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Apie lietuvių padėtį 
Baltarusijos 
respublikoje 

Mūsų mirusieji 
(Tęsinys) 

Kun. Bronius 
Laurinavičius 

1981 m. lapkričio 24 d. 
Vilniuje pasamdytų piktada
rių buvo nužudytas — pastum
tas po sunkvežimio ratais 
Adutiškio klebonas, Lietuviu 
Helsinkio grupės narys kun. 
Bronius Laurinavičius. 

Gimė jis 1913 m. Gervėčių 
parapijoje, Gėliūnų kaime. 
Mažas būdamas, pas tėvus 
ganė gyvulius, ganydamas 
skaitė knygas ir mokėsi. 
V ė l i a u l a n k ė V i l n i a u s 
gimnaziją, kurią 1937 m. 
baigęs , tarnavo lenkų 
kariuomenėje. Atsitarnavęs 
stojo į Vilniaus kunigų 
seminariją, kurią baigęs (1944 
m.) kun igavo įva ir iose 
parapijose. Švenčionėliuose 
atstatė po karo sugriautą 
bažnyčią. Perkeltas j Adutiš
kį, atremontavo bažnyčią, ją 
gražiai išdekoravo. 

Buvo labai vaišingas, 
dosnus, ypač rėmė materialiai 
politinių kalinių šeimas. Dėl jo 
mirties ne viena šeima neteko 
maitintojo. Rūpinosi savo 
gimtosios Gervėčių parapijos 
lietuvybės išlaikymu. Dėjo 
daug pastangų, kad po kun. 

C'hodykos mirties Gervėčių 
parapija gautų lietuvį kunigą. 

Kaip kunigas — Dievo tar-
n«is buvo visiems — lietu
viams, gudams ir lenkams — 
lygiai teisingas. Nors Adutiš
kio parapija lietuviška, bet jis 
leido lygiagrečiai ir lenkiškas 
pamaldas. Mėgo jį gudai, ir 
kadangi Adutiškis yra ant 
Lietuvos ir BTSR sienos, tai 
BTSR pakraštys į rytus nuo 
Adutiškio sudarė jo antrąją 
neoficialią parapiją, nes kitos 
ten veikiančios bažnyčios yra 
apie 10 km atstume nuo 
Adutiškio. Gerai mokėjo ne tik 
lietuvių, bet ir lenkų, ir gudų 
kalbas. 

Buvo asketas, griežtas 
abstinentas ir daug dėjo 
pastangų nublaivinti savo 
parapijiečius. Įdomu pažymėti 
vieną faktą iš to tamsaus 
lapkričio mėn. vakaro, kada 
jis žuvo po sunkvežimio ratais. 
Į katastrofos vietą prisistatė 
girta moteris, kuri rašančiam 
protokolą pareigūnui paliudi
jo, jog ji mačiusi, kaip kažkoks 
girtas senis ėjo per Žalgirio 
gatvę, esant raudonai šviesai, 
ir palindo po sunkvežimio 
ratais. „Vagie, kepurė dega'" 
— sako mūsų liaudis. Ar šis 
faktas irgi neparodo, kad kun. 
Laurinavičius buvo nužudy
tas? 

(Bus daugiau) 

Padėtis mokyklose 
Washingtonas. — Prezi

dentas Reaganas savo šešta
dienio kalboje per radiją palie-
tė A m e r i k o s m o k y k l ų 
problemas, nurodydamas, kad 
reikia visiems amerikiečiams 
kovoti, kad mokytojai galėtų 
įvesti tvarką mokyklose. 
Dabar jose viešpatauja netvar
ka, šiurkštumas ir net smur
tas, pasakė prezidentas. 
,.Liūdna tiesa, kad daugelis 
klasių Amerikoje nėra moky
mo šventovės, geros valios, 
mandagumo ir išminties 
skiepijimo įstaigos, bet per 
mėnesį apie 3 milijonai 
aukštesniųjų mokyklų moki
nių tampa nusikaltimų aukos", 
pasakė prezidentas. 

