 

iriaus 
:i vi-
Šklė-
iai lės 
įtaką 
sireiš-
daili-
Šklė-

3S Ži-
nti V. 
•lionio 
ikei. 

cagos 
a pa-
i . B . 
iširas, 
reika-
kasi-

> mo-
i a ka-
įariai. 

renan-
tapy-
•Gale-
cvieną 
nadie-
fražiai 
DS ka-
paro-

nti su 
>ais. 

X Patikslinimas. "Draug 
vasario 18 dienos laidoje, stre 
psnyje "Alkoholizmo l iga" ar 
ro j kolumnoj įsivėlė nemalo 
korektūros klaida, keičianti s 
kinio prasmę. Turėjo būt i : G 
viena ypat inga alkoholiko asm 
nybė — ta i "nenormali baimė 
(palikta "nemorali" — klaida 
Autor iaus atsiprašome. 

X š v . Kryžiaus parapijos 13 
tuvių komitetas sekmadienį, v 
sario 28 d., ruošia Vasai 
16-tos minėjimą. 10 vaL r. * 
šios Šv. Kryžiaus bažnyčio; 
Giedos šaulių choras ir sol. Pa 
liną Mačiulienė, vadovauja 
muz. Juliui Mačiuliui. P o pami 
dų parapijos salėje vyks išk 

tų or- į mingas minėjimas su meni 
a pol-1 programa. Komiteto vicepir 
£ ia i r ! Juozas Ankus visus dalyvi 

pa- i pavaišins savo gamybos pyr 
gaiš ir kavute. 

X Į Marąuet te Pa rko Liet 
vių namų savininkų organiza 
ją naujais nar ia is įstojo Pet 
Chopelio, Kęstutis Palukait 
Petras Balandis, Bruno Gi 
mont. James Ladas , Bruno Ti 
pikas i r Michael Engre . 

tn ter-
j. Ban-
e., va-
p . p . 

ikienė, 
ys pa-
ruggle 
skaitą 
adienį, 

Mon-
:, 2743 
Visuo-
rti. 

x Kazys Laukait is , Hinsda 
UI., L B Vidurio Vakarų apygf 
dos pirmininkas, apsilan 
"Drauge", pra tęsė prenumera 
savo mamytei Onai Laukai t 
nei, gyv. Baltimore, Md., ir 
proga įteikė 10 dol. auką už 1 n susi- f f i . . 

. . lendonų. Mūsų nuosu*dziJ mkami! , ] . . T . , , . , bendradarbiui uz viską del 
iame. 

*ų sau-

lomieji 
meta i s 
>vų su-
kuopos 
, įvyks 
ladienį, 
muose. 
•iai b ū -
;ji un i -
rmuoti. 
os nuo-
— už-
(pr . ) . 

X Dr. Lilija Ignatonienė, C 
cago, BĮ., ats iuntė 15 dol. ai 

i už kalėdines korteles ir kai 

X Lietuvių L . W. Klubas, I 
ke Worth., Fla . , mums rai 
"Siunčiu čekį 50 dol. dienr! 
čiui skirtą paramą, linkime 
toliau tęsti ryžtingą kovą L i e 
vos išlaisvinimui iš sunkios 1 
munistinės vergijos. Linki: 
darbe sėkmės ir ištvermė 
Pasirašė Vincas Dovydaitis, v 
dybos pirmininkas. Nuoširč 
ačiū už gražią auką ir link< 
mus. 

jos L e -
nistinei 
lo me-
dagogi-
s ir ge - ' dorių. Labai ačiū. 

x George Taurat , Chica 
111.. pratęsdamas "Draugo" y. 

ūn te re - i numeratą, atsiuntė 20 dol. 
kreiptis j paramai. G. Taura t skelbij 

garbės prenumeratorium, o 
auką dėkojame. 

