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GERBKIME SAVO 
KALBOS TEISES 

(Tęsinys) i lis rusiškus žodžius. O kurios vi 
Ar mes patys neprisidedame; sai nesugebėjo pramokti rusiškai 

prie rusinimo: Štai sustoja būrelis j ar nedrįso pradėti, siuntė į skal-
žmoniu - -keli lietuviai ir vienas į bytklą jaunesnius šeimos narius, 
rusas (kuris dažnai lietuviškai j jau lankiusius rusišką mokyklą, 
supranta, ar net ir kalbėti lietu- j Tik vienas mokytojas rado išeitį 
viškai gali). Na, ir tada visas bū-j _ j j s s u vedėja kalbėdavo lietu-
rys (pagerbdami rusą) ima kalbė- Į viškai, rusė, pasirodo, lietuviš-
ti rusiškai. Rusai gerai žino tą j k a i vi;fcą suprasdavo. Nemaionu-
"lietuvišką" psichologiją ir, nė! m u a r n u 0stol ių dėl to jis netu-
kiek nesivaržydami, priverčia vi- į r ė j 0 : r u s e teisingai viską užrašy-
sus kalbėti rusiškai. Ir taip atsi-! d a v o i r skalbinius tvarkingai ati
tinka ne vien paprastu darbinin- i duodavo 
ku, bet ir inteligentu, pvz. moky- vienoje Vilniaus kirpykloje bu-
tojų tarpe. Būna taip, kad mo- į v o t o k s i v y k i s_ Kirpėjas nė žodžioj 
kyklaje rusų kalbą dėsto mokyto
jas rusas. Jis lietuviškai nekalba, 
nes lietuviu kalbos nemoka ir ne
nori mokytis. Tada visi mokyto
jai lietuviai su juo ima kalbėti ru-1 
siškai. O reikėtų tokiu atveju pa ' 
daryti taip, kaip darė vienos vidų-' 
rinės mokyklos mokslo dalies ve- i 
deja: rusas kalba rusiškai, o ve-i 
deja — lietuviškai. Mes galime 
priversti rusus bent suprasti lie- į 
tuviškai. 

Vilniuje pasitaikė, jog vienas' 
pilietis, sutikės kitą prašnekina 
rusiškai, ir abu kalbasi rusiškai. 
Besikalbant paaiškėja, jog abu lie-
tūriai, ir pokalbį užbaigia lietu-į 
viškai. Ar tai neparodo, kad mes 
nebranginame savo kalbos? 

Vieno didesnio Lietuvos miesto I 
grynai lietuviškame rajone į skal-1 
byklos punktą buvo paskirta ve- [ 
dėia rusė. Naujoji vedėja nė žo- į . 
džio nekalbėjo lietuviškai. Na i r | n a u J a f teigiamose gamyk.oseJ 
visas rajonas ėmė su ja kalbėtis ! -vPač R ^ Lietuvoje, poilsio na-
rusiškai. Motervs, neseniai a tw- : ™ o s e I r kitose įstaigose. Rusifi 
kusios iš kaimo, ir tos pramoko į j o j a m a ypač Rytų __Lietuva 
rusiškai kalbėti, suregzdamos vie- į lietuviškas Balti3os pajuns. 
ną kitą rusišką sakinį ar bent ke-! (Bus daugiau) 

nepratarė lietuviškai, o klientas 
nė žodžio rusiškai. Ir taip jiedu 
kalbėjosi kaip kiaulė su žąsimi 
keletą minučių. Galu gale kirpė
jui tas nusibodo ir jis prabilo lie-j 
tuviškai. Pasirodo, neblogai lie
tuviškai mokėjo... 

Lietuvoje gimę ir augę rusai 
dažnas kalba lietuviškai. Neretai 
jie sukuria mišrias lietuviškasl 
šeimas, ir JŲ vaikai virsta lietu
viais. Kitaip yra su kolonistais 
atėjūnais po II pasaulinio karo 
Nemanykite, kad jie vien valka
tos, iešką lengvos duonos. Dau
gelis jų yra specialiai atvykę čiaj 
mus rusinti, gerai supranta savo 
misiją, kuriai neblogai yra pasi 
ruošę. Tokie užima atsakingas] 
vietas ir puikiai atlieka savo už-j 
duotį, rusindami visą savo ap
linką. Taip yra ypač transporte, 

Kancleris Schmidtas 
tarėsi Paryžiuje 

Paryžius. — Vakaru Vokietijos i britai smarkiai invaziją smerkė, 
kascleris Helmut Schmidt dvi die- j tačiau žaidimuose dalyvavo. 
nas tarėsi su Prancūzijos prezi- Prancūzijos vadų palinkimą 
dntu Francois Mitterrandu. Tai I kalbėti iliustruoja ir prancūzu už-
vienas iš pusmetiniu reguliarių: sienio reikalų ministerio Oaude 
susitikimų, kuriuose abiejų vals-.Cheysson kelionė po Persų įlankos 
tybių vadai aptaria ekonominius! arabų kraštus. Savo pareiškimuo-
ir .politinius tarptautinius klausi- j se jis visur pataikavo arabams, 
mus. Kartu pademonstruojama \ remdamas Palestinos Laisvinimo 

| vienybė, susiklausymas, pažiūrų i Organizacijos veiklą, pritarda-
sutapimas. I mas Palestinos valstybės steigi-

Paskutinieji pasitarimai paro- j mui ir net pasakydamas, kad pa
lestiniečių atžvilgiu Izraelis yra j dė, jog abu Europos vadai turi 

j panašią nuomonę apie Amerikos 
biudžeto deficitą, dolerio vertės 
nepastovumą, bankų aukštus 
nuošimčius, kurie kenkia Euro
pai, apsunkina investavimus, di-

Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Schmidt klausosi Pra n-rūzijos prezidento Francois Mitterrando. 
vadai turėjo dviejų dienų pasitarimus, kurie baigėsi ket virtadienį. 

Abu valstybių 

m 

TVIRTĖJA IRANO 
RYŠIAI SU MASKVA 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sausio mėn. vartotojų pre
kių kainos Amerikoje pakilo 0.3 

Teheranas. — Porevoliuciniai tikslas buvo išlaisvinti Iraną nuo j nuoš. Tai mažiausias pakilimas 
Irano vadai, jų tarpe imamas ; priklausymo nuo. vienos kurios; nuo 1980 m. liepos mėn. 
Khomeini, yra ne kartą pabrėžę, i užsienio valstySetf jis priminė ir; — Valstybes departamentas i įvedimo pasirašė su Maskva su-j Premjeras Bėgi 
jog Sovietų Sąjunga yra "antra- j ideologinius abiejų saliu principų | atmetė sovietų valdžios žmonių ; t a r t* • * <^UJU Pir>:<ima 

sis šėtonas" po JAV. Iranas ne- j skirtumus. Ideologiniai skirtu-
slėpė savo pasipiktinimo, kai so- j mai nekliudo palaikyti gerus kai-

ir spaudos tvirtinimus, kad Ameri
ka delsia derybas dėl strateginiu 

aiškus agresorius, kurio elgesys 
netoleruotinas. Ministeris pasakė, 
kad Prancūzija vengia paskelbti 
Izraeliui sankcijas, nes ji ieško 
tikros taikos ir nenori nutraukti 

dina nedarbą. Abu socialistai j su Izraeliu visų santykių, 
valstybių vadai dažnai sutaria j Šis Prancūzijos užsienio ministe-
dėl principinių klausimu, tačiau į rio pareiškimas nustebino Izrae-
nuomonės išsiskiria dėl taktikos.! lį, kuris laukia ateinančią savai-
Abu: Mitterrandas ir Schmidtas tę prezidento Mitterrando. Tai 
yra pritarę Nato santarvės nuta-;bus pirmas bet kurio Prancūzijos 
rimui atgabenti į Europą naujų i prezidento vizitas Izraelyje. Pas-
branduolinių raketų, abu prita- parojo ambasadorius Paryžiuje, pa-
rė, jog reikia paskelbti sankcijas klaustas reporterių, ką jis mano 
Lenkijai ir Sovietų Sąjungai dėl apie ministerio Cheyssono pareiš-
Lenkijoje paskelbtų laisvės varžy-: kimus arabų šalyse, atsakė, jog 
mų, abu sutinka, kad reikėtų iš- \ jis gavo iš Jeruzalės instrukcijas 
laikyti su Sovietų Sąjunga detan- '• visai neatsiliepti į tuos pareiški-
tę. Prancūzija pirmoji labai griež- ! mus. „Mes pasakysime, ką mes 
tai pasmerkė lenkų priespaudą,j galvojame, pasikalbėjimuose Je-
tačiau jau po karinės padėties ruzalėje", pasakė ambasadorius. 

įas tačiau neiš-
aikė, išgirdęs Chayssono žo-

Vokiečių socialdemokratai džius, ir pasakė, jog prancūzai ga-
anksčiau žiūrėjo į Mitterrandą | lėtu nesikišti į palestiniečių rei-

vietai įžengė į Afganistaną. Ira- i myninius ryšius, paremtus nesi-i ginklų. Tai rusų propaganda pa-1 ka*P ' socializmo teoretiką, „dva- j kalus, o turėtų daugiau dėmesio 
'šios vadą". Dabar jis ancAaa fagipd į Korsikos gyventojų rei-
mas kairiojo vokiečių partijos j kalavimus ir skundus, 
sparno už tai, kad pritaria Nato j Prancūzijos prezidento 

kišimo į kitos šalies vidaus reika
lus, pasakė ministeris. 

Klausiamas, ar sovietai netar-

KATALIKAI PASAULYJE 
Ruošiasi sukakčiai 

Korėjoje* Krikščioniškojo Gy
venimo Židinių sąjūdis naujais 
metodais stiprina krikščioniškas 
bendruomenes, nemažą skaičių 
pagonių korėjiečių parengdamas j i - t 

se. Apskaičiuojama, kad šiandien 
pasaulyje dar tebėra daugiau 15-
ka milijonų raupsuotųjų. 

Laisvei reikšmė 
Meldžiu Visagalį Dievą, kad 

krikštui- Katalikų Bažnyčiai Ko 
rėjoje besiruošiant 200 metų įsi 

umėte laisvi žmonės, Dievo 
vaikų laisvės dalininkais, — to-

- _, kiais žodžiais Paryžiaus arkivys-
kurimo sukakčiai, Krikščioniško- k u p a s L u s t i g e r k r e i p ė s i j s p a u d o s 
jo Gyvenimo Židinių ^sąjūdis ke- d a r b u o t o j u s p a r n a i d u m e t u vie-
turiolikoje Korėjos vysKupijų m o - ; n o j e P a r v ž i a u s bažnyčioje. Laisvė 
kyklose, universitetuose, parapi-l p a t s ' e s m i n i s kiekvieno žmo-
joseirnet kariuomenėje praveda, g a u s s ą ž i n ė s skalavimas, pažy-
Jaunimo Susitelkimo dienas, or- j m ė j o a r k i v y s k u p a s > l a i s v ė ž m o g u j 
ganizuoja darbo būrelius Kur- į v r a n e n u s i o p i n a m a būtinybė. 
suose yra studijuojamas Šventas Į ̂ . ^ y r a d i d ž i a u s i o j i v e r t y b ė , 

ne slapstosi afganai laisvės kovo
tojai, gauna ten amunicijos. Te
herane 1980 gruodžio mėn. įvyko 
piktos demonstracijos prie sovietų 
ambasados, kuriai padaryta žalos. 
Maskva išreiškė dėl to puolimo 
griežtą protestą. Iranas žiauriai 
persekioja kairiųjų liaudies kovo
tojų — mojadehinų — veiklą, 
tūkstančiai jų sušaudyti, kiti ken
čia kalėjimuose. 

Nežiūrint skirtumų tarp isla
mo revoliucijos vadų ir Krem
liaus, santykiai pradėjo gerėti. 
Neseniai Maskvoje lankėsi Irano 
energijos ministeris Hasan Gha-
furi Fard, kuris pasirašė preky-1 
bos sutartį 1.1 bil. dol. vertės- So-. 
vietai pažadėjo baigti Irane dar 
šacho laikais pradėtas statybas,! s v b ė Paskelbė, kad ji pirmadienį 
jų tarpe Ahvvazo ir Isfahano mies- I nesiVs s*™ delegacijos į Pakista-

sakė Dan Fischer, departamen-! 
to spaudos ryšininkas. 

— Lenkijos komunistų centro j 
pininkaus ieškant Irako — Irano j komitetas vienbalsiai patvirtino 
taikos, Irano ministeris pasakė,! nutarimą griežtai kovoti su opo-
kad taikos nebus, kol Irane bus į zicija, su pasyvia rezistencija, su 
nors vienas priešo kareivis. Ne- į sabotažo veiksmais. 

vizitas 
raketų dislokavimui. Vokiečiu Izraelyje paliks vokiečių kancle-
spauda pabrėžia, kad prancūzai q Schmidtą tarp tų Europos va-
mėgsta retoriką, garsiai kalba, ta-1 dų, kurie niekad nėra buvę Iz-

žiūrint to, diplomatiniai šaltiniai 
teigia, kad sovietai labai apribo- j 
jo savo ginkly siuntimą į "drau-į 
gišką Iraką". Vis daugiau šiame j 

— Kenijos prezidentas pertvar
kė vyriausybę, iš 25 tik 9 minis-
teriai liko nepakeisti. 

— Zimbabvės saugumas vėl 

mą. 
kare Maskva linksta į neutralu- i surado naują ginklų sandėlį, ku

riame rastos net aštuonios prieš
lėktuvinės raketos. Sandėlys bu
vo pašalinto ministerio Nkomo 
ūkyje. Iki šiol išaiškinti ir kon
fiskuoti 34 panašūs sandėliai. / 

— Automobilių rinkos analiti 

čiau mažai daro. Vokiečių vyriau 
sybė mažai kalbėjo, tačiau tvir
tai veikė, kai reikėjo pasiųsti į 
Maskvą ir į Varšuvą nepasiten
kinimo signa'lą. Bona atšaukė su
tikimą leisti Sovietų Sąjungai 
steigti Muenchene sovietų kon-

raelyje, nors jis Izraelio buvo 
kviestas jau prieš 7 metus.Kanc-
leris pasakęs, kad jis tik tuomet 
svarstytų kelionę į Izraelį, jei 
premjeras Beginąs atsiprašytų jo 
už pernykštį išsišokimą. Begi
nąs pernai pasakė, jog kancleris 

Indija atšaukė 
vizitą Pakistane 

tų dujomis varomas elektros sto- j n a svarstyti tarpusavio santykių 
tis. Sovietai jau pernai pirko 2.2 i P e r praėjusius mėnesius buvo pa 
mil. tonų Irano naftos. Baigiama 
susitarti dėl Irano dujų tiekimo, 
kurį revoliucija buvo pertraukusi. 

Naftos specialistai teigia, kad 
sovietų perkama Irano nafta So 
vietų Sąjungos nepasiekia. Ji ke 

bendradarbiavimo. V. Vokietija 
laikysis jau pasirašytų biznio su-

Nevv D e M - Indijos vvriau-! , • ' \ . '. . .tarčių, tačiau nepradės naujų ir 
i .. • . i ' - > • »**• pranašauja, jog amerikiečiai, nutraukia vykstančias derybas. 

vėl grįš prie didesnių automobi- Į Stebėtojai nurodo, kad ir po Af-
lių. Atsiradus gazolino pertek-1 ganistano invazijos vokiečiai ma-
liui, laukiama jo kainų kritimo. I žai kalbėjo ar smerkė, tačiau boi-
Vis daugiau pirkėjų reikalauja į kotavo Maskvos olimpinius žai-
sunkiųjų mašinų. į dimus, kada prancūzai, italai ir 

sulatą, sustabdė pasitarimus dėl I turėtų pulti ant kelių ir atsipra-
laivininkystės sutarties praplėti- į syti žydų už Vokietijos nacių 
mo, dėl mokslinio, technologinio | darbus. 

daryta pažanga, net imta kalbėti 
apie nepuolimo paktą. Santykius 
vėl pagadino Pakistano atstovo 
žodžiai Ženevos JT Žmogaus Tei
siu komisijos posėdžiuose. Amba
sadorius Hilali, kuris yra Pakis-

Raštas ir katalikiškojo tikėjimo 
pagrindai. 

Aukos vaikų globai 
Praėjusį sekmadienį visoje Is

panijoje buvo atžymėta "Vaikų 
misijinė diena". Ją 1950-ais me
tais įsteigė popiežius Pijus XII. 
Dienos proga yra renkamos lė
šos įvairiem vaikų globai skirtiem 
socialiniam projektam finansuoti. 
Praėjusiais metais tam tikslui vi
same pasaulyje buvo surinkta 
įpie 600 milijonų pezetų. 

Raupsuotųjų diena 
Paskutinį sausio mėnesio sek

madienį visame pasaulyje jau dvi
dešimt devintą kartą buvo atžy
mėta Raupsuotųjų diena, kurią 
yra paskelbęs raupsuotųjų apaš
talas prancūzas Raoul Follerau. 
Per pastaruosius dešimtmečius 
jau daug yra atlikta kovoje prieš 
raupsų ligą, bet ji vis dar nėra 
nugalėta, ypač ūkiniai atsiliku
siuose Trečiojo pasaulio kraštuo-

kurią laiduoja visi meilės kanki
niai ir tiesos liudytojai. 

Katalikai Tailandijoj 
Katalikai šiaurės rytų Tai-

landijoje 1981-mų metų gruodžio 
mėnesį atšventė pirmąjį šimtme
tį nuo Bažnyčios įsikūrimo šia
me Azijos krašte. 17 vyskupų ir 
apie 150 kunigų dalyvavo jubi
liejinėse iškilmėse, kurios prasi
dėjo procesija pagrindinėmis mies
to gatvėmis. Katalikai papuošė sa
vo namus ir pastatė koplytėles 
palei kelią, kuriuo praėjo proce
sija. Jubiliejaus minėjimas baigė
si šventomis Mišiomis, kurių me
tu buvo įšventinti du nauji kuni
gai- Katalikų tikėjimą Tailandi-
joje prieš 100 metų pradėjo skelb
ti prancūzai misijonieriai. Da-

liauja į Vietnamą ir į kitas Mask-1 t a n o užsienio r?;kalų ministerio 
vos sąjungininkes, kurios naftą i brolis> pasakė, j \g Kašmiras yra 
^auna iš sovietų I s v e u m os karinės jėgos okupuotas. 
3 "Izvcstija" sveikino naują pre-j J is Kašmirą sulyrino su Namibi-
kvbos sutartį su Irano islamo res- -ia ir Palestina. Kaip žinoma, Kaš-
publika. Ta prekvba pagrįsta abi-! m i r a s Y™ valdomas Indijos, nors 
puse nauda, iššaukta geografinės! » "J Provinciją pretenzijų reiškia 
padėties ir abiejų valstybių eko- i r Pakistanas. Dėl Kašmiro jau 

buvo kilę trys Ir. d įjos — Pakista
no karai. 

nominių interesų. 
Būdamas Maskvoje Irano mi

nisteris susitiko su užsienio kores
pondentais, kuriems pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga yra viena iš 25 
Iranui draugiškų pasaulio valsty
bių- J's paneigė gandus, kad Mas
kva siūlė Iranui draugiškumo su
tartį, panašią į Maskvos sutartis 

v . , . — « *.*. m - 1 atstovais 
su Vietnamu ir su Kuba. Ministe- i s 
ris pasakė, kad Irano revoliucijos 

Vatikano lankėsi 
juodųjų atstovai 

Roma. — Cikagietis baptistu 
pastorius Jesse J sekson su kitais 
penkiais crviliniu teisių grupių 

buvo priimtas popie
žiaus Jono Pau iaus II-jo. Jie 
skundėsi dėl JAV vyriausybės el
gesio su pabėgė! m iš Haiti, ku-

| rle Floridoje laik >mi "koncentra-aptamaujančių tikinčiuosius ke 
bar šiaurės — rytų Tailandijoje turiose vyskupijose, yra 67 ir 42 eiios stovyk!r*so" Jacksonas nu
veikia keturios vyskupijos. Iš 151 jaunuoliai,besiruošiantys priimti i rodė, kad pararru ir prekyba nu 

Kovos Sirijoje 
New Yorkas. — Arabų Musul

monu Brolijos atstovai Nevv Yor-
ke atidengė, kad Sirijoje sukilė
liams prieš prezidento Assado 
valdžią pavyko užimti karo lai
vyno bazę Baidą uoste, prie Lata-
kijos. Puolimo metu sukilėliams į 
rankas pateko du Sirijos povande
niniai laivai. Įvyko smarkios ko
vos. 

Vėliau sukilėlių radijas suga
vo Damasko radijo bangas. Pre
zidentas Assadas prašė pagalbos 
iš sovietų karo laivų Viduržemio 
jūroje. Sovietų admirolas prane
šė, kad jam reikia susirišti su 
Maskva. Koks jos atsakymas, dar 
nėra žinių. 

mu. 
Juodieji amerikiečiai prašė po

piežių teikti juodiesiems pabėgė
liams Amerikoje savo moralinę; apie 100 prekių rūšių. Sovietų Są-
paramą. Reagano vyriausybė ne-į jungai uždraudimas kainuos apie 
pripažįsta 

Tariasi Centrines 
Amerikos vadai 

San Jose. — Prezidentui Rea-
ganui paskelbus JAV paramos 
Centro Amerikos ir Karibų jūros 
valstybėms planą, penkių Centro 
Amerikos valstybių prezidentai 

•r̂ y j . i • l susitarė suvažiuoti ir tą planą pa-
D i d i n s k a r i u o m e n ę , s v a r s t y t i . Šiandien San Jose, Cos-

New Yorkas. — Jungtinės Tautos; ta Rikos sostinėje, prasidės Costa 
nutarė padidinti Libane laikomą . Ricos. Nikaragvos, Salvadoro, 
taikos priežiūros kariuomenę dar Panamos ir Hondūro prezidentų 
1,000 kareivių. Saugumo Tary- i suvažiavimas. Gvatemalos prezi-
boje balsavimas buvo 13 — 0, So-j dentas atsisakė atvažiuoti, sužino-
vietų Sąjungai ir Lenkijai sušilai- jęs, kad atvyksta Nikaragvos chun-
kius, nes komunistinės šalys ne-'', tos narys Daniel Ortega. 
prisideda prie tokių kariuome- j Costa Ricos prezidentas Rod-
nių išlaikymo. : rigo Carazo pasakė, jog planuo-

n . ! 1 •• ' jama steigti San Jose mieste nau-
KinkOS SankajOS j j ą "Taikos universitetą", kuris 

Briuselis. — Europos Rinkos; ieškotų sprendimų visoms Cent-
sankcijos Sovietu Sąjungai dėl 
karinės priespaudos Lenkijoje su
mažina prekybą su Maskva. Su
darytas prekių sąrašas, uždraus
tas jų importavimas. Draudimai 
paliečia liuksusines prekes: lauki
nių žvėrių kailius, kaviarą, vod-
ką, Krymo vyną, foto kameras, 
laikrodžius, automobilius 
kurias mašinas. Iš viso sąraše yra 

ro Amerikos problemoms. 