Chicagoje mokytojų profesi
nės sąjungos atstovas John 
Kotsakis pareiškė, kad 
nus ika l t imai mokyklose 
paskutiniaisiais metais ėmė 
mažėti. Chicagos mokyklų 
taryba mano, kad mokinių 
muštynių skaičius per pasku
tinius penkerius metus svyruo-

Danijos rinkimai 
Kopenhaga. — Šiandien 

Danijoje vyksta parlamento 
rinkimai. Balsavimo teisę turi 
3.8 mil. danų. Opinijos tyri
mai prieš rinkimus žadėjo 
pergalę konservatorių parti
jai, vadovaujamai dabartinio 
prcnj-ro Poul Schlueter, kuris 
valdė Daniją 16 mėnesių. Jo 
vyriausybė sudaryta koali
ciniais pagrindais. Didžiausia 
atskira politinė partija Dani
joje ir toliau lieka social
demokratai, kurie padaro 
vyriausybei daug nemalonu
mų užsienio politikos srityje 
Danija, nors NATO narė, 
n e p r i t a r ė naujų J A V 
branduolinių raketų išdėsty
mui Vakarų Europoje. 

ja tarp 800 ir 900 per metus. 
Praėjusiais 1983 m. mušty
nių buvo 269, kada 1982 m. per 
pusę metų jų buvo 347. Plėši
mų ir vagysčių skaičius suma
žėjęs iki 202; narkotikų 
naudojimo būta 55 atvejai; 
grasinimų bombomis buvo 33; 
padegimų — 13; ginklų turė
jimo atvejų — 102; vandaliz
mo _ 64. Prievartavimų buvo 
26. 

Stebėtojai tvirtina, kad 
prezidento Reagano naudota 
statistika yra iš 1978 m. rapor
to. Dabar padėtis pasikeitusi. 
Kiti kategoriškai tvirtina, kad 
kai kur padėtis blogėja. 
Praėjusiais metais tai parodė 
Bostono mokyklose pravesti 
tyrinėjimai. Smurtas, vagys
tės, kiti nusikaltimai ten 
padidėjo. 

Kinijos premjero 
vizitas Amerikoje 

Buvęs valst. sekretorius Henry Kissinger, komi
sijos Centrinės Amerikos reikalams pirminin
kas, šią savaitę įteiks savo rekomendacijų rapor
tą. Komisijoje buvo 12 įvairių pažiūrų narių, jų 
tarpe tvirti demokratai, kaip darbo unijų federa

cijos pirmininkas Lane Kirkland ir buvęs 
demokratų partijos pirm. Robert Strausą. Komi
sija rekomenduos padidinti Amerikos paramą 
Centrinės Amerikos šalims ir kartu reikalauti, 
kad ten būtų gerbiamos žmogaus teisės. 

Argentina laukia 
generolų teismų 

Buenos Aires . — Naujasis nos tremtinių laikraštininkas 
Argentinos prezidentas Raul Jacobo Timerman, praleidęs 
Alfonsin jau patraukė teismo kalėjimuose daugiau dvejų 
atsakomybėn devynis būvu- metų, kankintas ir ištremtas, 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

sių karinių vyriausybių vadus. 
Naujasis gynybos ministeris 
Raul Borras apkaltino masi
niais argentiniečių žudymais, 
n e l e g a l i a i s k a l i n i m a i s , 

šeštadieni grižo į Argentiną. 
Jis pasakė gerai atsimenąs 
savo kankintojų veidus. Jei 
jam kariuomenė parodytų 
savo narių fotografijas, jis 

kankinimais, ištrėmimais du įsitikinęs, kad juos atpažintų, 
prezidentus: Jorge Videlą ir Timerman planuoja praleisti 
Roberto Violą. Trečiasis — 
Leopoldo Galtieri turės stoti 
prieš karinį tribunolą su 
keturiais aukštais karinin
kais. Apkaltinti ir du anks
čiau chuntose buvę: karo 
laivyno viršininkas Armando 
Lambruschini, karo aviacijos 
vadas Omar Ruben Graf-
figna, admirolas Emilio 
Massera. 

Argentinos prezidentas 
pirmiausia panaikino buvusios 
karinės chuntos pravestą 
amnestijos įstatymą, kurį 

Argentinoje visą mėnesį ir 
ieškoti savo kankintojų. 

Tarp Argentinos prezidento 
paskirtų 16 komisijos narių, 
kuriems pavesta iešV ~>ti dingu
sių argentiniečių, yra du 
*ydai: dr. Gregorio Klimovs-

— Praėjusią savaitę V. 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Genscher buvo įvel
tas automobilio katastrofoje, 
jam sulaužytas krūtinės 
kaulas. 

— Irako prezidentas Hussei-
nas Irako kariuomenės dienos 
proga įspėjo Iraną, kad bus 
panaudoti nauji ginklai, jei 
Iranas toliau puls Irako terito
riją. Jis ragino visus arabus 
remti Iraką, nes persai — visų 
arabų priešai. 