X Kun. L Zaremba, SJ , 
zuitų provincijolas, Klemer 
Juškevičius, Chicago, UI., 1 

10 a n - i r a s Ambutas, Benton Hari 
mcertasįMich., J. Umbrasas , Kew Y< 
sekma-į N. Y., įvairiomis progomis 

kėši "Drauge" ir įsigijo nau; 
sių leidinių. 

ojimas. 
s išlai-

f-4855 
itetas 
(p r . ) . 

jraleisti 
samblio 

mo cen-
nkymas 
samblio 
uoselėti 

X G. Ciparis, Rodney, Kf 
da, užsisakė naujausių leid 

anks to | i r k a r t u atsiuntė 5 dol. aukj 
kalendorių. Labai ačiū. krautu-

(pr . ) 

t r e ren 
s. P ro 

x Dalius Vasys, Aldona B 
teinant} j }cUg oenovaitė Misevičienė, 

t anas Kareiva, Juozas Šia 
Jonas Žadeikis, J. Litvinas, 

cai ^ . t i s j t a n a s Mataitis, S tasė Žemgi 
nė. J. Gramienė, Bronius 
driukaitis, visi iš Chicagos, 
vyko į "Draugą" i r įsigijo 1 
jausiu leidinių, plakštelių ir 
džio drožinių už didesnes 
mas . 

X Steponas Stirbys, Chic 
m. , a t s iuntė už dvi met 
"Draugo" prenumeratas . L 
ačiū. 

tai Vaz-
irgučio" 
.rke pas 
iami at-
(p r . ) . 

i Brigh-
lam l*i-

3u pa-
»t tflcf. 

(sk.) 

'! 

Redaguoja J. Plačas. Medžiagą si 

Mto 

e 
L 
.S 

L-

I-
i-
x 
s, 
1-
t-

e. 
r-
:ė 
4 

Regiu tave mėlynuose 
Padangių skliautuos giedruos, 
Visų aušrų rubinuose, 
Visų gėlynų žieduose. 

Girdžiu varnėnų šnekose 
Sodo obely senoj, 
Vėjo ošime šakose, 
Sodrioj samanės dainoj. 

Nuo pirmo verksmo nešuosi 
Krante vandenų kitam, 
Širdy ir kraujo lašuose, 
Žody gimtame, šventam. 

St. Radžiūnas 

ŽIEMA 
Man patinka žiema, nes gali

me slidinėti su rogutėmis nuo 
kalno. Dar galime pas ta ty t i 
sniego senį ir muštis su sniegu. 
Tik man nepatinka, k a d tur iu 
tuoj eiti į kambarį, nes šal ta . 
Aš dar noriu būt i lauke. Mano 
gimtadienis yra gruodžio 17 d. 
Kalėdų Senis ta ip pat ateina žie
mą. Šiais metais aš j a m palik
siu pieno ir sausainių. Kalė
doms norėčiau gauti daug, daug 
dovanų, žiemą, y ra šalta. Mane 

*e į tėvelis nusiveda mus čiuožti į 
aikštę. Kristina, mano sesutė 
nečiuožia labai gerai. I r a š dai 
labai gerai nemoku, bet mane 
tėvelis tai puikiai čiuožia. 

Andrė j a Kkinai ty tė , 
Kr. Donelaičio lit. mokyklos 

4 skyr. mokinė. 

MCSŲ TĖVYNĖ 

Lietuva yra labai toli. 
Gedimino pilis ten stovi. 
Bet komunistai pikti 
Jie mūsų Tėvynės nemyli. 

Nėra laisvės Lietuvoj. 
Kaip mes galim jai padėt i? 
Už Tėvynę pasimelsti 
Ir lietuviškai kalbėti. 

z. 
1-

m 
> 

\-
:>: 
š-
ir 
11-

o-

JS 

ji-

į i -

m-

10, 

jo 
n e 
už 

je-
$as 
et-
or, 
rk, 

na-
nių 
už 

ils
in
us, 
Kn-
lie-
Kn-

su-

go, 
nes 
bai 

Šį eilėraštį sukūrė Dariaus 
Girėno l i t m-los 2 skyr. moki 
niai:Jason Banys, Dalytė Kia 

«*- Į lauskaitė, Jonas Niaura, Algi 
I U- į Wo8S, Vilius Žukaskas. 