KALENDORIUS 
Vasario 27 d.: Fortūnatas, VI-

lana, Girvilas, Vilmantė. 
Vasario 28 d.: Rufinas, Anto-

nia, Vilgardas, Alma. 
Kovo 1 d.: Altbinas, Antanina, 

ir kai įTulgaudas, Rusnė. 

is Haiti atvykstančiu j 470 mil- dol. 
milijonų 500 tūkstančių bendro : kunigystės šventimus. Kasmet j traukta su Lenkia dėl valdžios! žmonių politiniais pabėgėliais, o 
gyventojų skaičiaus katalikų čiaj apie 2,700 tailandiečių priima j priespaudos, tačiiu Haiti valsty-: laiko Juos tik bėgančiais nuo 
yra apie 70 tūkstančių. Kunigų, j krikšto sakramentą. i bėję Amerika draugauja su fašiz-i skurdo. 

Europos Rinkos pareigūnai 
tvirtina, kad bendra suma yra 
apylygė Amerikos sankcijų sumai, i dieną 40 1., naktį 2vS 1. 

Kovo 2 d.: Jovinas, Elena, Ei-
tautas. Naida. 

Saulė teka 6:31, leidžiasi 5:37. 
ORAS 

Saulėta, šilčiau, temperatūra 
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LOS ANGELES 
SENDRAUGIŲ VEIKLA 

Ateitininkų sendraugių meti
nis susirinkimas buvo J. ir E. 
Matulaičių namuose vasario 7 
d. Susirinkusius šeimininkei 
pakvietus vaišėms, prel. P. 
Celiešius sukalbėjo maldą ir 
paskaitė šv. Rašto ištrauką. 
Pasistiprinus pradėtas susi
rinkimas. Skyriaus pirminin
kas J. Motiejūnas pranešė apie 
praėjusių metų veiklą, kuri 
buvusi labai gera. Susirinki
mai buvo daromi kas du mėne
siai. Į šeimos šventę buvo atvy
kęs Federacijos vadas J. B. 
Laučka. Iždininkas P. Grušas 
painformavo apie kasos stovį. 
Nariai ne tik noriai mokėjo 
nario mokestį, bet prisidėjo 
aukomis prie visų reikšmingų 
darbų: Ateit ies kongreso, 
jaunimo stovyklos, religinės 
šalpos, dr. J. Griniaus pamink
lo. Apie jaunimo reikalus 
kalbėjo J. A. Raulinaitis. Šiais 
metais moksleivių ateit, sto
vykla numatyta prie Encino. 
Kontrolės komisijos vardu 
pranešė I. Medžiukas: kasos 
knygos vedamos tvarkingai, 
balansas suvestas taisyklingai. 

Skyr iaus sekretorė R. 
Bureikienė perskaitė sendrau
gių centro valdybos aplinkraš
tį, kuriame atkreipiamasdėme-
sys — globoti ateitininkiškąjį 
jaunimą, sekan t Atei t ies 
kongreso direktyvomis: jaunie
siems ateitininkams surasti ir 
pakviesti globėjus, palaikyki 
ryšį su moksleivių ateitininku 
kuopų valdybomis, neatsisa
kant surasti priemonių jų 
veiklai stiprinti, padrąsinti 
studentus siekiant mokslo. 

Taip pat sudaryti sąrašus 
galinčių kalbėti moksleivių ir 
studentų susirinkimuose apie 
Lietuvą ir kitomis temomis. 
Studentams teiktina finan
sinė parama vykstant į litua
nistinius kursus ir į ideolo
ginius suvažiavimus. Skyriai 
skatinami organizuoti knygy
nėlius, pasistengiant, kad 
jaunimas daugiau skaitytų 
lietuviškų knygų. Visas dėme
sys turėtų būti sukauptas 
i š a u g i n t i i š s i l a v i n u s i ų 
krikščionių kadrus. Taikant šį 
aplinkraštį praktiškai veiklai, 
kilo gyvos diskusijos, kuriose 
dalyvavo J.Kuprionis, J.Valu-
konis, prel. P. Celiešius, D. 
Polikaitienė, F. Palubinskas, 
R. Kontrimas ir kiti. 

Į skyriaus valdybą išrinkti: 
pirm. J. Motiejūnas, vicepirm. 
A. Audronienė, sekret. R. 
Bureikienė, iždin. P. Grušas ir 
jaunimo reikalams — J. A. 
Raulinaitis; į kontrolės komi
siją: J. Kuprionis, I. Medžiu
kas ir F. Palubinskas. 

D a r b u v o i š k l a u s y t a s 
įdomus prel. P. Celiešiaus 
pranešimas apie Lietuvos 
vyskupus, o R. Kontrimas 
paminėjo, jog tariamasi su dr. 
V. Vygantu, kuris kviečiamas 
viešai paskaitai Šv. Kazimiero 
parap. salėje gavėnios metu. 
Informacijos centro vardu J. 
Matulaitis pranešė turįs žinių, 
kad latviai ir estai nutarę akty
viai prisidėti prie lietuvių, re
m i a n t Ba i t i c A m e r i c a n 
Freedom League darbą. 

Ig.M. 

Berniukai darbuojasi Par t izano D a u m a n t o kuopos susirin
kime. Nuo t r . R. Musonytės. 

Vadovė Daina Kamanta i tė Par t izano D a u m a n t o kuopos susi
rinkime moko mergaites rankdarbių. Nuotr . R. Musonvtės . 

S K A I D R Ė S 
IŠ LIETUVOS 

Po K a l ė d ų a t o s t o g ų 
A l e k s a n d r o S t u l g i n s k i o 
moksleivių kuopa susirinko du 
kartus. Sausio mėn. 9 d. kuo
pos nariai ir jų draugai išvyko į 
Devil's Head, Wisconsin. slidi
nėti ir pabendrauti. Nors oras 
pasitaikė nelabai geras („hos-
tel" nebuvo nei šilumos, nei 
vandens), ir daug žmonių nuo 
šalčio susirgo sloga, be t 
moksleiviai linksmai praleido 
laiką. Drąsesnieji i šdr įso 
mėginti nors trumpai paslidi
nėti, bet sekmadienį visi anks
ti sugrįžo namo ir jau nebandė 
išeiti į tokį šaltą orą. 

Blogas oras sugadino mūsų 
kuopos reikalus ir sausio mėn. 
22 d. numatytas susirinkimas 
dėl blogo oro neįvyko. Susi
rinkimas buvo atidėtas j sau
sio 29 d. Apie aštuntą valandą 
kuopos nariai susirinko pas 
Tijūnėlius, Buffalo Grove: 
atvažiavo ir paskaitininkas 
Vilius Dundzila. Buvęs kuopos 
valdybos narys, o dabar MAS-
CV narys, Vilius paskutiniai
siais metais praleido tris mėne
sius Lietuvoje ir sugrįžęs sutiko 

mūsų kuopai pakalbėti api' 
savo kelionę. Vilius rodė daug 
gražių ir įspūdingų skaidrk 
Lietuvos gamtos, paminklų 
pastatų, lietuviško gyvenimo 
ir vaizdus iš tų vietų, kurias jis 
su tėvu ir broliu aplankė. 

Moksleiviai labai domėjosi 
Viliaus pasakojimais ir klausi
nėjo apie Vilniaus univer
sitetą, kur Vilius mokėsi. Kiti 
nariai domėjosi dabartiniu 
lietuvišku gyvenimu, lietu
viškomis mašinomis, bažny
čios padėtimi ir Lietuvos gam
ta. Nedaug iš kuopos narių yra 
buvę Lietuvoje, tai tiems buvo 
įdomu ką naujo sužinoti, o tie, 
kurie Lietuvoje yra buvę, norė
jo pasidalinti įspūdžiais su 
Vilium. Visa kuopa dėkoja 
Viliui Dundzilai už labai įdo
mų pokalbį ir skaidres. 

Kitas Aleksandro Stulgins
kio kuopos susirinkimas įvyks 
pas Tomą Paulių vasario 26 d., 
7:30 vai. vak. Baigdama norė
čiau visos kuopos vardu 
padėkoti p. Narbučiui ir p. 
Ošlapienei už jų pagalbą mūsų 
kuopos slidinėjimo iškyloje. 

Rasa Tijūnėlytė, 
Kuopos korespondentė 

Lietuvos vaizdus skaidrėse A. Stulginskio kuopos susirinki
me stebi Ix)ra Vasi l iauskai tė , Rasa Tijūnėlytė, Daina Ti
jūnėly tė ir Rita Ost rauskai tė . Nuotr. A. Pabedin.v-

DAUMANTO K U O P O S 
SUSIRINKIMAS 

Daumanto kuopos 26 jaunu
čiai susirinko vasario 7 d. 
Ateitininkų namuose neeili
niam susirinkimui, Tą dieną 
jaunučiai ir jaunieji vadovai 
kalbėjo, susipažino ir paruošė 
vieni kitiems inscenizuotus 
LKB Kronikos vaizdus. 

Noriu papasakoti, ką vaikai 
tą dieną matė ir patyrė. 
Viename epizode buvo mato
ma, kaip mokytoja mokyklos 
klasėje verčia vaikus choru 
garsiai kartoti „Dievo nėra". 
Sekančiame vaizdelyje buvo 
parodyta, kaip namuose 
perrašinėjant kroniką, į butą 
įsiveržia valdžios pareigūnai, 
padaro kratą ir suima rašan
čius. 

Toliau, vėl stebime moky
toją, prislopintu balsu moki
niams pasakojančią apie Jėzų, 
jo tėvus bei apaštalus. Mokyk
los direktorė, išgirdusi ją taip 
aiškinant, grubiai išstūmė ją iš 
klasės, o mokiniams pasakė, 
kad jie paskutinį kartą matą 
savo mokytoją. 

Kita grupelė jaunučių 
pavaizdavo, kaip pirmininko 
dukros buvo verčiamos įstoti į 
komjaunimą. Pabaigai vado
vai suvaidino Nijolės Sadū-
n a i t ė s t e i smą . Ni jo lės 
paskutinis žodis teisme, dabar 
aptemdytoje salėje prie žvakės 
šviesos, skambėjo jaudinan
čiai. Visi tyloje klausėsi tartum 
malda skambančių žodžių: „Ši 
diena yra laimingiausia mano 
gyvenime. Aš esu teisiama už 
LKB Kroniką, kuri kovoja prieš 
fizinę ir dvasinę žmonių tiro
niją. Reiškia, aš esu teisiama už 
tiesą ir meilę žmonėms. Kas 
gali būti gyvenime svarbiau, 
kaip mylėti žmones, jų laisvę ir 
garbę. Meilė žmonėms yra visų 
didžiausioji meilė, o kovoti už 
žmonių teises yra gražiausioji 
meilės daina. Tad mylėkime 
vieni kitus ir būsime laimin-
gi • 

Jaunučiai ir jų tėvai gali tik 
džiaugtis, kad turi puikius 
jaunuosius vadovus, kurie yra 
patyrę vadovaudami Daina
vos ir Wa8agos stovyklose. Štai 
jie: Ramoną ir Renata Biels
kytės, Vilius Dunzila, Daina 
Kamantaitė, Andrius ir Arū
nas Pabedinskai, Erikas ir 
Lora Vasiliauskai. 

Šio susirinkimo idėja atsi
vežta iš vasaros stovyklų. Sėk
mės jiems toliau darbuotis. 

Raminta Marchertienė 

DUOTA EIGA 
PRAŠYMUI 

Sukaktuvinio a te i t in in
kų kongreso Chicagoje daly
viai pasirašė meniškai paruoš
tą prašymą Šventajam Tėvui 

Dievo Tarno Jurgio Matulai
čio b e a t i f i k a c i j o s b y l o s 
sprendimo pagreitinimo reika
lu. Tą prašymą pasirašė keli 
šimtai ateitininkų. 

Ateitininkų prašymą į Romą 
nusivežė kun. dr. Viktoras 
Rimšel i s , tėvų mari jonų 
provinciolas, ir įteikė pačiam 
popiežiui. Šiomis dienomis 
gautas Vatikano valstybės 
sekretoriato laiškas Federa
cijos valdybai. Jame popie
žiaus vardu dėkojama už 
įteiktąjį prašysią ir praneša
ma, kad prašymas perduotas 
Šventųjų svarstymų kongrega
cijai. 

S U S I K A U P I M O 
D I E N O S J A U N I M U I 

Mūsų brangiausias tur tas — 
mūsų vaikai, jų ateitis. Tėvų rū-

S P U R G U BALIUS 
Vasario 19 d. Jaunimo centre 

įvyko kun. Lipniūno mokslei
vių kuopos trečias metinis 
Spurgų balius. Visus atvyku
sius pasveikino ir vakarą 
pravedė kuopos globėja studen
tė Rūta Musonytė, o programą 
atliko moksleiviai. 

Dalia Polikaitytė, Laura 
Putriūtė, Rūta Stroputė, Vilija 
Vieraitytė ir Rimas Kučėnas 
žavėjo mus savąja kūryba. 
Įdomi buvo Rasos Šoliūnaitės 
parašyta ir režisuota operetė 
„Gyvenimas su Liudmila". 
Pasaka tokia: Vladas (šaunus 
lietuvis), pamatęs ir susiža
vėjęs gražiąja Liudmila, ją 
pamilo. Arūnas susitinka ir 
įsimyli puikią lietuvaitę, (atro
do pasaka baigta, bet dar tik 
prasideda intrigos...). Vlado 
gyvenimą apsunkina jo mama, 
kur i v i sa i nepa t enk in t a 
L i u d m i l a . I r l i e t u v a i t e i 
nepatinka Liudmila, nes jos šir
dis plyšta iš meilės Vladui, 
kuris, įsimylėjęs Liudmilą, net 
nepažiūri į ją (tikras meilės 
trikampis). Šnipai (kurie viską 
žino ir viską mato), sužino, kad 
Liudmila rusė, o atėjusi telegra
ma Arūnui Smulkevich išduo
da Arūną. (Jau visi turbūt žino
te, kaip pasaka pasibaigs). 
Vladas grįžta pas savo puikią
ją lietuvaitę, o Arūnas staiga 
susižavi Liudmila... 

Vaidino: šnipus — Rūta 
Kulytė, Rūta Musonytė, 
Audrius Polikaitis, Laura 
Putriūtė, Algis Sodonis, Rita 
Stukaitė, Vilija Vieraitytė. 
Mamą — Aušra Jasaitytė, 
Liudmilą — Dalia Polikaitytė, 
lietuvaitę — Audrė Budrytė, 
VTadą — Giedrius Sodonis, 

J A S VADOVŲ 
KURSAI 

Šią vasarą JAS stovykla 
įvyks Dainavoje, liepos 4-18 
d ienomis . Visi norint iej i 
stovykloje būti vadovais, turi 
dalyvauti priešstovykliniuose 
vadovų kursuose, kurie įvyks 
g e g u ž ė s 15-16 d i e n o m i s 
Jaunimo centre, Chicagoje. Sie 
paruošiamiej i kursai y r a 
reikalaujami Michigano valsti
jos ir privalomi visiems būsi
miesiems vadovams. Kursuo-

pes t i s , š a l i a ma te r i a l in ių j se Kristina Veselkaitė ir Linas 
gėrybių duoti vaikams ir dvasi
nių vertybių, kurios jiems būtų 
atspara gyveninio sunku
muose. O rūpintis yra ko. 

Pažvelkime į mus supančią 
apl inką , kiek daug joje 
negerovių. Jos ateina į mūsų 
namus kasdien per televiziją ir 
laikraščius. 

Stiprinti mūsų jaunimo 
moralinius pagrindus yra būti
na. „O čia daug padės, jeigu 
mūsų jaunojoje kartoje bus 
ugdomi aukštesni idealai, jeigu 
jie gero elgesio laikysis nevien 
bijodami policijos, bet vedami 
savo sąžinės ir nusistatymo, 
kad jų gyvenimas turi būti 
tvarkomas pagal Dievo įsaky
mus" , - rašo kun. J. Prunskis 
„Draugo" 1980.VI.13 laidoje. 

Ir štai tam yra proga. Ateiti
ninkų namuose kovo 20 d.,2 vai. 
p.p. iki 21 d. 5 vai. p.p. yra 
rengiamos susikaupimo dienos 
— rekolekcijos jaunimui nuo 6 
skyriaus iki gimnazijos abitu
rientų. Puiki proga mūsų jauni
mui pažvelgti į savę,į juos su
pančius žmones, į mūsų kūrė
ją Dievą. Rekolekcijoms vado
vaus kun. Jonas Bacevičius su 
pagelbininkais: Linu ir Rima 
Sidriais, Danute Račiūnaite, 
Vilium Dundzila ir Arvydu 
Žygu. Daugiau informacijų 
teikia i r norinčius dalyvauti 
registruoja (iki kovo 10 d.) 
Regina Smolinskienė tel. 582-
1 7 7 1 " R. M 

S T U D E N T Ų D Ė M E S I U I 

Chicagos studentų ateitinin
kų susirinkimas bus penkta
dienį, kovo 5 d., 8 vai. vak. 6441 
S. Washtenaw. Pašnekesį pra
ves adv. Saulius Kuprys. 

Draugovė ragina visus stu
dentus dalyvauti šv. Mišiose 
(Vasario 16 proga) Šv. Kry
žiaus bažnyčioje šį sekma
dienį, vasario 28 d., 9:45 vai. 
^ ^ Valdyba 
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Arūną — Rimas Kučėnas, 007 
(pasakos sekėjas) — Algis 
Kazlauskas, akompaniatorius 
— Darius Polikaits. 

Po meninės dalies, „Aido" 
orkestrui grojant, visi smagiai 
pašoko, pabendravo, pasilinks
mino. Ačiū visiems, kurie 
atsilankė Spurgų baliuje, o 
ypač didelis ačiū kuopos globė
joms Rūtai Musonytei ir Silvi
jai Kučėnaitei. Dėkojam tėve
liams, kurie visus skaniai 
pavaišino kepsniais ir spur
gomis. Negalima pamiršti šio 
vakaro žvaigždžių — Lipniūno 

kuopos moksleivių, kurie su
ruošė tikrai puikų vakarą. 

Daiva 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12—4, 

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

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

Mikulionis praves pašne
kesius, supažindindami būsi
muosius vadovus su stovyklos 
tema, jos pristatymu vaikams, 
bei tais programos punktais, 
kuriems vadovai iš anksto turi 
pasiruošti. Taip pat bus 
paaiškintos vadovų pareigos ir 
ko iš jų tikimasi, kad prieš 
vykdami stovyklon visi žinotų, 
kokie yra jų įsipareigojimai. 

Norintieji kursuose daly
vauti artimiausiu laiku regist
ruojasi pas Birutę Bublienę, 
255 Greenwood, Birmingham, 
Ml 48009, tel. 313-646-8588. 

JAS centro valdyba 

A R K I V . J O N A S BULAITIS 
D Ė K I N G A S U 2 
SVEIKINIMUS 

Ateitininkų federacijos val
dyba pasveikino monsinjorą 
Joną Bulaitį, kaip naująjį arki
vyskupą ir Šventojo Sosto 
pronuncijų Centrinės Afrikos 
Respublikoje ir Ghanoje bei 
Apaštalinį delegatą Chade. 
Nauojo arkivyskupo konsekra
cija įvyko Šv. Petro bazilikoje, 
Romoje, sausio 6 d. J į 
konsekravo popiežius Jonas 
Paulius II. 

Federaci jos sveikinime 
arkiv. Bulaičiui Šalia linkėji
mų pareikštas ir pasitenkini
mas: „Ateitininkai džiaugiasi 
ir didžiuojasi, kad Šventasis 
Tėvas pasirinko lietuvių tautos 
sūnų savo nuncijumi ir pakėlė į 
arkivyskupus. Mūsų maldos ir 
šviesios vilty s su Jumis". 

Savo padėkos laiške federa
cijos valdybai arkiv. J. Bulai
tis parašė šiuos žodžius: 
„Atsidėkodamas už visa tai, 
nuolat prisiminsiu Jus visus 
šv. Mišių aukoje". 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. 5ešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS ... 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ i -

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe viaaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitanma 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. P O 7-6000, Rez . GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

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

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

Ne viską sakyk, ką žinai, ta
čiau viską žinok, ką sakai. 

Claudius 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitanma 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 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St . . Chicago 
Tel. 476-2112 

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

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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

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

DANTŲ GYDYTOlAl 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. - 778-3400 



Kultūrinis bendradarbiavimas 

TARP LIETUVIŲ 
PASAULYJE 

Nekalbame apie kultūrini ar 
kitokį bendradarbiavimą su 
okupuotos Lietuvos lietuviais. 
Ten yra tik vienos krypties gat
vė. Ne dėl lietuvių kaltės, bet 
dėl okupanto varžtų ir sve
timos ideologijos primetimo. 
Kalbame tik apie lietuvius, iš
sisklaidžiusius pasaulyje, apie 
tuos, kurie gyvena skirtingose 
sąlygose ir skirtingoje aplin
koje. Negalima lyginti Pietų 
Amerikos su Šiaurės Ameri
kos sena lietuvių emigracija, 
nors vienur ir kitur jaučiama 
vietos įtaka — papročiai, tra
dicijos, skirtingas gyvenimo 
būdas ir skirtinga pažiūra į 
tautinę kultūrą. Bet tai nėra 
kliūtis bendradarbiauti, vieni 
kitus atjausti ir vieni kitiems 
pagelbėti bent kultūrinėje sri
tyje. 