— Jugoslavijos prezidentas 
Miką Spiljak vasario 1 d. 
lankys is Washingtone. 
Paskutinis Jugoslavijos prezi
dentas, aplankęs Ameriką, 

ky, Pasaulio Žydų kongreso buvc Tito 1978 m. 
Pietų Amerikos agentūros 
direktorius, ir rabinas Mar-
shal Meyer, Buenos Aires 
Beth EI kongregacijos 
dvasinis vadas ir Pietų Ameri
kos rabinų seminarijos 
direktorius. Jų pareiga komi-

karinė vyriausybė paskelbė sijoje bus ieškoti nukentėjusių 

Pietų Afrika 
išėjo iš Angolos 

N e w Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos posė
dis Angolos skundui prieš Pie
tų Afrikos respubliką svarsty
ti buvo pirmas šiais metais. 
Ta proga pasikeitė ir penki 
tarybos nariai. Iš tarybos 
pasitraukė Gajana, Jordanas, 
Lenkija, Togo ir Zaire. Tary
boje darbą pradėjo: Egiptas, 
Indija, Peru, Ukraina ir 
Viršutinioji Voltą. 

Pietų Afrika sekmadienį 
paskelbė, kad jos kariuo
menės žygis Angoloje baig
tas. Buvo nušauti 324 sukilė
liai, sunaikinta 11 sovietų 
gamybos tankų. Kovose žuvo 
21 P. Afrikos kareivis. 
Kariuomenė buvo įžengusi į 
Angolą 160 mylių nuo sienos, 
nuo kurios buvo nuvyta apie 
1,000 teroristų, kurie ruošėsi 
pulti P. Afriką. 

paskutinėmis savo valdžios 
dienomis. Daug aukštųjų 
karininkų buvo paleisti į at
sargą, kiti išsiuntinėti į 
provincijas, kad būtų išvengta 
naujų karinių perversmų. 

Žurnalas „La Semana" 
paskelbė pasikalbėjimą su 
laivyno viršila Raul Vilarino. 
Jis papasakojo, kad jam teko 
dalyvauti pagrobiant apie 200 
politinių įtariamųjų ir matyti 
jų kankinimus. Kai kurie 
būdavo užmigdomi vaistais ir 
iš lėktuvų gyvi išmetami į La 
Platos upę. 

Vienas garsiausių Argenti-

nuo karinių chuntų persekio
jimų. Dingusių tarpe yra apie 
1,500 žydų. 

Pabėgo jūreivis 
Užsienio spaudos agentūros 

praneša, kad lietuvis jūreivis 
Arifas Žukauskas, kuris 
gruodžio 23 d. Ispanijai 
priklausančiose Kanarų salo
se pasitraukė iš sovietų žve
jybos laivo „Seda", šiomis 

— Amerikos bedarbių 
skaičius gruodžio mėn. vėl 
sumažėjo ir sudarė 8.2 nuoš. 

— F i l i p i n ų kata l ikų 
vyskupų laiške sakoma, kad 
dabartinėse sąlygose daly
vauti balsavime nėra morali
nė pareiga. Sausio 27 valdžia 
organizuoja referendumą, o 
gegužės mėn. bus parlamento 
rinkimai. Opozicijos grupės 
nesusitaria, ar dalyvauti 
balsavimuose, ar juos boiko
tuoti. 

— Buvęs Izraelio gynybos 
ministeris Sharon reikalauja 
sudaryti komisiją ir ištirti, ar 
tikrai JAV ambasadorius 
Samuel Lewis reikalavo jį, 
Sharoną, pašalinti iš gynybos 
ministerio vietos. 

— Tunise pasibaigė dėl 
maisto kainų pakėlimo dienomis buvo perkeltas į „,,.„,_, , ^ ... 

sostinę Madridą. Čia jis laukia pra8įdėjusios riaušės. Prezi 
ispanų vidaus reikalų minis- d e n t a 8 į8akė kainas sumažin-
terijos atsakymo į prašymą, 
kad jam būtų suteikta politinė 
globa. Iš Vilniaus kilęs Arifas 
Žukauskas buvo sovietinio 
žvejybos laivo mechanikas. 
Laivui atplaukus j Kanarų 

ti į Vakarus. 

Nikaragvos skundas 
Managva. — Nikaragvos 

Izraely mažėja 
arabų skaičius 

Jeruzalė. — Izraelio statis
tikos biuras paskelbė, kad 
pernai Izraelio gyventojų skai
čius pakilo iki 4.1 milijono. 
2ydų skaičius Izraelyje 
greičiau auga už arabų 
skaičių. 2ydų skaičius padidė- vyriausybė pareiškė JAV 
jo 1.7 nuoš., o arabų - tf™4*! protestą. Praėjusį 
sumažėjo 2.8 nuoš. Paskutinie- penktadienį laivai iš jūros 
ji gyventojų surašymai paro- a p š a u d ė N ikaragvos 
dė, kad Izraelio gyventojų 83 kariuomenės barakus Monte-
nuoš. yra žydai, o 17 nuoš. l l m er vietovėje, apšaudė ir 
arabai. Nors arabų gimimų padegė cukraus nendrių 
nuošimtis aukštesnis už žydų, plantaciją, 
daug arabų išvažiuoja. Statis- Nikaragvos demokratinės 
tikoje neįtraukiami arabai, J^gos Hondūre paskelbė, kad 
kurie gyvena Izraelio okupuo- puolimą vykdė jų dalinys. 