MANO ŽIEMOS ATOSTOGOS 

Mano žiemos atostogos praėj 
labai smagiai. Pirmą dieną ėja 
pirkti naujų batų, vėliau va 
gėm Kūčių vakarienę.- Pavalg 
pasiėmėm dovanas. Naktį ėjoi 
j bažnyčią. Mišios buvo lab* 
ilgos. Po mišių atvažiavo lab( 
daug svečių, fijau miegoti api 
penktą valandą ry to . Kitą di< 
ną važiavau pas savo pussesi 

a t * I rę. Ten buvau iki vakaro. Ti 
a u _ j da važiavome namo. Sekanči 
n e - j dieną važiavau į mišką slidini 

ti. Slidinėjau keturias diena 
iš eilės. Ketvirtą dieną ja 
buvau pavargęs. 

Pirmadienis buvo paskutir 
metų diena. Tą dieną nieko • 
dariau, nes nebuvo daug snieg 

I 

* » 
m 

isti: 3206 W. 6otb Ftece, Chicago, D 

?-wc-

Gelažytė, Clevelando Šv. Kazimiero lit. 

Tą dieną aš važiavau su "Sk i - | 
doo". V a k a r e ė jau p a s d rau 
gus. Mūsų buvo dvylika. Ka i 
beliko viena minutė pr ieš nak
ties dvyl iktą valandą, j au buvo 
padėtas š a m p a n a s a n t stalo. 
Visi laukė. Dvyliktą valandą 
visi bučiavosi i r sveikinosi su 
Naujais Metais. T a s bal ius bu
vo labai ilgas. £ j a u miegoti 
apie penktą valandą ry to . Kai 
atsikėliau, susidėjau savo daik
tus, n e s reikėjo atgal važiuoti į 
Montrealį. T a i p praėjo mano 
atostogos. 1 

Danius Piečaitis, 
Montrealio lit. mokyklos mo

kinys . ("Liepsna") . 

AŠ E S U L A P A S 

B u v a u raudonas i r geltonas 
lapas. Visą dieną kabėjau an t 
šakos. Paš lamėdavau su ki ta is 
lapais, ka i vė jas papūsdavo. 
Vieną dieną p a s mano medį a tė
jo fotografai . Mane fotografa
vo. P o kelių dienų a š mačiau 
ant žemės laikraštį . Laikraš
tyje buvo medžio nuotrauka. 
Po savai tės laiko žmonės ėmė 
r inkt i s prie š io medžio, į mane 
ir m a n o d r a u g u s žiūrėti. Žmo
nės sakė , k a d šis medis i r jo 
lapai buvo gražiausi visoje Nau
jojoje Anglijoje. Po kiek laiko 
lietus palijo, vėjas smarkia i pa
pūtė i r a š nukr i tau . Kr i tau šim
tą pėdų. Ka i nukri tau, vėjas 
m a n e nupūtė a n t kelio, k u r ma
šinos važiavo. 

Aras Sužiedėlis, 
Bostono lit. m-los mokinys. 

("Švilpukas"). 

LLETUVA LR MES 

Lietuva y r a labai toli. A š ne
labai daug žinau apie Lietuvą. 
Man at rodo, kad Lietuva yra 
nelaiminga, nes rusa i ją tvarko. 
A š manau, kad rusai tu r i išeiti 
iš Lietuvos. 

Paulius Šukys, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

mokinys. Kanada. ("Mūsų 
pasaulis") . 

AMERIKOS LJErrUVAITfc 

Amerikos lietuvaitė, kur i tur i 
Į l ietuvius tėvus , t u r i būt i ištiki

m a savo tėvynei. J i t u r i sueiti 
su lietuviais, pr iklausyt i lietu
viškoms organizacijoms i r dary
t i ką tik gali g e r o Lietuvai. Tai 
nereiškia, k a d netur i kalbėti an
gliškai, a r bendraut i su ameri
kiečiais. J i t u r i savo gyvenimą 
padalyt i į dvi dal is : lietuvaitė ir 

j amerikietė . J i tu r i būt i links
ma, kukli, blaivi i r d raugė vi
siems. 

Daiva Matiukaitė, 
Rochesterio lit. m-los mokinė, 

( ' i - i tuanis t inis švietimas 
Rochesteryje") . 
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igtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagps si 
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Laisva 
m-los mokinė. 

čiais. Vėliau 1 
k i tę raidėmis, 
a tat inkamo ska 
Kai visos raidės 
galėsite perskai 

1) Dažnai vs 
tukas 1—2. 