Nutautymo pavojus gal la
biau jaučiamas ten, kur yra 
mažesni būriai lietuvių, kur jie 
gyvena labiau išsisklaidę ir ne
turi pakankamai progų susi
tikti lietuviškoje aplinkoje. Ma
žiau nutaustama didesniuose 
telkiniuose, kompaktiškose gy
venimo vietovėse. Bet negali
ma sakyti, kad nėra ir ten at
kritusių nuo savo tautos, nuo 
savos bendruomenės, ypač ten, 
kur mažiau turi galimybės 
reikštis jaunimo ir vyresniųjų 
organizacijos ir kur mažiau 
vertinama tarpusavy bendra 
lietuvių kalba. Tai palieka lyg 
už durų net dar apie savo tau
tinį gyvenimą galvojančius, jo 
nesigėdinančius. Tiktai jie 
jau yra prisitaikę prie aplin
kos, įsimaišę joje kaip pilka 
dulkė ir susiliejusi su nežy
miai slenkančia mase. 

Tai galima smerkti, bet tuo 
neišgelbimas visų lietuvių tau
tinis sąmoningumas. Juos 
galima vadinti įžeidžiamais 
žodžiais, bet tai jiems nepri
limpa, nes jie net negirdi tų 
priekaištų, kuriuos daro vyres
nieji ir su savo tautos kamienu 
dar palaikantieji ryšius. Rei
kia kultūrinio bendradarbia
vimo, kad jie daugiau įsilietų į 
tautinį gyvenimą, daugiau 
jaustų tautinį atsakingumą ir 
įprastų save visur ir visada lai
kyti lietuvių atstovais. 

TRIUKŠMINGAI SUTINKAMAS 
1983 BIUDŽETAS 

P i r m a s i s pilnas dabar t inės vyr iausybės biudžetas 

Rimties valandėlei 

Niekada nebus lygus kul
tūrinis ar tautinis bendravi
mas, nes jis neturi sąlygų 
pasiekti kiekviename krašte to
kio pat lygio. Tai kliudo aplin
ka, tai kliudo ir materialinės 
sąlygos. Kai Šiaurės Ameri
koje — JAV ir Kanadoje — 
galima skaičiuoti tūkstančiais 
užimančių aukštas profesines 
ar kūrybines pozicijas, tai skir
tingai yra tokioje Pietų Ameri
koje, kur emigracija, palygin
ti, jauna, kur tik neseniai 
pagerėjo sąlygos leisti jauni
mą į aukštuosius mokslus ir 
pasiekti profesinių titulų ar 
išlavinti turimus talentus. Iš 
didesnio skaičiaus tautiečių 
gali būti daugiau talentų dai
liajai literatūrai, poezijai, dai
lei, muzikai ir kitai kūrybai. 
Jei skaičiuosime tik procen
tus, tai turime tiek pat su
mažinti kituose kraštuose ta
lentų pasirinkimą, kiek yra ten 
žmonių, kurie talentus gali iš
vystyti ir ištobulinti. 

Tai labai žymu, jeigu im
sime lietuvišku mastu ir lietu
viškoje kūryboje. Net ir talen
tą tur int ie j i ne visi dėl 
materialinių sąlygų galėjo 
siekti jų ištobulinimo, o pir
miausia užsidirbti duoną, kad 

turėtų kuo pragyventi. Dėl to 
jiems ir turi padėti tie kraštai, 
kuriuose gyvena lietuviai j au 
su didesniais galimumais kū
ryboje ir gali ta kūryba reikš
tis. 

Reikia laikyti kūrybiniu lai
mėjimu, jeigu net neturtinguo
se kraštuose pirmoji emigran
tų karta pajėgė susikurti savo 
lizdus, kuriuose bent suseiti ga
li. Po to pradėjo organizuotis 
chorai, tautinių šokių grupės ir 
maži ansambliai Pradėjo to
bulinti ir paskirus talentus tiek 
rašyti, tiek dailės kūriniais, 
tiek muzika ar daina reikštis. 
Tai laimėjimas kūrybos srity
je, bet laimėjimas ir tautiniu 
požiūriu, jei jie neatkrito nuo 
lietuviško būrio ir nepasinėrė 
svetimame vandeny. Atsikvie-
timas tokių dainininkų ar kū
rėjų, pasiuntimas jiems pagal
bos pamokyti ir išjudinti y r a 
tikras kultūrinis ir tautinis 
bendradarbiavimas, kuris pra
tęsia tautinę veiklą ir tautinį 
gyvenimą. 

Reikia vertinti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pastan
gas atsikviečiant dabar du 
solistus. Prisimintina, kokį 
įspūdį padarė prieš kelerius 
metus čia atsikviesti Urugva
jaus šokėjai ir Argentinos dai
nininkių būrelis „Žibutės". Ne 
tobuliausiu šokiu ar tobuliau
sia daina, bet savitumu, skir
tingu priėjimu, pietietišku tem
peramentu šokis ir daina buvo 
į spūd ingas b e n d r a d a r b i a 
vimas. Dar reikia pridėti, k ad 
toks bendradarbiavimas tauti
niam darbui savo aplinkoje 
sustiprino ne tik tuos, kurie ga
lėjo atvykti, bet ir jų draugus, 
kurie buvo pasilikę namie. 

Prisimintini ir iš JAV nu
siųsta „Nerija", dviejų solistų 
N. Linkevičiūtės ir B. Pra
puolenio — pasirodymai, J . 
Kelečiaus „vieno žmogaus" 
teatras ir didesnių ansamblių 
nuvažiavimas į Pietų Ameri
kos ar Australijos lietuvių ko
lonijas ir ten pasirodymas. Ne 
visiems sutelkė lėšas Bendruo
menės Kultūrinė komisija, bet 
visus užmojus skelbė, iš visų iš
vadas darė, kad tik pagalba 
kultūriniame, o kartu ir tau
tiniame bendravime būtų kuo 
didesnė ir efektyvesnė. Ir ta i 
labiau sujungė tolimų kraštų 
lietuvius kultūrinėje srityje, 
kai jie galėjo vieni iš kitų mo
kytis, vieni kitus remti ir vieni 
kitiems skiepyti tautinę dva
sią, nors ji ir savitai išgyvena
ma skirtingame krašte. 

Nereiktų žiūrėti į šiuos įvy
kius, kaip į aukščiausius kul
tūrinius laimėjimus. Ir kultūri
nė kūryba susideda iš mažų ir 
didelių kūrinių. Ką jau bekal
bėti apie lietuvių gyvenimą iš
eivijoje ir skirtingose sąly
gose. Čia reikia daugiau 
dėmesio pačioms pastangoms 
sujungti didesnes ir turtinges
nes lietuvių gyvenvietes su ma
žesnėmis ir mažiau pasiturin
čiomis, kad tik galėtų vieni ir 
kiti jausti tą lietuvišką, nuo
širdų ištikimumą savo tautai , 
savo kultūros ugdymui ir savo 
ateities laidavimui. Pavergta 
tauta be okupanto negali 
dalintis savo kultūriniais lo
biais. Jais turi dalintis bent iš
sisklaidžiusi laisvame pasau
lyje lietuvių išeivija ir jos 
jaunoji karta, kuri pratęsia 
laisvą kultūrinę kūrybą. 

Pr. Gr. 

Nėra daugiau naujienų, kad 
nebūtų kalbama apie biudže
tą. Jei visi, tai ir mes pakal
bėkime. Pasiūlytasis biudže-

LEONARDAS DARGIS 

tiniais peiliukais. 
Didžiausios darbininkų 

tas yra 757.6 bil. dol. dydžio ir s *U u n S o s vadas Kriklandas, 
apytikriai siekia 23% BTP. Jei m i uJ°nieriai filmų artistai, kal-
ūkiui klosis taip gerai, kaip 
kalbama, šis nuošimtis gali ir 
sumažėti. Dabartinis 1982 biu
džetas yra 725.3 bil., taigi nau
jasis pramatytas tik 4.5% di
desnis, kai 1982 paaugo 10.4%, 
1981 — 14% ar 1980 - 17.4% 
Biudžeto augimo mažėjimas, 
reiškia ir valdžios mažėjimą. 

Senesniesiems patiks, kad 
soc. draudimas 1983 pakils iki 
173.5 bil. nuo 154.6 bil. 1982. 
Medicare, Medicade ir kitos 
labdarybės išl. dar sumažina
mos 27 bil. Nuo maisto ženklų 
nubraukiama 1.7 bil. Tokių 
ženklų gavėjų skaičius gali su
mažėti 9%, arba iki 19,111,111 
mil. žmon. Jiems ženklams 
pramatyta po 479.16 dol. me- Į 
tams, arba iš viso 9,205,195,-
947, o apvaliai paskirta 9.6 bil. 
Kuro pagalbai pramatyta 1.3 
bil. 

Butams pagalba yra tokia, 
kad apie ją žinių tarnyba nė 
nekalba. Apie ją tegali pasis
kaityti tik ūkiniuose laikraš
čiuose, šiokia programa tėra 
tik 6 metų senumo, o pagal ją 
vyriausybė privatiems namų 
savininkams jau prigaranta-
vo mokėjimų 250 bil. sumai ar
ba daugiau nei visai 1983 gy
nybai pramatyta. Pagalba jau 
teikiama 3.4 mil. gyv., o pagal 
taisykles jų gali prisirinkti 33 
mil. 

Dabartinė vyriausybė prog
ramą varžo, kitaip tų garan
tijų gali prisirinkti iki 2.5 tril. 
dol. Pagal šią keistą programą 
namų savininkai (įdomu, kas 
juos parinko?) 75% nuomų gau
na tiesiog iš valdžios, o 25% iš 
nuomininkų. Mokėjimai nėra 
būtinai už kuklius butus, o to
kius, kurie NY mieste dviejų 
miegamųjų kainuoja 751 dol. 
Valdžia savininkams garan
tuoja „padorią rinkos nuomą" 
30 metų, kuri per tiek laiko ga
li išaugti iki 270,000 dol. už bu
tą. Ar nemanote, kad Ši prog
rama daugiau padeda šimtus 
namų turintiems savinin
kams, kaip vargšams! 

I š la idos gynybai 
Įskaitant atominius gink

lus, gynybai 1983 pramatyta 
išleisti 221,1 bil. dol., arba per 
29% viso biudžeto, arba 6.7% vi
sų BTP. Tai nedaug ir žmoniš
ka. Pažiūrėkim tačiau, koks dėl 
to triukšmas kyla, lyg mes nuo 
Sov. S. galėtume atsiginti lenk-

bant donelaitiškai, „savo viež-
lybumą pražaidę", susidėję su 
šlapjurgiais, kurie „kiauliš
kas dainas dinuot ir žviegt pra
simanė", moko mus gyventi — 
neskriauskite vargšų dėl gy
nybos. Ką gi, jie ginklavimąsi 
iš viso atmeta. Girdi, mes jau 
seniai apsiginklavę daugiau 
nei reikia. 

Kai narkotikams kasmet 
praperkama, kaip skelbiama, 
30 bil. ir kai ta rinka buvo fi
nansuojama taip pat ir maisto 
ženklais, dėl to neverkiama. 
Priešingai, apsivogę šlapjur
giai užjaučiančiai pateisinami 
— ką gi tie vargšai gali beda
ryti, kai opiumas savaitei kai
nuoja 1,500 dol.? Kainas čia 
valdiškai gi nepatvarkysi. 

Nelabai besijaudinama, kad 
iš 1983 biudžeto vien palū
kanų pramatyta 13%, arba 
98.5 bil. Nei skubama girti vy
riausybę, kad ji 43%, arba be
veik 326 bil. pramatė pensijų ir 
labdaros mokėjimų atskiriems 
asmenims, o tokia labdara dar 
nepilna, nes ir atskiros valsty
bės ir savo kelin prideda. 

Nesmagi biudžetų 
pusė nepr i t ek l i a i 

Dabartinis jų turės 98.6 bil., 
1983 — 91.5 ir 1984 — 82.9. Tie
sa, kad 91.5 bil. nepriteklių 
tesudaro 2.77% dabartinių 3.3 
tril. dol. BTP, deja, kaip jau se
niau minėjau, tokios sumos ga
li ir infliaciją kelti, o argi to 
mes norime ar siekiame? Palū-
kaninis nuošimtis pagrin
diniuose bankuose jau vėl 
pakilo iki 17%, o tai gali reikšti 
mažesnį investavimą namuos-

na, pramonėn ir apskritai 
ūkin. 

Kaip tik palūkanos kyla, tai 
kaip mat atgyja vadinamieji 
„juokingieji pinigai", kurių 
žmonėse netrūksta. Pastarieji 
pinigai tai žmonių atsargos, 
dažnai ir juodajai dienai skir
tos, paprastai laikomos vyres
niosios kartos, konservatyvių 
žmonių.mėgstančių didesnį 
saugumą nei abejotiną pelną. 
Tai, va, jei šie žmonės, nei val
gę nei gėrę, tiesiog iš vyriausy
bės gali gauti 15% palūkanų, 
tai, aišku, sunku juos pripra
šyti investuoti kur kitur, kai 
daugelis ir geriausių bendro
vių ne tik tiek neuždirba, o dar 
ir su nuostoliais verčiasi. 

Dar blogiau, kai tokie pini
gai didesnių piniguočių nau
dojami spekuliacijai, išnaudo
jant skirtingas palūkanas 
skirtingose vietose tarptau
tiniu mastu. Aišku, nuo to pa
lūkanos kyla, kartu betgi šia
me pinigų pertekliuj trūksta 
kapitalų gamybai. V. Europa, 
ypač V. Vokietija prašyte pra
šo JAV žemesnių palūkanų. 
Ką gali žinoti, kai čia palūka
nos pakyla, tai gal ten pri
trūksta pinigų sovietinei rin
kai teikiamų dujoms vamzdžių 
gamybai? 

Palūkanos nekiltų, jei san
taupos greičiau didėtų. Tas di
dėjimas lėtokas. Po mokesčių 
sumažinimo jos tepakilo iki 6% 
nuo 5,1%. Mažoka. Paskutinis 
infliacijos 5.3% dydžio pra
nešimas, aišku, maloni staig
mena, tačiau, kaip ją tokiame 
lygyje išlaikyti, neaišku. Visgi 
vyriausybė tikisi, kad inflia
cijos metinis vidurkis neper
lips 6.6% 

Šiuo metu naujojo biudžeto 
kelias tiek gruoblėtas, kad vie
nur kitur vyriausybei gali tek
ti ir nusileisti. 

AR PAŽVELGSIME J SAVE 
Kaip gamtos metų sezonai, giniai pietistine prasme, o rea-

panašiai religiniai ir kitokių liai yra daug svarbiau nugalėti 
sričių periodiniai prisiminimai ir pamesti šiuos neigiamus da 

Pennsylvanijos gubernatorius Dic Thornburgh su žmona ir 
Lietuvos Vyčių atstovai Ona Morgalis ir Joseph Yezulinas 
Vasario 16-tos minėjimo proga. 

gyvenimą ne tik pa^vamna, 
bet yra Jaug kuo naudingi. Vėl 
pradedame vadinamą Gavė
nios laiką — Kristaus kančios 
ir mirties paminėjimo laiką, vi
sų katalikų jau tradiciniai ski
riamą didesniam pamaldu
mui, negu paprastai, atgailos 
ar labdaros darbams ir dva
siniam atsinaujinimui. 

Kaip pats Kristaus atėji
mas, taip jo kančia ir mirtis, 
tuo metu Marijos ir Kristaus 
asmeninių prietelių ašaros, sie
los skausmas buvo ir yra ne už 
tai, kad žmonės dirba, ilsisi, 
maitinasi ar padoriai pasi
džiaugia, o už tokius žmonių 
veiksmus, kurie pačiam žmo
gui yra pražūtinga sauvalė. 
Kristaus asmuo ir jo išgyveni
mai buvo už visos žmonijos, 
bet ir už kiekvieno mūsų sau
valę, ką vadiname nuodėme. 
Kiekvienas asmeniškai savo 
elgesiu esame kalti dėl Kris
taus kančios ir mirties. 
Netrukus teks kiekvienam už 

tai atsiskaityti. Ar kuris būtų 
tikintis ar netikintis, tai apaš
talas Povilas primena visų lai
kų kiekvienam žmogui, kad 
žmonėms skirta vieną kartą 
mirti ir stoti į teismą (Zyd.9,-
27). Ne kokiom nors pesimis
tinėm nuotaikom, o realisti
niam nusiteikimui yra teisinga 
ir išmintinga tai prisiminti 
kiekvienam žmogui, nuo vai
ko, atėjusio į protą, iki seniau
sio. Jeigu ir vaiko amžiuje mir
tis ne retas faktas, tai juo 
ilgiau gyveni, juo kasdien vis 
arčiau to momento. Ką bai
saus savo gyvenime būtum be-
patyrę, tai tokiam asmeniui 
kuris gyvenime paniekino Die
vo duotus gyvenimo pamoky
mus, tas neišvengiamas teis
mo momentas gal i būt i 
baisesnis už visokius išgyve
nimus. 

Visame mūsų gyvenime, tai 
ir Gavėnios metu svarbiausias 
dalykas yra ne pasninkas, at
gailos veiksmai, ne malda ar 
labdaros ir artimo meilės dar
bai. Šie žodžiai neturi mūsų 
akyse ir protuose sumažinti jų 
vertės, jie visi yra vertingi ir bū
tini. Tačiau svarbiausios ir pir
mos eilės pas tangos y ra 
šalinti iš elgesio ir gyvenimo, 
kas yra doriniai neigiamo. Ne 
vienam šis žodis gali būti ne
patrauklus. Tikrai yra leng
viau ne tik melstis, praktikuo
ti vieną kitą atgailos veiksmą, 
gerus darbus, negu pamesti 
blogus polinkius, įpročius ar y-
das. O tačiau ne kokia reli-

lykus. Ši tiesa yra prasminga 
ne tik būsimam pomirtiniam 
gyvenimui, o dabartiniam as
mens ir visuomenės. Turtin
gam labdariui tapti visišku be
turčiu, a t iduodant viską 
vargšams, ne daug padėtų, jei
gu jis, turėdamas ydų, blogų 
įpročių nesistengtų jų nugalė
ti. Jo labdara gal būtų nau
dinga kitiems, bet ne jam pa
čiam. Pirmoje eilėje yra tvarka 
sąžinėje ir elgesyje, o visa kita 
tik prie to. 

Žmogaus tvarkingumas, ką 
vadiname dorovingumu, turi ir 
žemiškame gyvenime praktiš
kos vertės, viršijančios visa ki
ta. Kiekvienas deramas apsi-
valdymas teikia pačiam 
asmeniui šviesos, vilties, pa
deda patirti gyvenimo džiaugs
mo ir ruošia amžinybei. Visą 
žmoniją labiausiai tamsina 
žmonių blogybės. Galima ne
sunkiai sukelti pasiturinčiųjų 
dosnumą labdaros, kultūri
niams, mokslo reikalams, bet 
jeigu kartu su tuo nemažėtų y-
dos, blogi įpročiai, tai vienus 
milijonus atiduotume geriems 
tikslams, o kiti mūsų milijonai 
prieš mūsų norą eitų kalėjimų 
statybai, nusikaltėlių išlaiky
mui kalėjimuose ir kitokiose 
pataisos institucijose, padorių 
žmonių pinigais finansuo
jamos ištvirkimo aukos, ne
gimusių žudymas ir kitokios 
nedorybės. Kai ydos ir blogi 
įpročiai paplinta, tai iš visuo
menės santvarkos, kurios tik
rasis tikslas turi būti padorios 
visuomenės tarnyba, gaunasi 
parodija, kurioje tvarkingieji 
tampa netvarkingųjų bau
džiauninkais — savo darbu 
anuos išlaikydami. 

Daug kalbama apie mokslą, 
visos žmonijos ir tautinės kul 
tūros tradicijas, bet jeigu ap
leistume asmens natūralų ir 
antžemišką garbingumą, kiek 
naudos būtų iš visų tų kalbų ir 
pastangų. Žodis, kad nedory
bės yra tautoms pavojinges
nės už laikiną vergiją, tinka vi
sur ir visada. Kai Gavėnios 
metu žvelgiame kiekvienas į 
save, kalbame apie dvasinį at
sinaujinimą, prisimintina, kad 
tikrasis atsinaujinimas yra 
ne valandos kitos pietistinis 
išgyvenimas, o klaidų šali
nimas, apsisvarstant kokioje 
eilėje rikiuotini mūsų užmojai 
ir pastangos. Gavėnios laikas 
tepatarnauja sukilninti kas
dieninį privatų ir viešą gy
venimą. 

Vysk. V. Brizgys 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 

Ne vien jau įvykusiais dar
bais vertinamas žmogus, bet 
plačiais užsimojimais. Kas di
delį barą užima, tai, vos pak
raštį nuaręs, jau daug padir
ba. Kas menką teužsiima, ir 
gerokai padaręs, nedaug tepa-
dirba. 

Vaižgantas 
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nuo pradžios mokslo metų lig rugsėjo 1 d. iki 3 vai., 
nuo rugsėjo 1 d. lig 15 — iki 7 vai., o nuo 15 — iki 6 vai. 
Vėliau pasirodžiusius gatvėje baudžiama .karceriu'. 
Išeidami kur nors, turi užsirašyti žurnale, kad ir 
dieną. Bendrabučius tankiai lanko pedagogai, tar
pais ne vienas". 