žemėse, Vakariniame Panamoje iširo nieko 

Washingtonas. — Kinijos 
premjeras Zhao Ziyang šešta
dienį pirmą kartą atvyko į 
Ameriką. Jis buvo šiltai 
sutiktas Havajuose, o šian
dien Washingtone bus 
iškilmingai priimtas Baltuo
siuose Rūmuose. Jis yra pir
mas Kinijos premjeras Ameri
koje. Balandžio mėnes į 
Kinijoje planuoja lankytis 
prezidentas R e a g a n a s . 
Premjeras Zhao aplankys 
VVashingtoną, New Yorką ir 
San Francisco. Po to jie skris į 
Kanadą, kur viešės nuo sausio 
17 iki 23 d. 

Premjeras Zhao pabrėžė 
savo pasikalbėjime su Ameri
kos ir Kanados reporteriais, 
kad Kinijos santykiuose su 
Amerika padaryta didelė 
pažanga, tačiau buvo ir įvai
rių sunkumų. Abi šalis jungia 
vienodos pažiūros į kai 
kuriuos užsienio politikos 
aspektus.Abi sutinka dėl 
Afganistano ir Kambodijos 
problemų. Abi sutinka, kad 
Kinijai didžiausia grėsmė kyla 
iš Sovietų Sąjungos vedamos 
hegemonistinės politikos. 

Didžiausią kliūtį dar ge
resniems ryšiams sudaro 
Taivanas ir jo ginklavimas. 
Amerikos ginklų siuntimą 
Taivanui Kinija laiko 
Amerikos kišimusi į Kinijos 
vidaus reikalus. 

Premjeras Zhao pasakė, kad 
Amerika yra stipriausia 
išsivysčiusi šalis su didžiau
siu kapitalu ir galingiausia 
technika. Kinija yra pasaulio 
didžiausia išsivystanti šalis, 
kuri turi įvairių žaliavų ir 
didžiausią vartotojų rinką 
pasaulyje. Todėl abiem šalim 
svarbus bendradarbiavimas ir 

Padėtis Libane 
Beirutas . — Šeštadienį 

Beirute buvo lengvai sužeisti 
du amerikiečiai marinai, o 
sekmadienį vienas nušautas, 
du sužeisti. Šie Amerikos 
nuostoliai vėl sustiprino 
reikalavimus išvežti iš Libano 
JAV kareivius. To pareika
lavo ir buvęs prezidentas 
Carteris. 

L i b a n e l a n k ė s i du 
senatoriai: sen. John Tower ir 
sen. John Warner. Su Libano 
prezidentu Gemayeliu tarėsi 
JAV kariuomenės jungtinio 
štabo viešininkas gen. John 
Vessey. Jis pareiškė Libano 
vyriausybės nariams, kad 
Amerikos kareiviai pasiliks 
Libane, kol Libano vyriausy
bė bus pakankamai stipri pati 
prižiūrėti taiką. 

Saudi Arabijoje toliau 
vyksta derybos tarp Libano, 
Sirijos ir Saudi Arabijos užsie
nio reikalų ministerių. Anks
čiau sutartas karinių jėgų 
išskyrimo planas buvo atmes
tas Libano druzų. Jie nesutin
ka perleisti savo valdytų 

ti. Tuomet gatvėse prasidėjo 
džiaugsmo demonstracijos. 
Buvo pašalintas vidaus 
reikalų ministeris, kuris tapo 
„atpirkimo ožiu", nors nieko vietovių Libano kariuomenės 
neturėjo bendro su kainų daliniams, 

salas, jis čia ryžosi pasitrauk- pakėlimu. Sidono mieste Izraelio 
— Indijos premjerės Indiros tankai apšaudė pagrindinėje 

Gandhi marti Maneka paskel- gatvėje stovinčius automobi-
bė, kad ji kandidatė į Indijos liūs ir 24 sunaikino. Izraelio 
parlamentą. Ši 27 metų poli- kariuomenės vadai gavę žinią, 
tikė yra žuvusio Indiros kad ten stovi ir pilnas 
sūnaus Sanjay Gandhi našlė, sprogmenų teroristų automo-
Ji rinkimuose bandys nugalė- milis, bet tokio gatvėje nebū
ti kitą Indiros sūnų Rajiv Gan- vo. Apšaudyme sužeista 10 
dhi. žmonių. 