2) Vieno mūs 
das 7—8—21— 

3) Maži g r a t 
mėgstą žmonių 
m u s 3—4—5—< 

4) Penktasis 
esamam laike 
—14. 

5) Vartojam 
(daug. vard.) 
—22. (10 taški 

r-
Ww*Mh fi| 

(J tomffMHio i 1/0*1 
ij meriaii* f' ru Z 

BALSAVIMAI 

Į balsavimo vietą a tvyko vy-
a s su žmona. Atėjus eilei, abu 
i n a prie balsavimo mašinos, 
t a rnau to jas juos sulaikė ta rda-
n a s : 

— Gal ima balsuoti t ik po 
i eną ! 

— Tvarkoje , — atsakė vedu
sių pora, — mes esame vedę. 

GALVOSŪKIS NR. 101 

Pirmiausia atlikite ar i tmeti
kos veiksmus. Paskiau pagal 
skaičių t v a r k ą sujunkite t a š 
a i s . Nupieštą dalyką nuspal-
/okite. Už visą tą darbą gau
site 10 taškų. (Žiūrėkite pie
šinį). 

^ £ 
• * 

/ % 3 

FIoTa 

GALVISŪl 

Viename K a 
saulė pietų me1 
mylių arčiau : 
kare prieš saul 
aiškinti, kodėl 
taškų). 

GALVOSŪKIS N R . 102 

(Žiūrėkite brėžinį). Į rašyk i te 
skaičius į kiekvieną langelį nuo 
12 iki 20 taip, kad kiekvienos 
eilės s u m a būtų lygi 48. Žiūrė
kite strėl ių kryptis. (10 t a š 
k ų ) . 

GALVOSt 
ATSi? 

Trečioji vai 
ją princesė pa 

GALVOSt 
ATSi 

1) Eglė. 2) 
beržas. 3) Ki 
5) Kadugys. 

GALVOSI 
ATSi 

1. Mes mol 
mokykloje. 

2. Lietuvių 
3. Mes ska 

GALVOS 
S P R I 

Žiūrėkite b 

GALVOSŪKIS NR. 103 

Kiek 
vietose 
ta rp 
( 

pliusų ( - f ) i r kuriose 
juos reikia sus ta ty t i 

aštuonių aštuoniukių 
kad j a s sudėjus 

gau tumėt 1000 (vieną tūks tan
t į ) . (10 t a škų) . 

GALVOSŪKIS NR. 104 

(Žiūrėkite brėžinėlj). Čia ma
tote brūkšnelius ir skaičius. 
Brūkšnelių vietoje į rašysi te rai
des, kurios sudarys penkių žo
džių sakinį — priežodį. Pir
miausia, pagal nurodytas reikš
mes ras i te reikalaujamą žodį. 
Po žodžio raidės išreikštos skai-

GALVO? 
ATS 

Po piešiniu 
šalta visam ] 
rankom ploti 

-— mm v t 

yriaus 

kaičius pakeis-*- ; 
įrašydami jas> frJ T 
čiaus brūkšnelį.',_.' 
b u s surašytos, 

yt i tą sakinį. 

r tojamas jung-

4 didvyrio var-
5—17—18. 

aka i gyvuliukai 
gyvenamus na-
—9. 

Dievo įsakymas 
U _ 1 0 — 1 9 — 2 0 

laiškams įdėti 
13—12—16—23 

c 1-2. - &-
•jtii )*. uaud- fffiii 
Hi T> t (si 7 ~ ^vnūt. 
l 1 111 
^ r 6 7 

H S & 1 2 

I S NR. 105 

fornijos mieste 
1 y r a tūkstančių 
ėmės, negu va-
slydį. Galite pa-
ta ip y r a ? (10 

3*3 - • 

•+3r , 2 M s » 

KIO NR. 81 
KYMAS 
ė yra skirtinga, 
Dučiavo. 
KIO N R . 82 
KYMAI 

Ąžuolas, uosis ir 
iaušė. 4) Palmė. 

rKIO NR. 83 
J tYMAI 
omės lietuviškoje 

kalba graži. """ 
tome i r rašome. 

IKSO NR. 84 
NDIMAS 

CKK> NR. 85 
kKYMAS 
parašyta : Balta, 
lote. Noris rėkti, 
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