Bet „Marijampolė nesnaudžia", budi. Mokiniai 
nesulaikomai dirbę ir dabar dirba tautinėje kultū
rinėje dirvoje toliau ir plačiau. Patys šviestis vis 
daugiau išsirašo laikraščių, kiti juose bendradar
biauja. Veikia kuopelėse ir šalia savo pasaulėžiūrinė
je plotmėje: skaito referatus, paskaitėles, sprendžia 
ateities klausimus. Gimnazijai leidžiant ar nelei
džiant, gavę atskirais atvejais leidimą ar be jo. daly
vauja vakarų — vaidinimų rengimuose, pradėję 
„Amerika Pirtyje", „Švarkas ir Milinė", „Ponas ir 
Mužikai", „Genovaitė", „Nutrūko", „Nepadėjus nėr 
ko kasti", „Trys mylimos", „Ūkanose" ir kituose, 
dainuoja „Birutoje"... Balsingesnieji dalyvauja 

Tikroji kultūra ten vieš- keliuose choruose. Be gimnazijos choro, gieda lietu-
patauja, kur žmoniškumas yra viškų pamaldų chore, dainuoja dar kurios nors 
valdovas žmogaus asmenyje ir draugijos ir parapijos chore. 
gyvenime, ypač santykiuose Su vaidybos — dainos meno junginiais yra buvę 
su kitais žmonėmis. Kultūrin- išvykę (gastroliavę) į Vilkaviškį, Kybartus, Kalvari-
gi žmonės yra žmoniški pirma ją, Liudvinavą... į kaimų kluonus, ir ne retai. Ir dideli 
savo namuose, savo šeimoje, o Sūduvos ūkininkų kluonai nesutalpindavo žiūrovų... 
toliau ir viešame gyvenime. Su vaidinimais, lietuviška daina („Loja šunes ant 

seną"). Grįžo, buvę užmesti, kai kam ir nežinomi, 
tautiniai muzikos įrankiai, tautiniai drabužiai, 
žaidimai, pradėta dairytis ir šokio, plėtėsi papročiai... 

Šiame kultūriniame darbe, be kitų kultūros 
kėlėjų, daug padėjo mokiniams Griniai — organi
zavimu, pinigu, scenos veikalų (kartais) parūpinimu, 
vaidinimu ir kitokiu darbu. Iš mokytojų pusės — kun. 
Gustaitis, Kriaučiūnas, pritaikęs Daukanto, vėliau 
„Aušros" romantizmą, vėliau „Varpo" pozityvizmą, 
atsirėmęs į visą savo paties keltą ir prikeltą kraštą. Ir 
taip baigiasi dviejų kovojusių šalių, rusų su lietu
viais, Lietuvoje paskutinis veiksmas. 

Sulenkę mokinių kultūrinio darbo vainiką nuo jo 
pradžios pynimo iki 1915 m., pamatysime, kad jis ne 
auksinis, bet geležinis ir prakaituotas. Nors nepasie
kęs kultūrinių aukštybių (ne iš savo kaltės), bet jame 
įpinti visi kultūros sveiki pradmenys. O iš dažno ūkio 
ar šeimos tą gimnaziją ėjęs ar išėjęs nebuvo vien tik 
profesininkas, bet viename asmenyje kultūrininkas 
— gydytojas, ūkininkas, advokatas, vaistininkas, 
agronomas, mokytojas, politikas, valstybininkas, 
redaktorius, rašytojas, poetas, menininkas, kunigas, 
ateistas, cicilikas... — visi nešė kultūrą į savo 
tėviškes. 

Jų daugumas, peržengę iš priespaudos į sava
rankišką krašto gyvenimo sodą — vienas garsiau, 
kitas tyliau savo darbais įrodė: tik saugokime ir 
branginkime atgautą laisvę — bus ir mokslninkų ir 
talentų, ir genijų ir savo žemės artojų... 

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJA 
JAROSLAVLYJE 

„Vienintelė dabar jo pramoga — knygos ir draugystė su 
kai kuriais kolegomis, ypač su Jasulaičiu (...). Lyg amžinas 
knygius, draugų žodžiais tariant, lyg vaikščiojanti biblio
teka, jis pilnas žinių, nuolatos seka ir platesnį žmonijos 
gyvenimą". M. Gustaitis. 

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui (1914. 
Vydūnas kiemo", „Kur bėga Šešupė", „Pamesk, Tėvyne rūbą VIII), Sūduvos keliais traukė gausi rusų kariuomenė 

Rytprūsių link. Mokiniai įprastu laiku mokslui 
nesusi r inko, ir gimnazija darbo nepradėjo. 
Vokiečiams traukiantis, rusų armija nužygiavo tolyn. 
Sūduvos gyvenimas aprimo. Buvo tikėtasi greita 
Rusijos pergale ir karo pabaiga. 1915 m. pradžioje 
mokiniai, raštu kviečiami, su vyko mokslan. Moky
tojai nei susijaudinimo, nei susirūpinimo karo eiga 
nerodė: lyg dabar gyveną ta pačia mintimi, kad 
„užmėtysime kepurėmis". Mokiniai irgi per daug 
nesamprotavo ir nesuvokė, kurio iš susikovusių 
pergalė būtų Lietuvai naudingesnė. Bet labiau linkė
ję laimėti Rusijai. Buvo labiau bauginamasi Vokie
tijos, išnaikinusios prūsų gentis kietesne ranka negu 
rusų, ir dabartinės armijos žiaurumo. 

Sumuštosios rusų Samsonovo armijos prie Mozū
rų ežerų likučiai ir besitraukianti Rennenkampfo 
armija iš Rytprūsių, pralaimėjusi eile mūšių, netru
kus pasipylė ne tik Sūduvos keliais, bet ir laukais. 
Vieną dieną mokiniams nelaukiamai ir netikėtai 
užplūdo Marijampolę. Rusai, užleisdami Sūduvą, 
vėliau visą Lietuvą vokiečiams, įsakė keltis Rusijon 
valdžios įstaigoms, mokykloms, pasitraukti ir kai 
kurių vietų gyventojams. Buvo aišku, kad, vokie
čiams užėmus kraštą, tos pačios mokyklos negalės 
veikti. Mokslas Marijampolės gimnazijoje nutrūko. 
Gimnazija krovė išvežti raštinę ir visą archyvą, 
matyt, iš anksto žinojusi kur pasiųsti. Pradėjo 
išvažinėti mokytojai. Mokiniai pakriko. Vieni, gavę 
kun. Draugelio iš valdžios išrūpintų kelionpinigių po 
10-tį rublių, nutarė trauktis įvairiomis priemonėmis į 
rytus, Rusijos link. Kiti grįžo į tėviškes. Bet, neno
rėdami nutraukti mokslo, išvyko paskui išsikėlusias 
mokyklas sužinoję, kad valdžia išlaikys iš vokiečių 
užimtų kraštų pabėgėlių mokyklas. Kiti nespėjo išsi
rengti, arba sąmoningai liko savo krašte. Lietuvių 
mokyklų ir mokinių artimiausioji sustojimo vieta — 
Vilnius ir Trakai. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
POKALBIAI A P I E 

SENUOSIUS LIETUVIU 
KRYŽIUS, KOPLYTĖLES 

Lietuvių tauta turi tūkstan
čius senų kryžių, koplytėlių, 
koplytstulpių, rūpintojėlių. Tai 
atskira, svarbi ir mums labai 
brangi tautinės kultūros dalis. 
Los Angeles Dailiųjų menų 
klubo susirinkimui (vasario 13 
d.) pirmininkavęs Pranas 
Gasparonis rodė senas kny
gas su koplytstulpiais, rūpin
tojėliais, net iš laikų, kai Lie
tuva dar nebuvo atgavusi 
Nepriklausomybės. Citavo, 
pasakojo dr. J. Basana
vičiaus, Pauliaus Galaunės, 
prof. Adomo Varno ir kitų raš
tus, atliktus darbus. 

Kaip pavadinti tokią kūry
bą: koplytstulpiais, stogastul
piais? Koplytėlės turi žemus 
paaukštinimus. Senieji droži
niai turi daug pro-amžių praei
ties iš pagonystės laikų ir tau
tinio mistiškumo, filosofijos. 
Ar vėlesnių laikų drožėjai, kaip 
Svirskis, domėjosi senąja lie
tuvių — prūsų religija, tada 
vartotais įvaizdžiais, ar kūrė 
kaip jautė, kaip matė ir norėjo 
perduoti, išreikšti? O dabar
tiniai pamaldžių skulptūrėlių 
ir kryžių drožėjai ar studijavo 
senovės lietuvių genčių meną, 
drožybą, ar kuria vien kaip 
jaučia? Visur matome lietu
viams artimus, būdingus sim
bolius, todėl mumyse tautinis 
jausmas yra gilus, gal giles
nis, nei kartais gali atrodyti. 

Be Pr. Gasparonio tomis te
momis kalbėjo Bernardas 
Brazdžionis, Vincė Jonuškaitė 
-Leskaitienė, Bronys Raila, 
Edmundas Arbas, Algirdas 
Gustaitis, Trečiokienė ir kiti. 

Pirmininkaujančio lietuviš
komis skulptūromis, droži
niais (jo paties kūryba) išpuoš
tose patalpose ilgai kalbėta, 
vaišintasi, pasikeista min
timis. Būsimam laikotarpiui 
Dailiųjų menų klubui pir
mininkaus Ilona Brazdžionie
ne. a. g. 

Asta Grakauskaitė. veikli Los 
Angeles lietuvių veikėja, šiemet ga
vo daktaro laipsnį iš farmaceuti-
kos ir nuo vasaros pakviesta dirbti 
Bostono ligoninėje. 

Nuotr. A. Gulbinsko 

PAVYKĘS L F VAJUS 

Š.m. vasario 6 d. įvykęs Lie
tuvių Fondo balius gerai pavy
ko. Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salė buvo pilna. LF 
komiteto pirmininkas Jonas 
Činga pranešė, kad šio vajaus 
metu surinkta arti 6,500 dol. Iš 
Chicagos atvykęs dr. Ambro-
zaitis pranešė apie L. Fondo 
veiklą. Fondas jau pradėjęs 3-
čiąjį milijoną. Jo procentais re
miamas platus lietuvių išeivių 
kultūrinis darbas. Nauja šia
me darbe yra tai, kad sudary
tas fonde atskiras skyrius lie
tuvių menui puoselėti ir 
išsaugoti. Gera šio skyriaus 
pradžia yra pasaulinio masto 
dailininko Domšaičio kūrinių 
suradimas ir jų dalies atpirki
mas iš ponios Domšaitienės. 
Numatoma ir daugiau tų kūri
nių atpirkti, kad jie neišsis
klaidytų po pasaulio muziejus 
ir mums nedingtų. Būdami lie

tuvių žinioje, jie žymiai pratur
tins mūsų kultūros lobyną. 

Po pranešimų jaunoji dai
nininkė Aušra Baronaitytė -
Šilkaitienė padainavo keletą 
lietuviškų dainų. Šeimininkės, 
vadovaujamos p. Tomkųvie-
nės, paruošė puikią vakarienę. 
Svečius linksmino austrų or
kestras. 

Vakaro programą sklan
džiai pravedė jaunieji visuo
menininkai — Asta Grakaus
kaitė, buvusi Jaunimo są
jungos skyriaus pirmininkė, 
ir Arnoldas Kungys, dabar
tinis to skyriaus pirmininkas, 
abu LF komiteto nariai. Fon
dui paaukojo: Čingai, Galdi
kai, Dženkaičiai, Uksai, Motie-
k i e n ė , B a c e v i č i a i , 
Bandzevičius, Butkus, But-
kys, Bajaliai, Balčiūnas A., Ar-
bai, R. Barauskaitė, Bulotai, 
Dr. Brinkis, Deveikiai, Dovy
daičiai, Gauronskai, Giedrai
čiai, Grakauskai, Kazlauskai, 
Kazakevičiai, Lembertai V.D., 
Lembertienė U., Lukšienė, 
Maskoliūnai, Jodeliai, Mikuc-
kiai, Motiejūnai, Jusionis, 
Macėnienė, Grušai, Dr. Milak-
niai, Oksai, Siručiai, Šimo
niai, Razutis, Račkauskienė, 
Rudzevičiai, Pakalniai, Rad-
veniai, Stančikai, A. Raulinai-
čiai, Šimonėlis, Plukai, Tamo
šaičiai , Vaičienė, Velžai, 
Zirgulienė, Baltrušaitis G., 
Baltrušaitis J., Nausėdas, Ko
riai, Leškiai, Seliukai, Šakiai. 

VI. V. 

MIRĖ HERMANAS 
TUMAS 

Vasario 17 d. Fulertono ligo
ninėje, nuo kraujo išsiliejimo 
galvoje, mirė didelis lietuvis 
patriotas, senprūsis Herma
nas Tumas. Buvo sulaukęs ly
giai 82 metus amžiaus. J o pa
ties pageidavimu, k ū n a s 
sudegintas ir jo pelenai bus pa
siųsti į Lietuvą, palaidoti žmo
nos tėviškėje, Švėkšnos kapi
nėse, nes jo paties gimtinė yra 
Mažojoje Lietuvoje ir dabar 
yra okupuota rusų. Liko liū
dinti žmona Valiūtė - Tumie-
nė, jų sūnus Vidūnas ir marti. 
Visa Los Angeles lietuvių ko
lonija velionį labai gerai paži
nojo kaip aukštos inteligen
tijos, ramų, labai mielą ir visų 
gerbiamą asmenį. Velionis yra 
sukaupęs gausius paties patir
tus atsiminimus iš istorinės ir 
vėlesnės įvykių eigos Mažojoj 
Lietuvoj, paliko daug parašy
tos apie tai medžiagos, kuri da
bar laukia apipavidalinimo ir 
viešo paskelbimo. 

Kn. 
PATIKSLINIMAS 

„Draugo" vasario mėn. 8 die
nos laidoje, po paskutiniame 
puslapyje tilpusią nuotrauka 
buvo klaidingai pažymėta, kad 
eglutės papuoštos „Gražinos" 
skaučių būrelio. 

Šį darbą atliko „Šatrijos 
Raganos" draugovės jauno
sios vyr. skautės. 

s. Birutė Prasauskienė 
„Šatrijos Raganos" 

draugovės draugininke 

Los Angeles Vasario 16-tąją minint, A. 
puošia pulk. Starevičių. 

Pažiūrienė gėle pa-
Nuotr. L. Kanto 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
MINĖJIMAMS 

P R A Ė J U S 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 64-jų metinių šven-

kur turėjo įvykti Kongreso na
rių ir kitų svečių priėmimas. 

Bet kadangi ryšium su Vašing
tono švente buvo ilgesnis 
savaitgalis ir Kongreso nariai 

ko. Gubernatorius ir šiemet at-
s i u n t ė p r o k l a m a c i j ą , 
senatorius P. Sarbanes atsiun
tė savo žmoną, kuri galėjo ne
be reikalo pasigirti, kad jos vy
ras JAV Senato įrašuose 
paskelbė apie Lietuvą gan tvir
tą pareiškimą, kuris buvo vie
toje dalijamas. Dar kalbėjo po
ra M a r y l a n d p v a l s t i j o s 
senatorių, o įdomiausia, vertą 
dėmesio kalbą pasakė Vliko vi
cepirmininkas dr. J . Stukas. 
Po to buvo maloni proga pasi
džiaugti Baltimorės „Dainos" 
choro padainuotomis daino
mis ir taut. šokių grupės „Aro" 
atliktais tautiniais šokiais. Tai 
ir viskas. O tikėtųsi guber
natoriaus, senatoriaus, Kon
greso atstovės B. Mikulskį įra
šų magnetofono juostoje taip ir 
nepavyko parsivežti, nes jie 
minėjime asmeniškai nedaly
vavo. Nejaugi lietuvių tauti
nės grupės svoris Amerikos 
politiniam gyvenime mažėja? 
O gal būta ir kitų priežasčių. 
Ar kartais panašūs kalbėtojai, 
kaip Clevelande Mahoney, 
neišbaido iš mūsų minėjimų 
pareigose esančių piliečių iš
rinktų pareigūnų? 

GYVENIMAS ESTIJOJE 
Švedijos estų laikraštis,,Ees-

ti Paevaleht" rašo, kad, nors 
didesnis streikas gruodžio 1 
dieną Taline ir neįvyko, bet ak
cija nėra nepasisekusi — toks 
yra estų įvertinimas gruodžio 1 
dienos įvykių. Visoje Estijoje 
jos valdovuose buvo labai pri
slėgta nuotaika, kurią kiekvie
nas pastebėjęs. Estai iš to pa
darė išvadą, kad „Mūsų bijo". 

Tipiškas įrodymas yra tas , 
kad jau prieš porą dienų krau
tuvėse atsirado gausiau mais
to, kas seniai jau nematyta: 
tarp jo kumpis ir įvairių rūšių 
dešrų, kurių gyventojai sku
bėjo pirkti. Darbovietėse nieko 
tokio nepaprasto neįvyko. Mo
kykloms buvęs duotas įsaky
mas, kad tarp 10 ir 11 valan
dos mokiniams būtų duotas 
rašto darbas arba rodomas fil
mas. Tad tylėdami mokiniai 
negalės pareikšti savo nuotai-

tės minėjimai daugelyje lietu- išvažinėje, teko minėjimą ir 
vių telkinių laisvajam pašau- kartu minėjimą atidėti. J i s 
lyje jau praėjo. Sekdami 
spaudą pastebėjom, kad šven
tės proga kai kur buvo pa
keliamos Lietuvos vėliavos 
prie miestų rotušių, paste
bėjom, kad valstijų gubernato
riai ir miestų merai šventės 
proga skelbė Lietuvos dieną, 
tačiau iki šiol spaudoje neteko 
pastebėti, kad kuriam nors mi
nėjime būtų kalbėjęs JAV 
senatorius. Kai kur pasirodė ir 
kalbas pasakė tik kongresme-
nai. Šiuo atveju, atrodo, žen
gėm žingsnį atgal. Tačiau dar 
neaišku, kiek senatorių ir kon-

gresmenų šiais metais bus sa
vo pareiškimus apie Lietuvą 
įrašę į Kongreso įrašus, nes ra
šant šį pranešimą Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas 
JAV Atstovų rūmuose dar ne
buvo įvykęs. Iš skelbtos va
sario 17 d. jis buvo perkeltas į 
vasario 23 d. Minėjimo atidėji
mas painiavos padarė ir LB 
Washingtono apyl. valdybai. 
Vasario 17 d. pavakare buvo 
gautas kambarys Kapitelyje, 

galop suruoštas vasario 24 d. 
Tuo tarpu man vasario 14d., 

kai Lietuvos nepriklausomy
bės šventė buvo minima 
Washingtone Mišįomis sos
tinės Šv. Mato katalikų kated
roje ir akademija bei menine 
dalimi Latvių namuose, kur 
tikrai įdomią, originalių min
čių kalbą pasakė svečias iš Los 
Angeles Juozas Kojelis, o 
meninę dalį atliko svečiai dai
nininkai iš Argentinos — Z. 
Valadkaitė-de Lopez ir A. Slan-
čiauskas , akompanuo jan t 
čikagiškiam M. Drungai, teko 
keliauti į kaimyninę Baltimo-
rę, kur vyko Baltimorės lietu
vių organizacijų tarybos reng
tas minėjimas - banketas. 
Buvo tikėtasi, kad ten gal da
lyvaus Marylando guberna
torius H. Hughes, senatorius P. 
Sarbanes ir kiti aukšti svečiai 
amerikiečiai, nes jų rinkimi
niai metai ir vyksta kietesnės 
kandidatų varžybos. 

Tačiau tame minėjime - ban
kete daug ko laimėti nepavy-

stiprėjant, buvo pastebėta, kad 
ne tik mes pajėgūs Australi
jos, Pietų Amerikos ar Euro
pos lietuviams ką nors duoti, 
bet ir jie savo talentais gali 
mūsų kultūrinį gyvenimą pra
turtinti. Ir taip Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pastan
gomis prasidėjo pasaul io 
lietuvių kultūrinių mainų iš
b a l a n s a v i m a s . Todėl su
dary ta proga l ietuviams 
dainininkams iš Argentinos 
pasirodyti Washingtono, Chi
cagos, Clevelando, Detroito, 
San Francisco, Los Angeles ir 
St. Petersburg salėse. 

Z. Valadkaitė - de Lopez ir 
Antanas Slančiauskas jau 
koncer tavo Washingtone, 
atlikdami Vasario 16-sios mi

nėjimo meninę programą. A-
pie jų koncertą, kiek žino
ma, Amerikos balsas pranešė 
į okupuotą Lietuvą. 

Paliekant muzikinį įvertini
mą padaryti muzikos specia
listams, tačiau svečių - solistų 
pasirodymą Washingtono lie
tuviai labai šiltai priėmė. Dau
giausia populiarių lietuviškų 
dainų repertuare, dainuodami 
solo ir duetu, dainininkai pa
rodė turtingus, gerai išlavin
tus balsus ir aukštą sceninę 
kultūrą. Reikli auditorija solis
tams nepagailėjo gausių katu
čių. 

Svečių - solistų pasirodymo 
nekantriai laukia ir San Fran
cisco bei pietinės Kalifornijos 
lietuviai. 

J. Kj. 

VASx RIO 16 L I E T U V O S 
P A S I U N T I N Y B 5 J E 

1909 m. statyti ir 1924' me
tais nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės nusipirkti Lietu
vos pasiuntinybės rūmai še
šioliktoje gatvėje šiaurvakari
nėje JAV sostinės dalyje 
tebestovi, supami kitų šalių 
ambasadų. Nors rūmams būti
nas pagrindinis remontas — jų 
r e s t a u r a v i m a s ( t a m re i 
kalui lietuvių organizacijos ir 
pavieniai asmenys jau yra su
dėję apie 45,000 dolerių ir, tikė
kime, toji suma vis didės), ta
č i a u L i e t u v o s a t s t o v a s 
Washingtone dr. S. Bačkis su 
žmona ir toliau tebesilaiko tra
dicijos: Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga pasiun
tinybėje rengia priėmimą 
užsienio diplomatams, ameri
kiečiams pareigūnams ir lietu
viškų organizacijų vadovams. 