ekonominių ryšių stiprinimas. 
Kinija ir Amerika diploma

tinius santykius užmezgė vos 
prieš penkerius metus. Buvo 
pasirašyti trys komunikatai, 
kurie Taivano klausimą pali
ko nuošaly, kad jis nekenktų 
pramatomų ekonominio 
kooperavimo planų vykdy
mui. Premjero vizito metu bus 
pasirašytas pramonės ir 
technikos kooperavimo susi
tarimas, kurį per daug derybų 
mėnesių pavyko išnarplioti 
v a l s t y b ė s ir prekybos 
departamentų pareigūnams. 
Pernai prekyba su Kinija 
nukrito, lyginant su 1982 m. 
Amerika mažiau pirko kinų 
tekstilės gaminių, o Kinija — 
mažiau žemės ūkio produktų. 
Kinijai ypač reikia kasyklų ir 
naftos šaltinių įrengimų bei 
Amerikos biznio investicijų. 

Neseniai Kinija patvirtino 
sutartį su Deere Co., kuri 
parduos Kinijai šešių rūšių 
traktorių nuo 39 iki 150 arklio 
jėgų. Žemės ūkio mašinų 
bendrovė, kurios pjovimo 
mašinos gaminamos Moline, 
111., parduos 100 didelių 
kombainų, 60 sodinimo maši
nų, 200 kultivatorių ir kt. Kini
ja mašinų užsakė už 25 mil. 
dol. Kinijoje jau įsteigė atsto
vybes: Minnesota Mining and 
Manufacturing Co., Nike batų 
fabrikas ir American Motors. 
Daug naftos bendrovių jau 
ieško šaltinių Pietų Kinijos jū
roje. Nauja sutartis ves į dar 
platesnį bendradarbiavimą. 

Ryšiai su Kinija vystosi 
pamažu, nes Kinijoje dar stip
ri Mao Tse Tungo sekėjų,, 
„tikrųjų komunistų" grupuo
tė, kuriai vadovavo suimti 
„keturių gengės" nariai. Daug 
kinu bijo „dvasinio užter
šimo", kuris ateis iš Ameri
kos. Valdžia jau skelbia parti-
ios praudoje įspėjimus, kad su 
valstybės modernizavimu 
šalin gali įsibrauti: pornogra
fija, keistos mados, negirdėta 
muzika, jaunimo ištižimas, 
netvarkingumas. Partija žada 
budėti ir kovoti prieš tas 
Vakarų pasaulio blogybes. 

Premjeras Zhao, 64 m. 
amžiaus, laikomas pragma
tišku ekonomistu, geru 
administratorium, nuosaikiu 
politiku. Jis komunistų parti
jos narys jau nuo 1938 m., 
nors jam neteko kovoti 
revoliucijos kovose ar 
dalyvauti „Ilgajame žygyje" 
su Mao Tse Tungu. Jam teko 
nukentėti nuo „kultūrinės 
revoliucijos". Reformatoriui 
Dengui patiko jo įvestos 
ekonominės reformos Sichuan 
provincijoje, kur jis vadovavo 
partijai. Įvedęs „kapitalis
tines" darbo našumo kėlimo 
priemones, Zhao pakėlė 
produkciją ūkiuose ir fabri
kuose, tuo atkreipdamas 
tuometinių partijos vadų 
dėmesį. Premjeras mėgsta 
keliauti. J is jau lankėsi 
Japonijoje. Australijoje ir 
daugely Azijos valstybių, kur 
jis neslėpė, kad atvyko „moky
tis", kaip pakelti ekonominį 
augimą, kaip pakelti savo 
liaudies gyvenimo lygį. 

grupės: Meksikos. Panamos, 
Venecuelos ir Kolumbijos 
diplomatų suvažiavimas. 
Jame dalyvavę Salvadoro, 
Gvatemalos, Hondūro atsto
vai pasisakė prieš Nikaragvos 

— Libano majoras Saad 
Haddad, kuris buvo prieš 7 
metus, kaip dezertyras, išmes
tas iš Libano kariuomenės, 
buvo to paties teismo vėl 
sugrąžintas į tą patį laipsnį ir 

KALENDORIUS 
Sausio 10 d.: Vilhelmas, Ju

ta, Gražulis. Regailė. 
Sausio 11d.: Higinas, Hono-

rata. Audris. Ginta. 
Saulė 

4:38. 
teka 7:17, leidžiasi 

ORAS 

S n t e ar Gaz'os pakraštv nepasiekęs naujas Contadora įjungimą į derybų procesą jam pažadėta pensija 

Debesuota, šalčiau, vėjuota, 
temperatūra dieną 10 1., naktį 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVEIKU PAJfiGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 1515 So. CalifernU Ave., Chicago, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PENSININKO DIENU 
PAJAUNINIMAS 

Yra nepakeičiamų, sulai
komų ir pataisomų žmo
gaus senėjimo reiškinių 
— tik mes šuieskimės ir 
renkime savyje purią dir
vą tokios šviesos pasi
savinimui! 