Kai šiemet vasario 16 d. pa
vakare apie 120 svečių rinkosi į 
Lietuvos pasiuntinybę, prie rū
mų plevėsavo Lietuvos trispal
vė, pirmame aukšte svečius 
pasitiko skautiška uniforma 
apsirengęs JAV kariuomenės 
majoras Algis Garsys ir 
p a s i u n t i n y b ė s t a l k i n i n k a s 
Cezaris Surdokas. Antrame 
aukšte svečius priiminėjo Lie
tuvos atstovas dr. S. Bačkis su 
žmona. Trijuose antro pasiun
tinybės rūmų aukšto kamba
riuose sukiojosi kelneriai, o ant 
ilgo stalo buvo sudėti užkan
džiai. Aplamai tokiuose pri
ėmimuose nebūna oficialių kal
bų, o tik šiaip pabendraujama. 
Tačiau šiemet toji tradicija bu
vo spontaniškai apeita, kai vie
nas iš aukštųjų svečių — vals
t y b ė s s e k r e t o r i a u s 
pavaduotojas Elliot Abrams 
tarė trumpą žodį, prisimin
damas šiemetinį valstybės sek
retoriaus A. Haigo sveikinimą 
ir dar kartą žodžiu užtikrin
damas, kad JAV ir toliau ne-

SOLISTAI IŠ 
ARGENTINOS 

Kovo 7 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje koncertuos du 
Žymūs lietuviai solistai iš 
Argentinos: Zuzana Valadkai
tė - de Lopez, mecosopranas, 
ir Antanas Slančiauskas, ba
ritonas. Tai reta proga Kalifor
nijos lietuviams išgirsti kitoje 
kultūroje išaugusius ir susifor
mavusius dainininkus, pasi
džiaugti jų talentais. 

Ilgą laiką mūsuose buvo ten
dencija į kitas pasaulio lietu
vių bendruomenes iš JAV siųs
t i s a v o d a i n i n i n k u s , 
instrumentalistus, tautinių šo
kių šokėjus, sportininkus. Gal 
tai lėmė šio krašto lietuvių fi
nansinis pranašumas. Tačiau 
ryšiams tarp pasaulio lietuvių 

pripažins jėga įvykdyto Lietu
vos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą. 

Priėmime Lietuvos pasiun
tinybėje šalia E. Abrams daly
vavo vienas jo pavaduotųjų — 
Peter Sarros su žmona, jų sky
riaus pareigūnas Hugh Si-
mon, valstybės departamento 
Rytų Europos skyriaus direk
torius John Davis ir eilė kitų 
valstybės departamento parei
gūnų. 

Iš Baltųjų rūmų atsilankė 
specialus prezidento padėjėjas 
ryšiams su visuomene, lietu
vių kilmės Jack Burgess, 
Vatikano apaštališkasis dele
gatas Pio Laghi, Kamerūno 
ambasadorius, Latvijos atsto
vas dr. Dinbergs su žmona, 
ukrainiečių kongreso pir
mininkas prof. Lev. Dobrian-
ky, buvo kelių amerikiečių laik
raščių atstovai, taip pat kai 
kurių senatorių ir kongresme-
nų štabų nariai, nes senatoriai 
ir kongresmenai buvo išvaži
nėje atostogų. Dalyvavo ir keli 
Hannaford bendrovės nariai. 

Nors didžiąją svečių dalį, ku
rie toli gražu pavardėmis ir ei
namomis pareigomis čia nėra 
išvardinti, sudarė amerikie
čiai ir kitų šalių diplomatiniai 
atstovai ar jų štabų nariai, ta
čiau svečių tarpe buvo ir ne
mažai lietuvių. Vlikui atstova
vo vicepirmininkai dr. K. 
Jurgėla ir L. Grinius, Altai — 
dr. J. Genys, PLB — A. Gurec-
kas, JAV LB - V. Nakas, LB 
Washingtono apyl. valdybai — 
pirmininkė S. Kondratienė. 
Dalyvavo ateitininkų federa
cijos vadas J . Laučka, buvęs 
Santaros - Šviesos pirminin
kas dr. V. Vengris, Amerikos 
Balso lietuvių tarnybos vir
šininkas A. Petrutis, adv. E. 
Raškauskas ir visa eilė kitų vy
resniųjų bei jaunimo atstovų. 
Kai kurios ponios ir merginos 
dėvėjo tautiniais drabužiais. 

Aplamai iš amerikiečių sve
čių sąrašo susidarė įspūdis, 
kad šiemet priėmime Lietuvos 
pasiuntinybėje plačiausiai bu
vo atstovaujama valstybės de
partamentui, kurių tarpe buvo 
ir valstybės departamente dir
bantis Algis Avižienis. Taip 
pat dėmesys krypo į tai, kad 
tiek amerikiečių pareigūnų tar
pe, tiek ir lietuvių svečių būry
je matėsi nemažai jaunų vei
d ų . T a d m i n i a t i ū r i n ė 
nepriklausomos Lietuvos res
publika JAV sostinėje nėra 
vien praeities liekana. Rūmus 
restauravus, jie liks dar švie
sesni ir artimesni. 

VI. R. 

kas. Į Taliną atvažiuojančius 
suomius policija pradėjusi 
smarkiai kratyti, ieškodama 
suomių laikraščių arba jų iš
karpų. 

Spalio 25 ir 26 d. suomių laik
raštyje „Helsingin Sanomat" 
buvo įdėtas Seppo Heikinhei-
no straipsnis, kuris nagrinėjo 
gyvenimą Estijoje ir ypač jos 
pesimistiškas ateities dienas. 
Štai kelios ištraukas. 

Klausiama, kodėl estai taip 
rūpestingai įsigilina į savo ir 
suomių tautos praeitį? Estas 
atsako: „Suomiai turi ateitį, es
tai ateities neturi, todėl žvel
giama į praeitį". 

Kaip rodo oficialioji statis
tika, estai savo žemėje greit 
mažėja. Taline 1979 metais bu
vo 51,2% estų. Iš 73,000 Nar
vos gyventojų 3500 buvo estų. 
Estų vidurinė mokykla ten 
užsidarė. Iš Baltijakij 73Q0 gy
ventojų 233 buvo estai. Iš 
Sillamae 16,000 gyventojų es
tų yra mažiau kaip 700. Iš 
Kohtla — Jarve gyventojų es
tų yra tik ketvirtadalis. 

Visų filmų manuskriptai tu
ri būti išversti į rusų kalbą ir 
pasiųsti į Maskvą. Todėl taip 
mažai ruošiama estų filmų. 
Daktarų ir kandidatų diser
tacijas reikia rašyti ir apginti 
rusiškai. Ypač dėl to sunkumų 
yra kalbotyroje, literatūroje, 
etnografijoje. Leo Normeto di
sertacija apie Sibelių išleista 
rusiškai... 

Biblija nebuvo spaus
dinama Estijoje per visą sovie
tų okupacijos laiką. Esančio
sios yra pasenusios arba 
slaptai turistų atvežtos iš už
sienio. Televizijos perdavimai 
estų kalba per 10 metų yra su
mažėję nuo 7,4 iki 6 valandų 
per dieną. O tiek yra padidėjęs 
perdavimo laikas rusų kalba. 

Rusų kalbai interesas ma
žėja, o Šiaurės Estijoje suomių 
kalba jau yra pirmoji svetima 
kalba, bet tai negalima viešai 
skelbti. Į suomių kalbos pamo
kas didelis grūdimasis. Padė
tis net tokia, kad Šiaurės Esti
joje į vaikų kalbą pradeda 
įsiskverbti suomių kalbos žo
džiai ir išsireiškimai. Kai ku
riose mokyklose slaptai moko
ma suomių kalba.Est i ja 
gyvena „savo gyvenimą" po 
tarybinio viešpatavimo daug 
gyviau, negu tai pastebi eili
nis turistas. 

Lotynų raidėmis rašomo
sios mašinėlės nėra gau
namos, jų nėra net leidyklose. 
Kopijavimo aparatai yra griež
toj priežiūroj. Bijoma pogrin
džio raštų padauginimo... Uni
versitetuose nėra nė vieno 
kalbų lektoriaus iš užsienio, 
kas dėl teisingos tarsenos bū
tinai reikalinga. Butų trū
kumas yra labai didelis. Taip 
pat sunku įsivesti telefoną. 
Kultūrinių ir profesinių žurna
lų yra trūkumas, tiražai labai 
maži... 

Sąryšy su Seppo Heikinhei-
mo raštu Taline įvyko gausūs 
tardymai tų, apie kuriuos ma
nyta, kad jie yra susėję su 
Heikinjeimu. Partijos centro 
komiteto kultūrinis vadovas 
Ristlan buvęs ant jo labai su
pykęs. Radiofąno telegrafas 
esąs uždarytas, nes bijoma, kad 
juo galima išsiųsti informa
cijas iš Talino. Tuoj po Heikin-
heimo rašto pasirodymo iš 
Maskvos į Taliną buvo pa
kviesti suomių komunistinių 
laikraščių „Kansan Untiset" ir 
„Tiedontaj" korespondentai, 
kuriems buvo duotos atitin
kamos „informacijos". 

-T. 
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Lietuvos Dukterų draugijos steigėją 
prisimenant j; 

Mirtis yra baisi tiems, kurie 
su mirtimi viską praranda. 

A.a. kun. dr. F. Gureckas su 
mirtimi visko neprarado. Štai 
mes, Lietuvos dukterys, esame 
jo testamentinis palikimas 
žemėje. 

Jau praėjo penkmetis nuo jo 
mirties 1977 metais, bet jo 
įsteigta ir išmąstyta organi
zacija yra stipri, gyva, veikli. 
Šiandieną vėl prisimename 
mūsų steigėjo darbus, per
žvelgiame jo paliktas mintis. 

Trumpai prabėkime jo trem
ties kelią. Buvo gimęs 1912 
metais. Rusams okupavus 
tėvynę, nuo sunkių persekio
jimų ir tardymų pasisekė jam 
pabėgti į Vakarus. 1940 m. 
lapkričio 3 d. 1943 m. buvo 
paskirtas Vienoje Austrijos 
lietuvių kapelionu. Čia jau 
prasidėjo šalpos darbas. 

Ša lpos švy tu rys 

1944 m. tūkstančiai lietu
vių, bėgdami nuo raudonojo 
maro, traukėsi į Vakarus. 
Daug jų susispietė Vienoje, bet 
ten pyragai nelaukė. Šeimos 
su vaikais ir pavieniai asme
nys nežinojo nė kur galvą 
priglausti, nė kur pagalbos 
ieškoti. Štai, kaip uosto žiburė
lis, atsirado gelbėtojas kun. F. 
Gureckas. Surasdavo apsi
stojimo vietas, pagelbėdavo su 
maisto kortelėmis, teikė viso
kius patarimus bei pagalbą. 
1946 m. atvyksta į Tuebin-
geną. Ima dirbti Raudona
jame Kryžiuje, kad tik 
daugiau ką išpeštų lietu
viams. Pagaliau 1949 m. 
atvyksta į Chicagą. Čia irgi 
niekas nelaukia. Pradžia kaip 
ir visų. Šv. Kryžiaus parapi
jos klebonas Linkus ištiesia 
pagalbos ranką kunigams 
„dypukams", kartu ir kun. 
Gureckui. Sužinojęs, kad okup. 
Lietuvoj suniokotos bažny
čios, sunaikinti liturginiai 
rūbai , pakalb inęs kel ias 
mielas šeimas, ima organi
zuoti pagalbą. Išsiunčia daug 
siuntinių, kol buvo leidžiama. 
Taip pat prisijungia prie 
Balfo veiklos. 

Sutikęs kelias vargo prislėg
tas šeimas, pradeda organi 
zuoti pagalbąyir čia kyla idėja 
įsteigti moterų organizacinę 
pagalbą nelaimingiems. 

Kodėl r e ika l inga 
organizaci ja 

Štai jo paties surašyti tokiai 
organizacijai pagrindai: „Kad 
nereikėtų bėgioti su privačiu 
aukų lapu pas pažįstamus, 
kad turėtume atsargų ir būtu
me pasiruošę kiekvienai nelai
mei. Pagelbėti greit, nelau
kiant valdybos posėdžių. 
Neskirstyti prašančių į tikin
čius ar netikinčius, dorus ar 
nedorus. Neieškoti priežasčių, 
kodėl pateko į nelaimę. 
Sutelkti į pagalbą ne tik savo 
draugus, bet visą didelį būrį 
lietuvių moterų ir didelę dalį 
l i e t u v i š k o s v i s u o m e n ė s . 
Vienintelis šalpos kriterijus 
yra vargo didumas. Pačioms 
lankyti šelpiamuosius ir ištir
ti skundą. Priklausyti šiai 
organizacijai, reiškia duoti, o 

Gyva ir auganti 
meilės veikla 

Sausio 24 d. 12 v. Tautiniuo
se namuose, Chicagoje, įvyko 
Lietuvos Dukterų draugijos 
visuotinis susirinkimas. 

"Ne tiek svarbu, kiek tu pa
darai, bet kiek meilės į savo 
darbą įdedi" mus moko mo
tina Teresė. Atrodo, Lietuvos 
Dukterys šį pamokymą įsi
dėmėjo. Meilė yra draugijos 
pagrindas. Kas ieško garbės, 
pelno ar politikos, tegu geriau 
neįstoja į šią garbingą organi
zaciją. Jeigu šaltas pinigas 
užimtų meilės vietą, Lietuvos 
Dukterų d-ja nebebūtų a.a. 
kun. dr. Felikso Gurecko įkur
toji organizacija, Lietuvos 
Dukterys turėtų savo vardą pa
keisti, nes būtų savo veidą pa
keitusios. 

Organizac i ja b e 
k a r t ų plyšio 

Nežiūrint labai nepalan
kaus oro, salėje buvo matyti 
apsčiai ir senų, ištikimų narių 
veidų ir jaunesnių. Reiškia 
draugija nemiršta, pasitrau
kusiųjų vietas užima jaunes
nioji karta. Tarp jų vadinamo
jo šių dienų "gap" nėra, nes 
tikslas vis tas pats: pagalbi 
ranka vargstančiam. O šį sykį 
buvo labai svarbu turėti pa
kankamai didelį skaičių daly
vių, kadangi darbotvarkėje bu
vo n u m a t y t a n a u j o s i o s 
valdybos rinkimai. 

Ša lpa , guodimas , 
l a n k y m a s , la idoj imas 

Draugijos ilgametė pirm. 
Emilija Kielienė pakvietė susi
rinkimui pirmininkauti Stasę 
Semėnienę. Draugijos kapelio
nui, kun. J . Juozevičiui sukal
bėjus invokaciją, kuria prašė 
Šv. Dvasios apšvietimo drau-

Šeštadienis, 1982 m. vasario mėn. 27 d. 

18 Juozo Prunskio knygos „Lietuviai Sibire" pristatymo 8. m. sausio mėn. 31 d. Clevelande. Knygos 
ištraukas skaito vyr. skautės: V. Juodišiūtė, R. Capienė ir D. Miškinytė. Nuotr. V. Bacevičiaus 

gijos svarbiam žingsniui, susi
rinkimo pirmininkė St. Sėmė-' 
nienė, sekdama darbų tvarką, 
pakvietė valdybos pirm. E. 
Kielienę ir vicepirmininkes 
O. Bakaitienę ir P. Masilionie-
nę perskaityti savo 1981 m. 
veikios apžvalgas, iš kurių su
žinota, kiek sušelpta, paguos
ta, aplankyta, pagelbėta ir pa
laidota ne tik Chicagoj, bet ir 
kitose šalyse, net kituose kon
tinentuose. Skaičiai, darbai pa
gal išgales tikrai dideli ir įro
do, kokia galinga gali būti 
artimo meilė. Revizijos komi
sijos primininkei A. Dumbrie-
nei perskaičius revizijos ak
tus, buvo galima įsitikinti, kad 
draugija savo atskaitomybę 
tvarko tiksliai ir sąžiningai 
dėka profesionališkai patyru
sios iždininkės G. Micevičiū-
tės. 

Atėjus rinkimų laikui, St. 
Semėnienė atkreipė visų dė
mesį, kaip svarbu išrinkti val-

Kun. dr. Feliksas Gureckas, Liet 

ne imti — neieškoti sau 
naudos. Apmokėta paslauga 
— nėra gailestingumas. Kaip 
organizacijai, į politiką nesi
kišti". 

Iš šitų, sakyčiau, įsakymų, 
išaugo mūsų didžiulė Lietuvos 
Dukterų organizacija. 

Tuzinas pareigų 
ant jo pečių 

A.a. kun. Felikso veikla 
buvo šakota. Jis nesiribojo tik 
Šalpos sritimi, plačiai sekė 
lietuvišką gyvenimą ir alsavo 
juo. Jis buvo redaktorius, 
g imnaz i jo s k a p e l i o n a s , 
pabėgėlių — tremtinių dva
sios vadas, profesorius, 
studentų religijos mokytojas, 
senelių prieglaudos ir ligonių 
dvasinis guodėjas, daugelio 
laikraščių bendradarbis. 

Apie kunigą daug galima 
kalbėti, bet į kelis lapus jo 
asmenybės bruožų ir darbų 
neįmanoma sutalpinti. J is 
nebuvo šventasis, buvo tik 
žmogus su didžia meile kitam 
žmogui. Visada mielas, su 
šypsena, kantrus priešingai 
nuomonei, draugiškas ir ieško
jo žmonių draugystės. Todėl 
lengva jam buvo sutraukti 
šalpai būrius. Lietuviai juo 
pasitikėjo ir jį gerbė. 

Su meile „vežė" 
Aš kunigą pažinau, tik įsto

jus į Lietuvos Dukterų d-ją 
1968 m. Kai sutikau eiti 
pirmininkės pareigas, kuni
gas visada dalyvaudavo posė
džiuose. Ten daugiausia teko 
pažinti jo užmojus ir šelpia
mųjų bylų sprendimus. Kol jis 
buvo sveikas, galiu patvir
tinti, sunkiausius draugijos 
rūpesčius jis „vežė". Mes 
buvom „kaip už mūro". Pa
jutom tai labai, kai jo nete
kom. Išjudindavo mus, kad 
aplankytumėm vargšus Hetu-

-ų draugijos steigėjas. 

vius Oak Forest (tada buvo 
60), psichinius ligonius Monte-
no (12), Elgine, šv . Šeimos 
vilą, kur kunigas pats dirbo ir 
gyveno. 

Tie aplankymai man paliko 
didelį įspūdį ir papildė mano 
gyvenimą. Juk visi tie varg
šai — mūsų tautos dalis. 

N u o „ t u r m o s " i r n u o 
„ t e r b o s " n e a t s i s a k y k ! 

Palikę tėvynę, namus, o kiti 
ir šeimas, masiškai bėgom nuo 
komunistinio siaubo į bombo
mis apsėjamą Vokietiją, į 
badą, skurdą, bet — į laisvę. 
Karui pasibaigus, negalėdami 
grįžti tėvynėn, svajojom visi 
sukur t i nau ją gyven imą 
la i svuose k ra š tuose . Ar 
visiems pasisekė? Tų, tenai 
ap l anky tų , l i k imas buvo 
žiaurus — pateko ten, iš kur 
nepabėgsi iki mirties. Ar iuos 
reikia teisti, a r užmiršti? 

Todėl skaudu dabar skaityti 
spaudoje laimingųjų tautiečių 
prabangius vestuvių bei balių 
a p r a š y m u s , m i l i j o n i e r i ų 
pagarbinimus. 

D i d ž i u o k i m ė s 
t i k r o m i s v e r t y b ė m i s 

T a m e g y v ų j ų ž m o n i ų 
kapinyne aplankydavom pulk. 
M. Kalmantą. J is nepriim
davo jokių atneštų dovanų. 
Sakydavo: „Man nieko nerei
k ia , a š v i s k o t u r i u " . 
Prisiminiau jaunystę Kaune, 
kai jauna gimnazistė šaulė 
turėjau garbės pasveikinti 
mūsų Šaulių s-gos vadą pulk. 
M. Kalmantą ir jo žmoną. J is 
mirė Čionai nedejuodamas, 
bet su skausmu, nes neteko 
susitikti su sūnumi ir dukra, 
Ūkusiais okup. Lietuvoje. 
Labai šviesiai juos prisimin
davo. Jie gal irgi svajojo, kad 
tėvelis, patekęs išsvajoton 
Amerikon, gyvena iškilioje 
„rezidencijoje". 

Už visus šiuos patyrimus 
esu labai dėkinga mūsų a.a. 
Kunigui. J is parodė kitą 
pasaulį, tikrąsias gyvenimo 
vertybes: mylėti kiekvieną 
žmogų, jo gai lėt is , nesi-
didžiuoti pasitaikiusia laime 
ar turtais. 

Ii pa sku t in i s 
a todūs is , 

be s i rūp inan t k i t a i s 

Kunigas sveikata negalėjo 
pasigirti. Skundėsi akių švie
sa, vėliau akis operavo. 
Padejuodavo dėl savo kojos 
skausmų, šlubumo. Vėliau 
paralyžius sukaustė jo akty
vumą ir veiklą. Mielos sesers 
Onutės globoje pamažu taisė
si, bet vis laukė draugiško 
ryšio — telefono ar jį 
aplankančių. Visada sielojosi 

mūsų organizacijos eiga. 
Truputį atgavęs jėgas, išgir
dęs, kad vyksta kažkokie 
nesusipratimai, iškeliavo į 
posėdį, kuris buvo jo pasku
tinė gyvenimiška veikla. Šir
dis sustojo plakusi tuose jo 
išsvajotuose nameliuose. 

Mes, Lietuvos Du. rys, 
išlaikykime jo nutiestus kelius 
šalpoje ir vykdykime garbin
gai jo paliktą testamentą — 
neužmiršti į nelaimę pateku
sių žmonių. 

Aš manau, jog kiekvienos 
sesės pareiga įsigyti kun. dr. 
F. Gurecko pomirtinę raštų 
knygą „Esame nemarūs", 
kurią redagavo ilgametis kuni
go draugas — žurnalistas 
Vladas Būtėnas. 

Sofija Adomaitienė 

Nek. Pr. Marijos seserų kongregacijos centrinis namas ir lietuvių atsi
naujinimo centras. Cia kiekvieną savaitgalį per ištisus metus vyksta 
rekolekcijos, dvasiniai susikaupimai, jaunimo kursai ir suvažiavimai. 

Marija Stasaitienė, nauja savanorė darbuotoja Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Chicagoje. M. Stasaitienė darbuojasi genealogijos 
skyriuje. Jei kas turi kokias senas fotografijas, mirties pranešimus ar 
laidotuvių religines kortele* siųskite į muziejaus genealogijos skyrių, 
kur bus viskas sudėta alfabeto tvarka. 

dybą, kuri būtų gerai organi
zuo ta , d a r b š t i , n a r ė m s 
sutartinai bendradarbiaujant, 
nes "Tokia jau draugiškumo 
taisyklė: kai nesutarimai įeina 
pro duris, meilė iššoka pro lan-
gą". 

Naujoji va ldyba 
Naujoji L.D.D. valdyba bu

vo išrinkta tokia: Emilija 
Kelienė, pirmininkė; Nijolė 
Vengrienė, I-oji vicepirminin
kė ir socialinio skyriaus vado
vė; Stasė Pauliolienė, H-oji 
vicepirmininkė ir soc. sk. sek
retorė; Gražina Micevičiūtė, 
iždininkė; Leokadija Brinkie-
nė, vyriausioji seniūnė; Stefa
nija Kaulėnienė, vald. sekreto
rė; Jadvyga Kolienė, namelių 
administratorė; Petronėlė Kin-
derienė, namelių sekretorė; Ire
na Vebrienė, narių registra
torė; Aldona Ankienė, lėšų 
telkimo vadovė; Joana Krutu-
lienė, parengimų vadovė; Mari
ja Barienė ir Rožė Kriaučiū
nienė, vaišių vadovės; Sofija 
Jelionienė, biuletenio ir spau
dos korespondentė. Revizijos 
komisija susideda iš: Albinos 
Dumbrienės, Uršulės Baiskie-
nės, Birutės Prapuolenienės ir 
narių: Liucijos Lazauskienės. 
—Lukienės, Stasės StoČkutės ir 
Šimkienės. 

Dirbkime draugėje! 
Belieka palinkėti naujai val

dybai niekada nenustoti mei
lės, užuojautos ir supratimo ar
t i m u i . T a č i a u n o r ė t ų s i 
neapriboti šių linkėjimų vien 
tik valdybai, bet visoms na
rėms ir visai visuomenei, be 
kurios paramos draugija ne
pajėgtų vargstančiam ateiti į 
pagalbą. 

Ta proga prisimena sėk
mingojo Henry Fordo teisin
gas filosofavimas: — Suei
ti draugėn — tai pradžia, eiti 
draugėje — tai jau pažanga, o 
dirbti draugėje — visiškas 
pasisekimas! — 

Taigi geros sėkmės Lietuvos 
Dukterims — plačių, mylinčių 
širdžių moterims, ir mūsų vi
suomenei, su meile taip našiai 
jas remiančiai. 

B. P. 

MŪSŲ VEIKLA 
Prof. dr. Birutė Cipli-

j auska i t ė , Liet. moterų fede
racijos Chicagos klubo pa
kviesta, vasario 12 d. skaitė 
paskaitą Jaunimo centre. Į 
vakaronę buvo susirinkę gau
sus būrys čikagiečių. Paskai
tininke kalbėjo apie žmonos 
neištikimybę vyrui XIX am
žiaus romanuose. Ypač įdomu 
buvo išgirsti apie XIX ir XX am
žiaus pradžioje moterų teises 
Prancūzijoje, Ispanijoje, Vo
kietijoje, Anglijoje, Italijoje ir 
Rusijoje. Nors prelegentė ir 
neminėjo, bet buvo galima pa
daryti išvadą, kad minėtų kraš
tų moterys XX amžiaus pra
džioje turėjo daug mažiau 
teisių, negu mūsų jaunos de
mokratinės Lietuvos respubli
kos moterys, kurios buvo lygia
teisės su vyrais. 

Mūsų teisininkės, gydytojos, 
pedagogės, ūkininkės, pre
kybininkės ir įvairių sričių 
menininkes nebuvo revoliu 

cionierės, bet visomis krašto 
teisėmis besinaudojančios 
sąmoningos pilietės. Prof. dr. 
B. Ciplijauskaitė yra gerai pa
žįstama literatūros mokslinin
kų, su kuriais ji bendradar
biauja, nešdama savo didelį 
indėlį ypač ispanų literatūros 
moksle. 

M a r g a r i t a Momkienė 
dainuos Putnamo seselių rė
mėjų metinėje vakaronėje ko
vo 28 d. Jaunimo centre, Chi
cagoje. Ta proga iš Putnamo, 
Conn. atvyks kelios seselės. 
Bilietus į vakarienę jau dabar 
galima įsigyti pas rėmėjų val
dybos narius. 

Ch icagos Lietuvių mote 
rų k lubo narės ir jų viešnios 
gražiai paminėjo Vasario 16-ją 
trečiadienį, vasario 17 d., 
Beverly C.C. salėje. Klubo gar
bės pirmininkė, Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė savo 
kalboje priminė 60-tą sukaktį 
nuo pirmo Laisvės varpo 
suskambėjimo Karo muzie
juje, Kaune. Tai Amerikos 
lietuvių dovana nepriklau
somybę atgavusiai tėvynei. 
Meninę popietės programą 
atliko solistė Praurimė Ragie-
nė, akomp. Manigirdui Mote-
kaičiui, ir Irena Mažeikaitė, 
pateikusi puikiai parinktą 
dailųjį žodį. Popietės iškilmin
gumą paryškino klubo naujai 
įsigytos JAV ir Lietuvos vėlia
vos. Klubo nares ir viešnias 
priėmė šeimininkės p i rm. 
I rena Yonaitytė, Denise 
Vaikutienė ir Julia Pupelienė. 

A l d o n a V e s e l k i e n ė , 
Lietuvių tautodailės instituto 
Chicagos skyriaus pirminin
kė, kalbėjo apie lietuviškų 
juostų audimą vasario 17 d. 
Rotary organizacijos moterų 
direktorių grupei Marshall 
Field Wedgewood restorane. 
Jos kalba buvo paįvairinta, 
parodant juostų audimo meto
dą ant jos atsivežtų staklių. 
Kiekvienai dalyvei buvo įteik
ta brošiūrėlė, t a lp inan t i 
aprašymą apie Lietuvą ir apie 
l ie tuviškus audinius. Ši 
programa įvykdyta Marijos 
Rudienės dėka, nes ji yra 
Rotary organizacijos moterų 
tarybos vicepirmininkė ir 
programų vadovė. 

Ba lzeko Lietuvių ku l tū 
ro s muziejaus moterų gil
dą Chicagoj papuošė gildos 
kambarį dail Jurgio Daugvi-
los padaryta kraičių skrynia, 
rankšluostine bei lietuviškų 
audinių nauju rinkiniu. 

P a u l i n a Vai ta i t ienė ir 
M a r i j a K r a u c h u n i e n ė 
paruošė lietuvių tautodailės 
p a r o d ė l ę Daley C e n t e r 
p a t a l p o s e , D e a r b o r n ir 
Washington St., Chicagoj. 
Velykiniai margučiai, verbos, 
šiaudinukai, audiniai ir kiti 
eksponatai sustabdė būrius 
praeivių. Vasario 16 d., 12 
vai.. Vyčių choras atliko įdo
mią programą šiose patalpo
se. Tai gražus kasmetinis 
lietuvių pasirodymas miesto 
centre. 

> I 
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AUŠRA 
1979 m. gegužis—1980 m. Sausis 

Nr. 16/56 — 20/60 

Tai IV-sis Lietuvos pogrindyje lei
džiamo žurnalo "AUŠROS" rinkinys, 
apima 16, 17, 18, 19 ir 20 numerius, 
pasirodžiusius su 1979 m. gegužes — 
1980 m. sausio datomis. 

Redagavo ir vardų rodyklę sudarė 
Jonas Damauskas. Išleido Akademinės 
Skautijos Leidykla, Chicago 1981 m., 
276 psi. Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
W. 63rd Su, Chicago, UL 60629. 

Illinois gyventojai dar prided 42 e t 
valstijos mokesčio. 
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F 1 A T E N K T E E " D R A U G Ą " 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1.000 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BAL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH # K CARS 

"U WILL UKE US" 

4030 Arehtr — VI 7-1515 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA FOR B E N Į 

Su senatorium Charles H. Percy ir apkalbant tautinių gr upių ryšius su vyriausybe, sen. Percy skambina lenkų or
ganizacijos pirmininkui Aloysius Maszewski gauti jo nuo monę. Iš kairės: sen. Charles H. Percy, vyr. asistentas 
Scott Cohen, dr. K. Ambrazaitis, dr. Antanas Razma, adv. Saulius Kuprys ir inž. Anatolijus Milunas. 

Nuotr. Birutės Bulotaitės 

LIETUVIAI UZEDTOD J. DERWINSKI 
J O N A S T A L A N D I S 

Lietuviškoji išeivija, nuo l a t gy-1 tančiais atveju kongrese ir k i t u r 
v e n d a m a pavergtos tėvynės rū-į kovojo už pavergtos Lie tuvos iš-
pesčiais, ypač Amerikoje, be pa- . laisvinimą, gynė ir atskleidė b o l -
iiovos ieško draugų įtaigingesnė 
sa k raš to valdžiose, kaip atsto
vu r ū m u o s e ir senate. Įvairiomis 
p rogomis šie draugai kelia pa 

ševikų sąmokslus, nuoš i rdž ia i 
rėmė visas lietuvių ir m ū s ų ve iks
n i u pas tangas . T a i žmogus , k u 
ris mūsų tau tos su temų m e t a i s 

Lietuvos išlaisvinimo j laba i , labai reikalingas, 
k laus imą, a t idengia okupan to už-; Jis kovo m ė n . pirminiiuose r i n -
rnačias, d a b a r vykdomą tautos į k imuose ke tv i r t ame kongres in ia -
genoc idą i r supaž indina laisvo- . m e distrrkte (nauiiame) turi p i r -
]*o pa sau l i o v isuomenę su komu- mą kartą ga l imybę p r a l a i m ė t i 

šiuo k o n g r e s m a n u i r už t ikr ins jo 
tol imesnį re ika l ingą dėmesį lie
tuvybės reikalais . Sis l ie tuvių 
talkos svečias sp ręs , kiek l ietu
viai ve r t ina jo p a s t a n g a s ir kiek 
y ra dėkingi j a m t a d a , ka i paga l 
ba y ra labai 'svarbi. 

T a i reikalas n e pol i t in i s , o vie
n a s iš svarbių l i e tuv ių v i suome
nės uždavinių. 

Pu iku iškalt i s ta tulą ir jai 
įkvėpti gyvybės, b e t dar puikiau 
suformuoti s ą m o n ę ir įkvėpti jai 
tiesą. V. Hugo 

~i>tų j u n g u . Nor ime , k a d šio 
rašto poli t ikai būtų gerai susi

pažinę mūsų reikalais i r t u o bū
tų geresni gynėjai, užtarėjai . No
r ime, k a d jie savo įtaka prisidėtų 
prie m ū s ų problemų sprendimo. 

T a i labai svarbūs reikalai . \ 
šiuos re ikalus ypatingą dėmesį 
kreipia mūsų veiksniai. Jie įvai
riais b ū d a i s stengiasi surasti Lie
tuvai p a l a n k i ų vadovaujančių po
litikų. T a č i a u , tokių susiradus 
š iame demokra t in i ame krašte, 
e same pa tyrę , kad, atėjus rinki
m a m s , juos dažnai pralaimi 

p n g i kongreso nariai, 
sena tor ia ir i jų vietas ateina 
nauj i , m ms nepažįstami, neži-

;u pc Ikh ių problemų. To
kiais atvejais mūsų draugų susi
r a d i m o darbai prasideda vėl iš 
naujo . T a i dideli nuostoliai . 

Šiuo reikalu m e s J A V lietuviai, 
n u o l a t o s tu r jme rūpintis . Mums 

iri rūpėt i demokra t inė santvar-
n e s tflc ioie mes 

Prieš jį e ina kitas tos pačios p a r 
tijos gerai ž inomas ir n u s i p e l n ę s į 
kongreso n a r y s . Todėl paka r to t i 
n a i svarbu kiekvienam šio dis t -
r ikto l ie tuviui atiduoti savo b a l 
są Denvinskiu i . Keletas balsų ga
li n u l e m t i šį vienodo skaič iaus 
balsų rinkimą. 

T a č i a u š iuo atveju balsų n e 
už tenka v ien tik dėl to , k a d ke t 
v i r ta jame distrikte jų maža i t u r i 
m e . Denv insk iu i re ika l inga fi
nans inė ir mora l inė paga lba . T o - ! 

dėl susirūpinę lietuviai suo rgan i 
zavo komite tą „Lietuvių komi t e 
t a s už E d w a r d T. Derwinsk į" v a r 
d u . Komi te tan įeina visų paž iūrų , 
profesijų, v isuomeninio gyve
n i m o vairuotojų ir pol i t inės ak 
cijos veikėjų. Vykdomojo k o m i t e 
t o p i rmin inkas — Jonas T a l a n -
dis , iždininkas —Vincas Samoš -
ka . Komiteto tikslas — suteikt i 
re ikšmingesnę paramą D e n v i n s -

i k io r inkiminėje akcijoje. 
Šis komite tas ruošia susit iki-

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
I Lie tuvių Enc ik loped i j a 36 t o m a i $ 3 6 6 . 0 0 

Encye loped ia L i t uan i ca 6 t o m a i '. . . . $ 1 2 5 . 0 0 
Vinco K r ė v e s R a š t a i 6 tomai $ 3 2 . 6 0 
I š m a n o a t s imin imu — P e t r a s K l imas $ 1 3 . 2 5 

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui. 
U ž s a k y m u s s iųs t i : J .Kapoč ius , P O Box 95 , So .Bos ton , M A 0 2 1 2 7 

Telef. d ieną (617) 268-7730, v a k a r a i s (617) 282-2759. 

I5NUOM. bizniui ar ofisui patalpa. 
Apie 700 kvad. pėdų. 71st Street prie
šais Marąuette parką. Skambinkite — 
5 8 5 - 6 4 8 1 

ISNUOM. 5 kamb. butas suaugusiems. 
3415 West 65 Place 

TeL — 434-7322 

R E A L E S T A T E 

P A R D A V I M U I 

Parduodama aukštos kokybes minko 
pelerina — "mink cape". Nebrangiai. 
Skamb. po 4 vai. popiet tel. 430-1190. 

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

" L I E T U V O S A I D Ų " P R O G R A M A P R A D Ė J O T R A N S L I A C I J A -

l O K U P U O T Ą L I E T U V A 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

ka, nes -:< joje mes , , galrnie i m ą s u Denvinsk iu vasar io 2 8 d., 
, o r ą a n i z a - ; sekmadien i . J aun imo cen t re , k a -

vinėje, n u o 5 vai. iki 9 vai . vak. re, t u r ė t u m e eKKOngos Įtakos. 
V ienas i i svarbiausių šių r e i k 
lų yra ^ p r a r a d i m a s savo drau-

i jau esančių g a r b i o s e valdžios 
pozicijose. 

Stovi m e ir vėl didesnių rinki
m ų išvakarėse. Šiais meta i s bus 
r e n k a m a dal is senato, kongreso 
na r ių i r viet inių ..olitikų. Ga l ne 
v i e n a s iš mūsų paklaus — kuo 
mes g a l ė t u m e būti naud ing i , ar 
m ū s ų balsas ką reikš? 

T a i p . Labai dažnai keletas bal
sų n u l e m i a išrinkimą ar praloši
mą . T u r i m e visi dirbti , organi
zuot is ir, ba l sav imams atėjus, da
lyvaut i r inkimuose už m u m s pa
l a n k i u s kandidatus , kurie Lietu
vos re ika lus gerai žino. 

D ė k u i Dievui , jau per eilę me
tų e s a m e susiradę nemažai drau
gų A m e r i k o s senate ir atstovu 
r ū m u o s e . Daugel is iš jų mums 
padė jo , padeda ir padės. MŪSŲ 
pa re iga yra budėti, kad šiuose 
rinkimuose šie mūsų draugai bū
tų pe r r ink t i . 

T o k i ų d raugų tarpe tu r ime 8-
r^ametĮ JAV kongresmaną — Ed-
w a r d J. Den r in sk j , Ta i asmuo, 
kuris už lietuvių ir Lietuvos in
te re sus d a u g metų kovoja kong
rese. Jis pažįsta labai gerai ko
m u n i z m ą , jo kėslus ir pavergtųjų 
t a u t ų re ikalus . Per paskutiniuo
sius dv ideš imt ketverius metus 
y p a č gerai susipažino su Lietuvos 
p a k a l a i s , t iek pat metų dirbda
m a s ir p a d ė d a m a s m u m s lietu- _ 
v i škais ia is reikalais. Jis gal tūles-1 ^ 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketv':_t3d. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

SIUNTINIAI 1 UETUVį 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
INCOMK '<\AX SKRVICE 

NUTAI i y i ' l 'B l . iO 
4259 S. MapitkviKMl, tel. 234-74541 
Ta:p pal <larouii VKH'l'iMAI. 
GiMlNIŲ Iškvietimai, pildomi 
I'lMKTYBfiS PRAŠYMAI Ir 

.{Ito'.ie blankai. 
' tiiiimmnprrmmiiiUMiiiiiuiiiiiiiuiitHi 

SAVININKAS PARDUODA Marąuette 
Parke 2-jų butų po 4 kamb., netoli 
bažnyčios (vienas blokas nuo "Pa-

! ramos"), po karo statytą gelsvų plytų 
' namą. Rūsyje gyvenamas kambarys. 
j Prieš 13 m. įvestas naujas gazo šlldy-
į mas. 13 m. garažas. Variniai nutekėji-
I mo vamzdžiai. 220 V. elektra. Nuo sie
nos iki sienos kilimai. Potvynio kont
role. Žemi taksai. — Telef.: 434-0073 
po 4 vai. vakaro. 

PŪKUS INVESTAVIMUI 
Naujai permodeliutas 2-jų butų na

mas. Geros pajamos. Geroj vietoje, 
arti Archer ir Kilbourn. 

GROEBE — 636-9700 
(Prašom kalbėt angliškai) 

Atdaras apžiūrėjimui — Open house 
sekmadL, vas. 28 d. nuo 1 iki 5 vai 

vak. arba susitarus kitu laiku. 

8327 S. Kostner Ave. 
SAVININKAS PARDUODA 

3-jų miegamų mūrinis "raised ranch" 
namas. 1% vonios, centr. oro vėsini
mas. Pilnas įrengtas rūsys. $71,900. 

TEL. — 581-4785 

Nuo vasario 13 d. per didžiulę trumpų bangų W R N O stotį prabilo 
lietuviškas žodis į okup. Lietuvą, Europą, Angliją, Lenkiją ir čia Ameri
koje, net siekia Toronto ir kitas dalis. Yra proga dabar siųsti kultūrines 
ir religines programas į Lietuvą ir kasdien ar kas savaitę. Ypatingai 
pageidaujama religinė bei kultūrinė valandėlė. Viską suteiks Tamstcn* 
"Liet. Aidų" programa ir pasirašys sutartį, nes ji tapo šios stoties ats. ,e. 
Rašykite dėl kainos ir kt. informacijų, kaip pradėti lietuviškas programas. 
Leisti gali, kas tik nori ir turi pinigų. "LA" adresas: 2646 West 71 Street. 
Chicago 60629. Tel. 312 - 778-5374 arba 436-5035. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiti 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio 

COSMOS P A R C E L S E X F R E S S 
2501 W. 69tb S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
iitiimitmmiuiiiHfiiuiiiniiiujiiK:i:;Hiii 
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V A L O M E 
K I L I M U S I R B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

B U B N Y S 

Tel — RE 7-5168 

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 

Į susitikimą atvyks ir pa t s k o n g -
resmanas Edw. J. Denv insk i . Čia 
kiekvienas iš mūsų galės g a n a i l 
goką laiką su šiuo l aba i s i m p a 
t ingu asmeniu pas&albė t i , iš
reikšti savo pageidavimus i r a r 
č iau su juo susipažinti . 

Lietuviai , gausiai da'Iyvau-
dami , susitiks, sust iprins ryšį su 

ATLUIKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint po 6-os vai. vakaro 

TEL. — 847-7564 

PACKAGK EXPRESS AGKNCY 
MARIJA NOREIKIENfi 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
laibai pageidaujamos greros rūšies • 

prekės. Maistas iš Kuropos sandSUų. 
20OH \V. «9th St., Chicago. BĮ. 60629 

Tel. 925-2787 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną DečkJ 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

E L E K T R O S 
ITEIMMAI — PATAISYMĄ] 

Turiu <'h!caKOs miesto leidimą. 
IHrbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. T a l m a n Ave . 927-3559 

K L A I D U I S PUMPUTIS 

1982 METŲ KELIONĖS 
K E L I O N Ė S I L I E T U V Ą : Maskva /Vi ln ius /Maskva I* NEW Y O R K C H I C A G O 
Č i k a g o s B O S T O N 

Gegužės mėn. 23 d. /Biržel io mėn. 13 d./Liepos mėn. 4 d $1130.00 $1285.00 
Liepos mėn . 25 d./Rugpjūčio mėn. 22 d. 