1984 m. raginimas 
geresnėn sveikaton 

Kiekvienas ir nenorėdamas 
senstame, todėl šiais Naujais 
metais visus domina klausi
mas: "Ar mes galime sulaiky
ti senėjimą greitinančius reiš
kinius?" Atsakymas būtų, kad 
greičiausiai ne ar labai sun
kiai, nes reikia šviestis svei
katos reikaluose ir tvarkytis 
su savais nusiteikimais, kurie 
įgalintų mus pasisavinti svei
katos reikaluose įsigytą švie
są ir imtis senėjimo reikale 
veiklos. Tik apsišvietę mes pa
jėgsime skirti pakeičiamus 
senėjime dalykus nuo nepa
keičiamų. 

Nė vienas nepabėgsime nuo 
keturių svarbiausių senėjimo 
reiškinių: nuo žilų plaukų, nuo 
odos sustangrėjimo-netekimo 
jos elastiškumo, nuo katarak
tos ir nuo priskretimo arterijų 
su visomis tokio priskretimo 
negerovėmis smegenyse, šir
dyje, inkstuose, kojose ir visur 
kitur. 

Laimingi mes esame, kad 
galime gerokai susilpninti mi
nėtus keturis negerumus. Dėl 
plaukų pražilimo nėra čia ko 
daug rūpintis — žilumas nė 
vienam nekenkia, kuris pajė
gia nesirūpinti plaukų spalva. 
Be to, daug žalių kopūstų val
gant, žilumas gerokai suvė
luoja ateiti, o atėjęs paskubo
mis stengiasi išsinešdinti. Tik 
jau nedažykimės nei plaukų, 
nei nagų — neverskime savęs 
niekais senatvėje. Vietoje 
plaukų dažymo, visi imkime 
rūpintis savų nusiteikimų — 
savos asmenybės gražinimo. 

Odos elastiškumą palaikyti 
galime tinkamai odą užlai
kant: maudantis, švarius rū
bus dėvint, saulėje persikai
tinimo vengiant , sveikai 
maitinantis: gausiai baltymų, 
vaisių-daržovių valgant , 
masažuojantis, jai pasausus 
— vaikams skirtu aliejumi (ba-
by oil) tepantis ir visokiausios 
kosmetikos vengiant. 

Tinkama mityba ir reikia
ma kova su skleroze mes kiek 
pajėgdami kovokime su kata
raktos atsiradimu. O jai pri
brendus — operuokimės pas 
turimus mūsų geriausius Chi-
cagoje akies ligų žinovus. 
Nusiminti šiame reikale visai 
nėra ko: dabar akių ligų chi
rurgija yra taip gerai ištobulė
jus, kad kataraktos operaci
jos daromos labai sėkmingai 
su mažiausiu negerumu ligo
niui. Tik mes patys renkime 
save tokio gėrio pasisavini
mui, neklausykime kaimynų 
blogai apie kataraktos opera
cijas kalbančių ir pildykime 
visu 100% akių gydytojų nuro
dymus. 

Nuo perankstyvo arterijų 
priskretimo saugokimės svar
biausiu ginklu: nepersivalgy-
mu riebiais valgiais. Mitybos 
srityje eilinis mūsiškis yra mė
tomas ir vėtomas. Prekybinin
kai įvairiopai išnaudoja mū
s i šk į : ku r i s jų a u g i n a 
viščiukus — pataria valgyti 
kiaušinių trynius; kuris šeria 
karves — ragina naudoti 
sviestą; kiaulių augintojas — 
perša lašinius... Taip mūsiš
kis ir pasimeta mityboje visiš
kai. Jis pradeda eiti savu, nors 
ir nesveiku, keliu — jis net iš 
Lietuvos grįždamas atsiga
bena bankukeną — grynus 
trynius, tarsi jų čia Amerikoje 
trūkumas būtų. Kitas-kumpį 

lagamine paslėpęs pralenda 
pro šio krašto muitinę. 

Taip ir panašiai mes rieba
lais savas arterijas priskretin-
dami dejuojame, kad žmonos 
vardo jau neatsimename dėl 
smegenų sklerozės. Mes vargs
tame ir staiga į kapus keliau
jame dėl širdies kraujagyslių 
užsikimšimo mūsų per burną 
prisikimštais riebalais. O kai 
kojų panešti nepajėgiame dėl 
kraujagyslių jose riebalais pri
skretimo — mes visus velnius 
sušaukiame, kodėl jos priskre-
to man, o ne anam, kuris dar 
ir dabar riebalų nuo savo 
smakro nenusivalė. 

Juokus meskime šalin, nes 
su sklerozės giltine neverta 
juokų krėsti. Ji gerai žino sa
vo darbą ir nuo jos atsipir
kimas yra tik vienas: gyvuli
n i ų r i e b a l ų v i s i š k a s 
nevar to j imas , o tik aliejais 
pasitenkinimas. Bet kur tu čia 
patarsi tokį be gyvulinių rie
balų maistą kai kuriam mū
siškiui, ypač mūsiškei: ji šoks 
kabinti tau akis iš kaktos, rėk
dama, kad ji Lietuvoje kirto 
lašinius ir sveika kaip lydeka 
buvo. Taip senu papratimu ir 
skretina arterijas mūsiškiai ir 
mūsiškės. Ypač per šventes — 
tas mūsiškių arterijų skretini-
mas dešimteriopai paspartėja 
ir pagausėja. 

Tokio arterijų priskretimo 
pagreitinimui mūsiškiai prisi
šaukia dar ir trynius. Tik pa
žvelkite į lietuviškas delikate
sų krautuves — jų langai 
geltonuoja nuo arterijas pri-
skretinančių kepsnių. Taip ir 
lieka gydytojas lietuviškos 
sveikatos tyruose šaukiančiu 
balsu. O vienok, kada atsibus 
lietuviška šeimininkė ir pa
liaus taukais gyvulių ir vištų 
kiaušinių tryniais žudyti sa
vas ir saviškių arterijas! To
kio laiko laukia kiekvienas sa
vos veikatos puoselėtojas. 
Šiais Naujais metais pradėki
me eiti nauju-sveikesniu į sa
vo sveikatos pagerinimą taku, 
į savos senatvės atitolinimą 
keliu. Atsiminkime dabar 
kiekvienas, kad, tik tokiu ke
liu jau žengiant, talkon galės 
ateiti visos kitos priemonės, 
įskaitant ir vaistus mūsų per
ankstyvo susenėjimo išvengi
mui. 

Astuoniar iopas 
galimas pens in inkui 

pasi ta isymas 
Tik, vyrai, pajudinkime pen

sininko širdis ir smegenis — 
tik į darbą greičiau maironiš-
kai nusiteikę savo sveikatą pa
gerinti net aštuoniariopai8 bū
dais. Štai tie aštuoni mūsų 
apleistos sveikatos laukai, ku
riuos mes galime gerokai 
pagerinti. 1. Kūno patvaru
mas pagerinamas darbuote-
mankšta, svorio numetimu ir 
nerūkymu bei nešis vaigini-
mu. 2. Širdies rezervinių jėgų 
padidinimas pasiekiamas bė
giojimu bei gimnastika ar per 
virvę šokinėjimu. 3. Sąnarių 
judrumo pagerinimas siekia
mas jų ištampymo mankšta — 
darbuose lauke, darže, apie na
mus bei fabrike. 4. Pakelto 
kraujospūdžio sumažinimas 
pasiekiamas judesiais kūno ir 
ramumu — vonioje apsi-
raminimu ir dėl palieto pieno 
lašo neverkšlenimu. 5. Susio-
rientavimo — inteligencijos 
pagerinimas pasiekiamas 
praktika: su išmintingais pasi
kalbant, geras knygas skai
tant ir sklerozę smegenyse ma
žinant trejopais vaistais: 
Zinku. Niacinu ir Hyderginu. 
6. Atmintis didinama irgi 
praktika ir minėta kova su 
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skleroze. 7. Susigriebimo — 
reagavimo laiko pagreitini
mas pasiekiamas irgi mankš
ta. 8. Vienatviškumas — nusi
minimas, sumažta žmogui 
draugaujant su išmintingais 
asmenimis. Labai svarbu pen
sininkui griebtis norimo — 
mėgiamo darbo. Jokiu būdu 
negali pensininkas sėdėti ran
kas sudėjęs ir žiūrėti pro lan
gą, kada pamatys giltinę atei
nan t . Tai elgesys tokio 
pensininko, kuris savo gal
voje vietoje smegenų turi Kū
čių kisielių. Mūsų tarpe tokių 
nėra, todėl nepamėgdžiokime 
svetimtaučius kisielinių sme
genų savininkus. Tikrai gėda 
būtų kiekvienam mūsiškiui 
taip save nelietuviškai užlai
kant. Visi imkime pavyzdį iš 
veiklių, nors ir gana senų mū
siškių ir nemūsiškių. 