1 6 - k o s d i e n ų k e l i o n ė s : 
Gegužės mėn. 09—24 d. 
M a s k v a / V I L N I U S / R i g a / L e n i n g r a d a s / H e l s i n k i s $1180.00 $1335.00 

Birželio mėn. 20—Liepos mėn. 5 d. 
M a s k v a / V I L N I U S / R i g a / L e n i n g r a d a s / H e l s i n k i s $1395.00 $1550.00 

Liepos mėn . 18 d.—Rugpjūčio mėn. 1 d. 
Maskva /VILNIUS/Maskva /Zur i chas /Muenchenas /Zur i chas $1580.00 $1735.00 

Rugpjūčio mėn. 08 d.—Rugpjūčio mėn. 23 d. 
M a s k v a / V I L N I U S / M a s k v a / R o m a $1495.00 $1650.00 

Rugsėjo mėn. 19 d.—Spalio mėn. 04 d. 
M a s k v a / V I L N I U S / R i g a / L e n i n g r a d a s / H e l s i n k i s $1295.00 $1450.00 

* * * 

K E L I O N Ė l E U R O P A - 15 d ienų . R u g p j ū č i o 16 d . - 2 9 d. 
Vokietija, Šveicarija, I tal i ja ir Austrija $1405.00 $1475.00 
Registraci ja iki š.m. birželio mėn. 10 dienos 

K E L I O N Ė L A I V U — 7 d i e n o s . G r u o d ž i o m ė n . 4 d. K a i n o s n u o 
St. M a a r t e n , Mart inique, Barbados , St. Lucia, Antigua, St. Tomas $1060.00 iki $1265.00 
„World Rena i ssance" la ivas ; Registracija iki spalio 1 dienos 

K E L I O N Ė I K I N I J A — 2 1 d i e n a , s p a l i o 0 9 - 2 9 d. K a i n a iš S a n F r a n c i s c o 
3 n a k t y s Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, 3 Shanghai, 
2 Kvveilin, 1 Canton , 4 Hong Kong $2960.00 

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese kambary je . 
NEDELSKITE REGISTRUOTIS! 

P R A Š O M E KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES - T U O J 
ATSIŲSIME!!! 

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

V i s o s k a i n o s g a l i k e i s t i s dėl s k r i d i m ų k a i n ų p a s i k e i t i m o ir do le r io s v y r a v i m o . 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos i r papras tos . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardav imas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 \V. 69 St., tel. 776-1486 
IMI!! i t t l fM l l l f t l I l t i iH I t i n i l l l l lU l i ' i t l I l i 

" ~ P U S M E i I U I 
$121 .00 Ch icagoJe 

£93.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5 UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 S o . Kedz ie A v e n u e 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 

Savininkas parduoda H metų senumo 
mūr. namą. 3 miegami, 1% vonios. 
Pilnas rūsys, 2 mas. garažas. Centr. 
oro vėsinimas. Daug priedų. Apyl. 79 
ir Kedzie. Ave. Galima tuojau užimti. 
$53,000. Tel. 737-3370 arba 599-587©. 

WISCONSINE — 3.2 akro žemes skly
pas "subdivision'e". 360 mylios nuo 
Chicagos. Galima statyti namą arba 
"mobile". Duos paskolą už 10%. 

Kaina $6,900. 
Skambint (312) 523-7031 

Liuksus 2 metų senumo namas. 2 bu
tai po 3 mieg., valgom, k., ąžuolo 
grindys. Rūsys. Atskiri šild.. Alumin. 
žiem. langai, durys, kt. Garažas, šon. 
įvaž. Tuoj galima užimti. 7800 į vak., 
4000 į pietus. Savininkas. 447-6391. 

Apyl. 57-os ir Lawndale — savininkas 
parduoda 5 kamb. mūr. namą, geram 
stovy. 2 maš. garažas. Pusiau Įrengtas 
rūsys. Skambint (angliškai) 

5 8 5 - 5 9 4 5 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

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

Master Plumbing 
Licensed, Bor>ded, Insured 

Nauji darbai ir pataisyntti Virt-, ės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 536-2960 

M O V I N G 
SfiKENAS perkraus to baldus ir 
kitus da ik tus . I r iš toli miesto lei
dimai ir pi lna apdrauda . 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

nmMrrrrrrrm-irrrmPiiiiifiiuiliiiiiimmit 
B U T Ų N U O M A V I M A S 

D r a u d i m a s — Valdymas 

N a m o p i r k i m a s — Pardav imą* 

LNCOME TAX 
N o t a r i a t a s — Vert imai 

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

6529 S. Kedzie Ave . — 778-2231 

" " " " i m i i i i i i m i n i i n i i w 

TESKO DARBO 

SEIMININKE - VIRĖJA IEŠKO DAR
BO Marąuette Parko apylinkėje. 

Skambint 436-8051 

I E Š K O N U O M O T I 

Reikalingas 4 kamb. butas nuo kovo 
1 d., dviem senesnio amž, žmonėms. 
Skambint po 5 v. v. tel. 776-2944. 

Du suaugę asmenys ieško nuomoti 4 
kamb. butą be baldų, Marųuette 

t KO. rajone tarp California ir Kedzie, 
nuo 71-os g-vės. Skambint 674-5829. 

io% — 20%. — 30% pigiao •; r.*u 
ui apdramlą nu., tiyftjesi ir •» •to
li M io Pas mus, 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3 2 0 8 y 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

Telef . G A 4-8854 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel . 876- 1882 a r b a 3?o-5996 
•'IHI!IIIUinilHIIMHM!llUIIUlHHlllliM*»ll| 

VYRAI IR MOTERYS 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
VYRAI, MOTERYS, STUDENTAI 

Dirbti pilną ar daliną laiką. Parduoti 
prekes didmenomis (vvholesale) ar 
mažmenomis (retail) per katalogą. 
Kreiptis į Algį, po 5:30 vai. vakaro, 
telef. 471-0678. 

H E L P WANTED MOTERYS 

Floridoj, St. Petersburg Beach, se
nesnio amžiaus vyrui reikalinga šei
mininkė gyventi kartu. Gera aplinku
ma prie vandens, geros sąlygos ir ge
ras atlyginimas. Dėl sąlygų skambint 
tel. 813—367-2643. 

R e m i a t e t u o s b i z n i e r i ų , ka -

•i? fttrelbiaai dien " D r a u f t " 
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LAIŠKAS PREZIDENTUI 
Vakarus pasiekė garsiojo estų po- {leidimo 

te parinktus skaitinius. Po mi
nėjimo visi buvo Lietuvos vy-

' čių priimti kavute ir pyragai-
litinio kalinio Mart Nikius moti
nos laiškas Amerikos prezidentui. 

Laiškas .parašytas Tartu mieste 
1981 m. gruodžio 17 d. 

MIELAS PONE PREZIDENTE, 

Sujaudinta Jūsų kilnios ir pa
veikios pagalbos Lizos Aleksejevos 
reikale, drįstu kreiptis į Jus savo 
nelaimėje. 

Aš esu našlė estė, seno am
žiaus pensininkė, buvusi muzikos 
mokytoja. Aš gyvenu Estijoje, 
Tartu mieste. Praėjusį pavasarį 
širdies smūgiu mirė mano vyras, 
— tai logiška išvada visų kan
čių ir smūgių, kuriuos jam teko 
patirti. 

Mano 47 metų sūnus Mart -
Olav Nikius, žinomas ornitologi
jos specialistas ir svetimų kalbu 
mokytojas, šiuo metu laikomas 
kaip politinis kalinys sunkaus dar-

Aš esu įsitikinusi, kad tik Jūsų ciais. 
asmeniškas įsikišimas jo reikalu: Pamaldose dalyvavo grupė 
gali išgelbėti mano sūnaus gyvy- j jaunesniųjų, kurie rengiasi pa 
bę, ištraukiant jį iš lagerio ir lei
džiant išemigruoti. 

Aš drįstu kreiptis į Jus, žinoda
ma, jog esate tvirtų principų žmo
gaus teisiu gpnėjas. 

Dėkoju iš anksto. Su tikra pa
garba, motina 

Elfriide Nikius 

MŪSŲ kolonijose 
Maspeth, N. Y. 

PAMINĖJO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

SUKAKTI 

Atsimainymo lietuvių parapi
jos vyčių 110 kuopa atžymėjo 

bo" lageryje V5 389/36, Sovietu Į Nepriklausomybės atgavimo su-
Rusijoje, Permos distrikte, Čuso-
voj regione, Kučino kaime. (Adre-
_>as pakartotas ir rusiškai). 

Ši vietovė yra maždaug 3000 
km nuo jo tėvynės Estijos. 

Mano sūnus buvo nuteistas 
dėl šių nusikaltimu: 1) jis rašęs 
prašymus tarptautinėms organi
zacijoms ir sovietu valdžios pa
reigūnams, reikalaudamas, kad 
būtų laikomasi Visuotinės Žmo
gaus Teisių deklaracijos, Helsin
kio susitarimų ir pačios sovietų 
konstitucijos; 2) su savo mokiniais 
klausęs Amerikos Balso estų kal
ba transliacijų; 3) telefonu kal
bėjęs su užsieniečiais ir t. t Į nu
sikaltimu sąrašą įtraukta ir jo au
tobiografija, kurioje jis aprašo 
savo kaip kovotojo dėl laisvės ir 
teisingumo vargus-

Dėl ŠIŲ "nusiika'Itimų" jis buvo 
nuteistas dešimčiai metų sunkaus 
darbo lagerio su specialiu režimu 
ir penkiems metams vidaus trem
ties (Terminas "Specialus reži
mas" reiškia galimai sunkiausias 
kalinimo sąlygas, kurios taiko
mas ypatingai užkietėjusiems kri
minaliniams nusikaltėliams). 

Nuo 1958 iki 1966 mano sūnus 
jau buvo kalintas Mordva sun
kaus režimo stovykloje, baus
tas už tai, kad užsieniečiams, da
lyvavusiems omitologistų kon-
erencijo;e, davė savo gyvenamo-
o miesto Tartu nuotraukų. Nuo-
raukos vaizdavo tikrąjį gyvenimą, 

Koks yra Sovietų Sąjungoje. 
Antrą kartą mano sūnus buvo 

areštuotas 1980 balandžio 29 d. 
Nuo to laiko kontaktų su juo prak
tiškai neturiu. Vienintelis laiškas, 
barį gavau iš jo, rašytas 1981 m. 
balandžio 26 d. Iš jo skurdžios in
formacijos galiu padaryti išvadą, 
kad mano laiškai jo nepasiekia. 
Tuo reikalu siunčiau tuzinus te
legramų ir laišku valdžios parei
gūnams, bet be pasekmių. Aš bi
jausi blogiausio dėl sūnaus svei
katos. Iš tikro, aš įsitikinusi, kad 
jo gyvybė pavojuje. 

Prieš jo suėmimą 1980 m. ba
landžio 29 d-, mano sūnus buvo 
gavęs oficialų kvietimą emigruoti 

kaktį sekmadienį, vasario 14 d 
Šv. Mišias už Lietuvą, ir visus 
lietuvius aukojo Atsimainymo 
parapijos klebonas kun. Pranas 
Bulovas. Parapijos choras, va
dovaujamas varg. Vytauto Ker-
belio, giedojo Mišiose, Lietuvos 
vyčiams pritariant lietuviš
koms giesmėms. Užbaigė Lie
tuvos ihimnu. Pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Stasys Rai
la. Jis apžvelgė dabartinį sun
kų lietuvių gyvenimo kelią Lie
tuvoje, kai persekiojimas ne
mažėja, kai kryžiai šventvagiš
kai griaunami ir naikinami, Jis 
pažymėjo, kad prisimenant Lie
tuvos nepriklausomybės dienas, 
reikia melsti Dievo pagalbos. 

Šventėje svarbu atnaujinti 
ištikimybę Lietuvai. Tai yra 
proga ir liūdnomis sukakties 
progomis semtis stiprybės iš 
praeities. 

pildyti vyčių eiles. Taip pat t a 
proga buvo paraginti dalyvauti 
ir visuotiniam Lietuvos nepri
klausomybės minėjime Židinyje. 

Vyčiams 110 kuopai sėkmin
gai vadovauja Jonas Adomėnas, 
kurs labiausiai organizavo šį 
minėjimą ir pasakė kalbą. Dar 
kalbėjo O. Zink, E Matuliony-
tė, K. Vainius, D. Jonaitie- J 
nė, Elena Venis ir kun. Pranas 
Bulovas. Visi buvo patenkinti 
taip nuoširdžiu minėjimu. R. 

CHICAGOS ŽINIOS 
TIKRINS SPAUDIMĄ 

Kraujo spaudimas vyres
niems kaip 60 m. asmenims bus 
Talman taupymo įstaigoje 56-ta į 
gatvė ir Kedzie, Ghicagoje, ti
krinamas nuo kovo IL d iki 
kovo 22 d 

Mišių aukas ir simbolines do
vanas su gėlių puokšte, kuri vė
liau buvo padėta prie Vyčių iš
kelto naujo kryžiaus žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, atnešė vytės, 
pasipuošusios tautiniais rūbais. 
Po pamaldų gėlių puokštė buvo 
padėta atminimui žuvusiųjų prie 
naujo kryžiaus, kuriame yra 
Vytis, šv . Kazimieras,, Rūpinto
jėlis, Pieta, Šv. Juozapas ir Jė
zus Kristus su kryžiumi. 

Po pamaldų buvo Lietuvos 
paminėjimas salėje. Kun. Pra
nas Bulovas pasakė jautrų žodį. 
Vytė Elena Matulionytė paskai-

MOKYS SKRAIDYTI 

Šv. Ritos mokykloje, 6300 So. i 
Claremont Ave., Chicagoje, ku
rią lanko ir kai kurie lietuviai, 
įvedamos lėktuvais skraidymo 
pamokos. 

NUPIRKO AERODROMĄ 
Chicagos miestas nupirko nuo 

Chicagos švietimo tarybos aero-! 
dromą. Miestas sumokės Švie
timo tarybai 165 mtt. dolerių ir 
nubrauks ateityje 25 mil. dol. 
mokestį už vandenį" ir kanali
zacijos naudojimą. 

UGNIAGESIŲ ORKESTRAS 

Chicagos ugniagesių dūdų or
kestras, nutilęs 1978 metais, 
dabar vėl atgaivinamas ir ruo
šiasi dalyvauti šv. Patriko die
nos parade. 
MOTOCIKLISTUI 46,000 DOL. 

E. Ford 1980 m. važiuodamas 
motociklu pataikė į duobę Cer-
mak gatvėje, Chicagoje, ir buvo 
sunkiai sužeistas. Dabar teis
mas iš Chicagos miesto jo nau
dai priteisė 46,000 dol. 

PABRANGO NAMAI 

Apskaičiuojama, kad namų 
kaina per paskutinį dešimtmetį 
Chicagoje dvigubai pakilo. Že
mės sklypai per dešimtmetį Chi
cagoje pabrango 120%. 

į Švediją. Kvietimą padarė Svedi- , 
jos pilietis Peeter Nikius. Tačiau 
sovietų valdžia emigruoti nedavė 

OKJGINAL BRIDAL SHOPPE 
The Home ot Peraonalized Service 

Custom desigmed by Jonina. Stasiak 
Featuring a spectacular collectton of 
gowns for Ule bri-des, bridesmaids & i 
mother it the bride or bridegnoom. I 
Complete service & accessorles. 

ORIGINALi BRIDAL SHOPPE 
3035 "S. MUnankee — TeL 227-1647 

A. + A . 

DR. JONUI SANDARGUI 
iškeliavus amžinybėn, liūdesio prislėgtą žmoną ALDONĄ, 
sūnus DONATĄ ir ARVYDĄ su šeima, seseris ONĄ 
ZDARŽLNSKIENĘ su vyru LEONU, ANTANINĄ KAS
PERAVIČIENĘ su šeima, SALOMĖJĄ JONICK su šei
ma ir brolį JUOZĄ Lietuvoje ir visus gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

GALINA IR PRANAS GOBIAI 
FELIKSAS MOTUZAS 
VINCAS TAMOŠIŪNAS 
PETRONĖLĖ IR PETRAS PAJAUJAI 
ONA IR JURGIS RIBINSKAI 

TVestland, Mich. 

ALGOR PLLTMBIJTG & HEATTN'G 
SUPPLIES 

Reikmenys virtuvėms Ir vonioms 
įrengti: Crane, Kohler. Ajnerican 
Standard-Vandens šildytuvai: Rheem. 
Ruud ir State. Atdara kasdien 8 iki 
5 v. Pirmad. & ketvirtad. 8—9. Sek-
madicnj 10—2 vai. 
S220 W. Cennak — Te*. 656-7372 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
3610 So. Puiaski Rd.. Chicago 

Phone - $81-4111 
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A. T V E R A S I 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES | 

Pardavimas ir Taisymas 
2648 We*t 69th Street — TeL RE 7-1941 | 
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LAN D OF C R O S S E S 
The struggfe for religious freedom in Uthuania. 1939 - 1978 

by 
MICHABL BOURDBAUX} MA., BJ>. 

Printed in Engiami 1979, 339 pages. Prie* — induding 
ahipping and handling $8.95. 

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

Illinois gyventojai dar prideda 48 et valstijos mokesčio. 

•>ih 

M i e l a m d r a u g u i 

A. A. 

MYKOLUI UNTULIUI 
m i r u s , 

dukra T A T I J A N Ą giliai 

užjaučiame 

ir kartu liūdime. 

PETRAS JURKŠTAS 

JONAS KIZNIS 

IRENA VAINORIENĖ 

JULIJA IR VYTAUTAS SAULIAI 

LAIMUTĖ IR ALEKSANDRAS TORNAU 

BIRUTĖ IR ELEUTERIJUS ŽILINSKAI 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. KAZYS GLIOŽERIS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų. tarpo myl imą vyrą, tėvą, senelį ir uošvį, kurio netekome 
1981 m., kovo 4 d. 

Už jo s ie lą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 4 d. 9 vai. ryto 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š iose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 
Kazio sielą. 

Nuliūdę: Ž m o n a ir D u k t ė s u šeima 

A. A. 

DipL teis. HERMANUI TUMUI, 
Mažosios Lietuvos laisves kovotojui stai
giai mirus, jo žmonai prof. dr. Elenai 
Tumienei, sūnui Vydūnui ir marčiai Ge
nei reiškiame gilią užuojauta. 

VERONIKA IR JONAS ANDRASŪNAI 
ALDONA IR ANTANAS AUDRONIAI 
VERONIKA IR ALFONSAS BIMBIRIAI 
IONĖ IR GREGORIUS RADVENIAI 
VELTA UŽKURAITIENĖ 

Liūdi vyr. skautininkes 
A. f A. ONOS ZAILSKIENJES, 

daug mėty mūsų dr-jos nares budėjusios ar
timo meiles gretose, ir nuoširdžia užuojau
ta reiškia jos vyrui, sūnums, marčiai ir anū-
kams 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Mylimai motinai 

A. + A. 
ROZALIJAI KASMAUSKIENEI 

mirus, dukrą STEFĄ ir žentą JUSTINĄ ŠIDLAUSKUS 
ir kitus GIMINES nuoširdžiai užjaučiame. 

CHICAGOS ANGLIJOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ KLUBAS 

A. f A. 
DR. JONUI SANDARGUI 

m i r ų s , 
jo žmonai ALDONAI, sūnums ARVYDUI, DONATUI, se
seriai ONAI ZDAR2INSKIENEI su VYRU ir kitiems gi
minėms reiškiu gilią užuojautą. 

JUSTINAS DĖDINAS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. vasario mėn. 27 d 

A. f A. KAZYS SENIKAS 
Gyveno Chicago. Illinois, Gage Parko apylinkėje. 
Staigiai mirė vasario 24 d., 1982 m., 3 v. popiet, sulaukęs 71 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Kazė Kizevičienė Clevelande, 

brolis Juozas Montrealy, su šeimomis, 2 seserys ir brolis su šei
momis Lietuvoje, brolienė Danutė Senikienė New Yorke, pusbrolių 
Rimų Ir čiurinskų šeimos, pusseserės Gudaitienė ir Kudirkienė su 
šeimomis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 
Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, vasario 27 dieną. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: SESERYS, BROLIAI ir GIMINES. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

Brangiam uošviui 

A. + A 
DR. JONUI SANDARGUI 

mirus, mūsų mielą tautinių šokių mokytoją MILDĄ ir jos 
vyrą JONĄ SA-NDARGUS bei visus gimines giliai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

ST. PETERSBURG, FLORIDA 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ "NAUJA BANGA" 

Brangiai motinai 

A . f A, 
ROZALIJAI KASMAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, liūdinčius dukterį STEFANIJĄ ir JUS
TINĄ ŠIDLAUSKUS nuoširdžiai užjaučiame. 

AMANDA IR JUOZAS BENECIAI 
TERESĖ IR JONAS JOKUBKOS 
ONA IR BALYS SEBASTIJONAI 
ELENA IR VLADAS PALILIONIAI 

KAZIMIERAS R02ANSKAS 
IEVA IR VLADAS GLOZERIAI 

E U D E f K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Dirtktoriu AseciacTpt Karlai 

JURGIS F, RU0MI1 
1319 SO. LJTUANICA AVENUE TeL Y Arta 7-11] 

STEPONAS C. UCK (LACKAVfTCZ) Ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL KEpttie 7-12lt 
11028 Southwest Highway, Palos HU1*. ninrots Tai. 874-4418 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayatte 3-3573 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-l»ll 

VASAITIS- BUTKUS 
144* SO. SOtfa AVE., CICERO. 1LL. Tai. OLyrae* 2-H 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. vasario mėn. 27 d. X Dail. Zitos Sodeikienės, iš
vykstančios su šeima apsigy
venti į Ohio valstiją, dailės paV 
rodą vyks "Galerijoje"' nuo 
kovo 9 d. iki 28 d. 

X Balzeko Lietuvių kultūros 

x Rush Presbyteriaa St. Lu-
I cas ligoninės patalogijos sky-
; riaus lietuvės laborantės pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo šventę. iDr. S. Didžiu- j muziejaus Moterų gildą kasmet 

Į lienės rūpesčiu buvo surengtas j teikdavo stipendijas meno stu-
minėjimas pačią vasario 16 d. j dentams. šiemet tokia stipen-
Dalyvavo apie 60 žmonių. Mi- dija bus skiriama lietuvių 

X Marija J . Norušytė, bio-l1 1^1 1 1^ atidarė patalogijos vy- j kilmės dainavimą studijuojan-
statistikos mokslų daktarė, ty- j d u s i a s direktorius dr. R. Wein- j čiam studentui. Jau dabar rei-
rinėtoja i r Ohicagos universite- į s t e i n> k u r i s trumpai pasveikino Į kia rašyti su smulkiom žiniom 
t o profesorė išleido mokslinę! lietuvius šventes proga. Kartu j apie išeitą mokslą ir savo mo-

'Basic Statistics and i dalyvavo ir laboratorijos direk- j kytoją: Stella Kaulakis, % knygą 
Operations, SPSS Introductory I t o r i u s * - J - Vainauskas. I>a 
Guide". Veikalas remiasi tyri
nėjimais, apskaičiavimais ir dau
geliu skaičių, taikomas specia
listams ir tą dalyką studijuo
jantiems. Jau jos mokslinių 
straipsnių buvo ir daugiau, bet 
ta i dažniausiai specialiuose žur
naluose. Sveikiname mokslinin
kę dr. Mariją Norušytę. 

x Sol. Dana Stankaitytė ir 
Algis Grigas yra pakviesti Los 
Angeles šv. Kazimiero parapijos 
29-je Lietuviu dienoje dainuoti. 
Jiems akompanuos Los Angeles d u o t a - N o b e l i o Premijos laureato 

John Steinbeck romane. Uni-

lyviai buvo pavaišinti lietuvai
čių gamintais pyragais. Prisi
minimui buvo išpuoštas stalas 
lietuviška staltiese, juostom, 
varpų puokšte ir Lietuvos vė
liava, kuri priminė tą brangią 
šventę. 

X Religinė vakaronė Gavė
nios metu Jaunimo centre bus 
kovo 12 dieną 7:30 vai. Kalbės 
kun. Vyt. Bagdanavičius apie 
nuodėmę, ypač gimtąją, ir at
laidumą, labai įdomiai pavaiz-

kolonijos pianistė Raimonda 
Apeikytė. Lietuvių dienos ir 
koncertas bus šių metų birže
lio 20 d. J au dabar šioms iškil
mėms pamažu rengiamasi. 

X Elena Sirutienė, dirbusi 
"Draugo" administracijoje kaip 
adresuotoja ir paskutiniu metu 

versiteto prof. Marija Stankus-
Saulaitė kalbės apie nuodėmę, 
atlaidumą ir gailesti šv. Rašte. 
Dailiojo žodžio menininkė Ele
na Blandytė perduos religinę 
poeziją. 

x Pensininkų sveikatos reika
lai ir kultūrinė programa So-

Balzekas Museum, 4012 Archer, 
I Chicago, BĮ. 60632. 

X Šveicarijoje gyvenančio 
į dailininko Gabrieliaus Stanulio 
į tapybos paroda vyksta Galerijoj 

(744 N. Wells S t ) . Atidaryme 
dalyvavo nemaža žmonių, jų 
tarpe ir Šveicarijos generalinis 
konsulas H. Jaąues ir konsulas į 
Jaegg* su žmonomis. Išstatyta 
arti 30 tapybos darbų. 

X Mykolas Buda, Chicago, 
m., apmokėdamas kitas sąskai
tas, pridėjo 8 dol. auką dienraš
čio stiprinimui. Labai ačiū. 

X Balys Rimkevičius, Chica
go, Dl., atsiuntė čekį į priekį už 
dvejų metų "Draugo" prenume
ratą ir dar pridėjo auką. Labai 
ačiū. 

x Patricia Bandža, Carleton, 
Mich., mums rašo: "Gerbiamie-

kaip kartotekos skvriaus vedė-
ja, nuo šios savaitės pabaigos i d y b o s pažmonyje šį sekmadienį 

p. p. Užkandis. Visi išėjo poilsio. Į jos vietą atėjo ir 
jau pradėjo dirbti Zita Devei
kienė. 

X Kun. M. Kirkilas, Chicago, 
IU., Pranas Kružikas. Wakegan, 
UI., Algis Krištolaitis. Cicero, 
JJ.1., apsilankė "Drauge" ir įsi
gijo naujausių leidinių. 

x Atsiuntė po 5 dol. aukų iš 
Chicagos: Eva Paulauskas, Jad
vyga Sasnauskas, Jonas Jokub 

nuo 2 vai. 
laukiami. 

X Birutė Veselka, Detroit, 
Mich., mūsų bendradarbė, Pra
nas šulas, Chicago, Dl., atsiun
tė po 10 dol. aukų įvairiomis 
progomis. Labai ačiū. 

Dariaus . Girėno lituanistinė 
mokvkla vasario 20 d. tr is pas-ii "Draugo" darbuotojai, linkiui, ,. , . . T . 

J. ° ; kutinės pamokas pašventė Lie-jums kantrybės, ištvermės ne 
lengvame spaudos darbe. Lai 
Dievas Jus laimina. Nors esu 

Pasidžiaugusi galėdama įteik
ti premijas mokiniams, Dan
guolė Valentinaitė įteikė ir do
vaną mokyklai — bendrą Lie
tuvių Fondo ir LB Švietimo Ta
rybos 2,000 dol. čekį. šią mo
kyklai skirtą paramą mokiniai 
ir tėvai įvertino nuoširdžiu plo
jimu. 

Po premijų įteikimo, vyresnių 
mokinių choras, vadovaujamas 
muz. Fausto Strolios padainavo 
keletą dainų. Minėjimas buvo 
baigtas Tautos himnu. 

Programai pasibaigus, Tėvų 
į komitetas visus pavaišino ma
myčių paaukotais pyragaičiais, 
sumuštinėliais ir kavute. 

m 
LIETUVIŲ ISTORIJOS 

DRAUGIJOS VEIKIMO 

PLANAI 

Liet. Istorijos draugijos valdy
ba, susirinkusi posėdin 1982 m. 
vasario 15 d. A. Rūgytės bute, 

i svarstė įvairius klausimus, lie
čiančius dr-jos veiklą. 

Palyginti, draugija reiškiasi ak
tyviai, ypač daug dirba dr-jos rei
kalų vedėja A. Rūgytė. Draugijos 
pastangų dėka leidžiamas žur
nalas "Tautos praeitis", o pasta
ruoju laiku išleistos net 3 kny-

ŠVENTĖ DARIAUS-GIRĖNO mi padėjo gėlių Karo muziejaus i gos: Vytauto ir Kęstučio mono-
sodelyje prie Nežinomojo Karei-, įį** "Jr4?s. 2įr!Ų_ ™f <U__SU; 
vio 
varpu. Trečio, ketvirto ir spe
cialios klasės mokiniai pašoko. . . . . . . 
+ *• • - i • «T>W. ~ •» A*+ *~ sirmkimas vyks vasario 24 d. 5 tautinį šokį 'Dvynai ' . Aštunto| m f , . „ 

pa- skyr. berniukai atliko "Pasiruo-

Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardienė kalba per Lietuvos Nepri-
Klausomybės atkūrimo sukakties minėjimą Chicagoje. 

Nuotr. P. MaJetos 

CHICAG0J IR APYUNKĖSE 
MOKYKLOJE y j e prie Atsunomujo xva,iei-.- - . . . _ -

kapo, skambino Laisvės T
k*kc.iai at2y™* a t s k l r a ^ ^ ° 

IV-ji spaudoje. 
Pirmiausia mėnesinis dr-jos su-

j tuvos Nepriklausomybės 
' skelbimo 64-tos sukakties minė- į Šimas Vasario 16-tai". šešta-

Iskilmės vyko Jaunimo J sis skyrius pasirodė su eilėraš-už ' Draugą" 17 m. senesnė, bet i ' 
1 centro cadziojoje salėje, daly- j cių pyne — "Malda uz Tėvynę 
vaujant 

labai malonu dar su juo drau
gauti. Laike antrojo Pasauli
nio karo Detroite neturėjome 
žurnalistų, tai aš rašiau žinias 
į "Draugą" iš mūsų lietuvių gy-

Šv. Juozapo garbei šv. Mi- į venimo. A. a. šimutis ir Saka- ! mimo sukakties proga buvo pa-
šių ir maldų novena prasidės į las ištaisydavo mano senovišką; gerbtas kun. Jonas Borevicius, 

ir tęsis iki 19 d. | raštą ir talpindavo į "Draugą". I SJ, vienas iš šios mokyklos stei
gs neturėjau progos išmokti j gėjų ir buvęs ilagmetis kapelio 

vai. p. p. kaip ir visada A. Rūgy
tės bute. Trumpai bus paminėta 
ir Vasario 16-toji. Apie šios die
nos reikšmę kalbės Apolinaras 
Bagdonas. Po to bus Jono Varai-mokiniams, mokyto- Septinto skyriaus mokiniams pa- j ^ ^ t e m a „ K U Q r e m i a s i 

jams ir gausiam tėvų ir svečių šokus "Suk. suk rateli prie $ $ r e ž i m a s fc ^ 
V \ 1 * V * 1 1 1 1 m t U t i A ' f ' A W A M i * * / \ v i r t I T T T I / v « T * i I U * - ' 

Prieš minėjimą. 75 metų gi-

kovo 10 d 
(7 vai. rytais), Marijonų koply 

Sukaktuvininkui 

mikrofono buvo pakviesta LB 
Gage Parko apylinkės valdybos 
pirmininkė Danguolė Valenti
naitė. 

Pasveikinusi visus Vasario 
16-tos proga, D. Valentinaitė 

buvo I Panešė atėjusi įteikti premijų 
rašinėlių konkurso laimėtojams. 

ka, Z. Visockis, Barbora Mali-1 čioje, prie "Draugo". Norintieji \ lietuvišką gramatiką, nes Lietu- į nas. 
nauskas, Jonas Tričys. ' Ignas į šioje novenoje dalyvauti ir įsi- j vą palikau 1911 metais. Mano j įteiktas meniškai išrašytas ad-į 
Kazlauskas ir Bronius Gėla- j jungti su savomis intencijomis, širdis visada buvo su Lietuva ir j resas, kurį paruošė meną stu- Į S l s J a u antras LB Gage P a ™ ° 

kviečiami nedelsiant kreiptis: \ lietuviais'*. P. Bandža pratęsė j dijuo janti šios mokyklos absol- į 
Marian Fathers, 6336 So. Kil-' prenumeratą ir pridėjo 7 dol. i ventė-ir buvusi mokytoja. Rima 
bourn Ave., Chicago, IU. 60629. į auką. Nuoširdus ačiū už auką Valiulytė. Tėvų komitetas sa-

žius. Labai ačiū. 

x Ieškoma vedė jo-vedėjos Le-
monto Maironio Lituanistinei 
mokyklai 1982-83 mokslo me
tams. Pageidaujamas pedagogi- X Smuikininkai 

(pr.). I ir gražų laiškuti 

Atis ir Re 
nio išsilavinimo pagrindas ir ge-j gina Bankai šį sekmadienį, va
ras lietuvių kalbos žinojimas. | sario 28 d. 3 vai. p. p. koncer-
Atlyginimas bei kelionės išlai
dos pagal susitarimą. Suintere
suoti asmenys prašomi kreiptis I lietai Vaznelių prekyboje ir 

tuos Jaunimo centre. Rengia ir 
visus kviečia "Margutis". Bi-

į Onutę Fielding teL 357-1855. 
Tėvu Komitetas 

(pr.) 
x Rūtos restoranas, 6812 S. 

Western Ave,, teL 778-3493 ati
darytas 6 dienas savaitėje, nuo 
11 v. r. iki 7 v. v. Sekmad. už
darytas . Kugelis, virtiniai, cepe
linai, nalesnikai, varškėčiai, ska
niausiai paruošta plekšnė, viš
čiukas Kiev, vyniotas veršienos kai išsiskyrė iš gyvųjų tarpo 

"Margučio' raštinėje, šiandien, 
šeštadienį, Vaznelių prekyba ir 
"Margučio" raštinė veikia iki 
6 vai. vak. Sekmadienį "Mar
gučio" raštinėje bilietų bus ga-; 
Įima įsigyti 10-1 vai. p. p. Nuo 
1:30 vai. p. p. bilietai bus gau- ] 
narni Jaunimo centro kasoje, 
P r a š o m a nesivėluot i . ( p r . ) . į Daina Danilevičiūtė - Dumbrienė Vasa-

j rio 16-tosios minėjime Jaunimo centre 
X K o v o 4 d. sueina 4 m e t a i , į skaičiusi pagrindinę paskaitą. 

vo linkėjimus sustiprino čekiu, 
kurį kun. Borevicius pareiškė 
aukojas jo vedamai Lietuvių 
Katalikų radijo valandėlei. 
Nuoširdžiai padėkojęs už svei
kinimus, sukaktuvininkas dialo
gu su mokiniais paaiškino, ko
dėl turime mylėti Tėvynę ir lie
tuvių kalbą. 

Vasario 16-tos minėjimą trum
pu žodžiu pradėjo programos 
koordinatorė mok. Indrė Tijūne-

apylinkės Jaunimo centre esan 
čiome lituanistinėms mokykloms 
skelbtas konkursas susilaukęs 
nemažo dėmesio. Daugumas ra
šinėlių buvo geri ir teko skirti 
dvigubai daugiau premijų, negu 
buvo numatyta. Rašinėlių ver
tinimo komisiją sudarė: Peda
goginio Lituanistikos Instituto 
lektorė mok. Stasė Petersonienė, 
Chicagos aukšt. Lit. mokyklos 
dir. mok. Juozas Masilionis ir 
Dariaus - Girėno lit. mokyklos 
vedėjas mok. Juozas Plačas. 
Laimėtojai buvo iškviesti ir 

lienė. Pranešėju buvo pakvies- N i e m s įteiktos piniginės premi-

kotletas, blynai ir kiti patieka 
lai iš jautienos, veršienos, kiau 
lienos ir vištienos. 

x Taupymo bendrovei Brigh 

a. a. Kazimieras Plėnys. Šv. 
Mišios už jo sielą bus atnašau-

feb. i i iamos kovo 6 d., 10 vai. ryto T. . *"' V * i i -• • TVT„~x;̂ :woi; Banionis. Detroit. Mich., atsiun-i Jėzuitu koplycioie. Nuoširdžiai i ' , ' . . . . . . , „ ;„! te po 7 dol. aukų įvairiomis pro-prasome gimines, draugus i r ' 

X Dr. Juozas Dičpinigaitis, 
VVbodhaven, N. Y., Antanas Ber
tulis. Hot Springs. Ark., Jonas 

ton Parke reikalinga pilnam lai- į p a žį s tamus prisiminti a. a. Ka-; g c r r u s Labai ačiū. 
kui tarnautoja - "teller". £u pa
tyrimu ar be. Skambint fricf. 
254-4470. (sk.) 

x Venta Dėti" — mūsų ga
mintos dešros, šaltiena, rūgštus 
pienas. įvairūs virtiniai, kuge
lis, cepelinai, skaniausi lašiniuo-

zimierą savo maldose. 
Nuliūdę: žmona Sofija, 

sūnus ir brolis su šeimomis 
(pr.). 

X A. a. Vlado Petkaus ir Na
talijos Zakarienės mirties meti
nes minint, šv. Mišios bus atna-

tas 8 sk. mokinys Audrius Rū
bas. Dienos mintimis {kalbėjo 
mokyklcs vedėjas mok. J. Pla
čas. Sekė atskirų skyrių moki
nių pasirodymai. 

Mažiausieji — vaikų darželio, 
pirmo ir antro skyrių mokiniu-
kai, sulipę į "būrinį laivą", in
scenizavo 'Pučia vėjas". Penk
tas skyrius atliko patriotinių 
eilėraščių montažą. Ketvirto 
skyriaus mokiniai deklamuoda- A u d r a i Gydaitei. Pažymėtina, 

kad net keturi laimėję premijas 
buvo iš jketvirtojo skyriaus, 
kurį moko mok. Gailutė Valiu
lienė. 

jos. 
Po 25 dol. būva įteikta pirmas 

vietas laimėjusiems — Nidai 
Gleveckaitei ir Gyčiui Liulevi-
čiui. 15 dol. premijos teko an
trą vietą laimėjusioms — Vidai 
Damijonaitytei ir Julytei Nar-
butytei. 10 dol. premijos tre
čią vietą laimėjusiems — Linai 
Modestaitei ir Gintarui Voss. 
Speciali premija buvo įteikta 

čiai, baronkėlės. žagarėliai. spur-į šairjamos kovo 3 d., 9:15 vai. 
gos, Napoleonas, gardžiausios j ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 
babkos, šakuotis ir daug kitų 
neišvardintų aukščiausios koky
bės namie gaminto lietuviško 
maisto. Apsilankykite i r įsiti-

Šeuna 
(pr.). 

x Battle Monnmemts, Inc., 
kinsite. Atdara kasdien 9—6. 2621 W. 71 Street tel. 476-2882. 
2419 W. I i thuanian Plarat Court, Vienintelė lietuviška paminklų 
tel. 476-4622. (sk.). 

v Akiniai siuntimui j Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Srudio 2437 V2 VV. U-
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, PI. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI 7-T747. (sk.). 

bendrovė Chicagoje. Nelaukite 
pavasarinio kainų pakilimo, už
sakykite dabar. Prieinamiausios 
kainos lengviausiomis sąlygomis. 

(sk.). 
x K. Avižienio meno kolekci

jos paroda atidaroma šį penk
tadienį, vasario 26 d., 7:30 vai. 
vak. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Bus išstatyta virš 
60 aliejaus, akvarelės ir grafi
kos darbų, bei medžio skulptū
ros. Paroda veiks du savaitga
liu ir trečiadienį, kovo 3 d. 

(pr.). 

yra pavojus jam gnuti . 
Kovo 14 dieną 3 vai- p. p. Al-

tos būstinėje vyks draugijos meti
nis visuotinis susirinkimas, į 
kuri atvyks ir dr-jos pirm. prof. 
dr. Juozas Jakštas. Paskaitą šiam 
susirinkimui pažadėjo dr. Felik
sas Palubinskas iš Los Angeles 
paštu prisiųsti. 

Kęstučio monografiją trumpai 
apžvelgs Apol. Bagdonas, o po 
to įvyks draugiškos vaišes ir pa
bendravimas su atvykusiu pirmi
ninku Al. Rūgytės bute. 

Iš tolimesnės veiklos reikalu ve 
deja pranešė, kad gautas sutiki
mas skaityti paskaitas iš dr. Mari
jos Gimbutienės, Mykolo Drun-
gos, Apol. Bagdono ir kitų. 

Oganizuojama nauja laimėji
mu serija. Yra gauti šių dailinin
kų paveikslai: Jadv. Paukštienės, 
Reg. Jautokaitės, Giedrės Žumba-
kienės, Barboros Morkūnienės, 
Danguolės Stončiutės - Kuolie
nės ir Jono Tričio. 

Ist. draugijos ilgametis narys 
prel. dr. Paulius Jatulis sulaukė 
70 metų amžiaus. Valdyba nuta
rė jį pasveikinti ir per visuotinį 
metinį susirinkimą pakelti drau
gijos garbės nariu. 

Taipgi nutarta Nepriklausomy
bės akto signatarą agr. Joną Smil
gevičių paminėti "Tautos Praei
ties" V tomo 3-je knygoje ir taip
gi visus 1981 m. mirusius narius: 
Juozą Truškūną, Antaną Joną 
Kauną ir Kaz. GrišTcų. 

A. P. B. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

ARGENTINOJE 
— A - a Konstancija žitkutė-

Cruze, 61 m. amžiaus, kilusi iš 
Liudvinavo, mirė sausio 28 d. 
Adrogue mieste, netoli Buenos 
Aires. Liko jos senutė moti
na ir du sūnūs su šeimomis. 
Priklausė liet. kat . organizaci
jai "Birutei*'. 

— A. a. Vincas Madeikis mi
rė sausio 29 d. Palaidotas La-
nus kapinėse. 

— A. a. Zuzana Vaitaitytė-
Baranauskienė, 67 m. amžiaus, 
mirė sausio 12 d. Buvo kilusi 
iš Daukšių kaimo, Pasvalio vis. 
Palaidota Lanus kapinėse. Pa
liko nuliūdime vyrą ir seserį bei 
gimines. 

— A. a. Bronius Mėšlius sau
sio 20 d. mirė Berisso mieste. 
Liko dvi dukterys su šeimomis, 
brolis ir giminės. 

— A. a. Elena šalčiūnaitė-
Žervolienė, 79 metų amžiaus, 
kilusi iš Lamestcs km., Utenos 
apskr., mirė pereitų metų pa
baigoje. Palaidota Avellanedos 
kapinėse. Liko vyras ir sūnus 
su šeima. 

— A. a. Jurgis Skapas, 78 
metų amžiaus, po ilgos ligos 
mirė sausio 20 d. Miramar vie
tovėje. Velionis buvo kilęs iš 
Kovarsko, Ukmergės apskr. Li
ko nuliūdime 5jnona ir dvi duk
terys — Elda Rundzaitienė ir 
Izabelė Bičiūnienė su šeimomis 
gyvenančios Chicagoje, J. A. 
Valstybėse. 

— A. a Petrė Metrikaričiūte-
Rožanskienė, 74 metų amžiaus, 
kilusi iš Kalvarijos, Marijam
polės apskr., mirė sausio 31 d. 
Liko vyras. Palaidota Villegas 
kapinėse. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, iHinois 60629 

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

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d-

imuiHiiiuiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiininiimii! 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPINAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiinjniuiiiimiiiiiiui 

DENGIAME IR TAJSOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVVDIT KIELAI 

Tri.: 434-9655 arba 737-1717 

"Apjber Holidays" 
1982 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO 

MASKVA/VILNTUS 
Balandžio 7 $995.00 
gegužės 5 $995.00 
gegužės 12 $1095.00 (su Ryga) 
gegužės 24 $1135.00 
birželio 2 $1135.00 
birželio 16 $1135.00 
liepos 5 . . . $1165.00 

liepos 19 $1133.00 
rugpiūcio 4 .... $1135.00 
rugpiūcio 18 . . $1350.00 (su Ryga) 
rugsėjo 6 $1171.00 
rugsėjo 15 $1045.00 
rugsėjo 27 $1082.00 
spalio 6 $995.00 

Saulius Modestas ir Renata N'audžiūtė Dariaus - Girėno lituanistinės mo
kyklos Vasario 16 minėjimo programoje. Nuotr. Gintaro Plačo 

Prie šių grupių galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 
Grupes lydės vadovai. 
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: ^^Jte, 

TRANS-ATLAHTIC TRAVR SERVICE, INC. ^ I P 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 Tel. 617—268-8764 

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2IŪNAS. 

Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 