Nė vienas šiais metais nepa
mirškime didžios tiesos: tik 
mes patys galime ir turime 
gerinti savo sveikatą visoke
riopai. Kiti gali tik talkinti, 
bet pagrindinį remontą savos 
sveikatos mes patys turime 
atlikti. Tai ir nė nepradėkime 
pavesti kitiems savo pačių jė
gomis atliktinos veiklos. 

Duokim, pensininkas eina 
pusplikis laukan į šaltį, o kai 
gerklę ima skaudėti — tada 
šaukiasi daktaro. Kitas žiop-
linėja vaikščiodamas slidžiu 
taku — griūva ir koją ar ran
ką nusilaužia. Dar kitas net 
kelnes neatsargiai besimau
damas savus tris šonkaulius 
kambaryje būdamas susilau
žo. Netrūksta ir tokių, kurie 
neklauso sveikatos patarimų 
— pers ryja, persigerta, per
sirūko, o kai prieina liepto ga
lą, tada su greitąja skuba svei
katos taisyti. Žinoma, kad 
tokiais atvejais dažnai yra 
šaukštai po pietų. Už tai mes 
visi lietuviai ryžkimės nepri
klausyti tokių eilėsna. Mes 
ryžkimės suimti save nagan ir 
patys pradėkime tvarkyti sa
vos sveikatos reikalus kaip 
privalu. Tik per sveiką gy
venimą į drūtą sveikatą. Svei
katos taisyklės turi tapti svei
kais įpročiais — tik tada ims 
gerėti mūsų sveikata. 

Sveiku protu 
r e m k i m e savo elgesį 

Per milijonus metų žmo
gaus kūnas priprato išsilaiky 
ti naudojantis šiais natūra
liais sveikatos šaltiniais. Jų 
net 19 priskaitoma pačių svar 
biausių. Juos čia trumpai 
paminėsime. 

1. Grynas oras. 2. Švarus 
vanduo. 3. švara kūno išvir
šinė ir vidinė. Tinkamas atlai
kų šalinimas per inkstus, žar
nas ir odą su prakaitu. 4. 

Normali kūno šilima turi būti 
užlaikoma. Nereikia perdaug 
šiltai gyventi — tada neišven
giama persišaldymo. 5. Ra
mus ir pakankamas išsimie-
gojimas. 6. Mišrus maistas. 7. 
Mankšta — darbas — neuž-
sisėdėjimas. 8. Saulės šviesa. 
9. Poilsis ir atsipalaidavimas 
nuo įtampos — čia po darbo 
vonia, o ne alus yra geriau
sias vaistas. 10. Kūrybiškas 
Žaidimas ir pasilinksmini
mas. 11 Asmenybės — nusi
teikimų — emocijų darna, pa
siekiama talkinant minėtiems 
dalykams ir dar kitiems. 12. 
Rami — maloni aplinka na
muose, visuomenėje ir apylin
kėje. 13. Saugus gyvenimas. 
14 Savitvarda. 15. Nusitei
kimas veikti naudingai. 16. 
Naudingas kūrybinis darbas. 
17. Priklausomumas kuriai 
nors kultūrinei — ne kugelinei 
grupei, kad būtų patenkina
mas visuomeninio gyvenimo 
instinktas. 18. Išmintingas pa
tenkinimas veisimosi instink
to. 19. Atsidavimas grožio — 
estetikos pojūčiams. 

Žmogaus sveikata besirū
pinantieji — higienistai gerai 
žino, kad stoka minėtų 19-kos 
reikalavimų geros sveikatos 
užlaikymui bei kenkimas 
minėtiems dalykams yra žmo
gaus sveikatos žalojimas. Mat, 
Žmogaus kūnas yra taip Kūrė
jo sukurtas, kad jis pajėgia 
pats save gydyt i ir tvarkyti 
— tik netrukdykime jam, tik 
suteikime jam minėtus (19) 
sveikatos palaikymui daly
kus. Tada mes, net šimtame
čiai būdami, būsime tikri ža
liūkai. Mums nete is ingai 
užsilaikant, prie mūsų kimba 

visokios ligos ir kitokios nege
rovės atsiranda. Susirgus rei
kia ramiausia užsilaikyti ir 
pildyti dar stropiau visus svei
katos dėsnius — tik tada kū
nas pajėgs greičiau atsigauti. 
Toks, sakysim, rūkymas tu
rint skrandyje žaizdą, yra sa
vęs žudymas. 

Dabar dažnai mes net devy-
neriopai šaukiamės ligų ir ki
tų negerovių: 1. netikusiai be
simaitindami; 2 nehigieniškai 
miegodami bei ilsėdamiesi; 3 
užterštą orą kvėpuodami; 4 ry
dami nuodingas medžiagas; 5. 
tinginiaudami; 6. saulėtumo 
vengdami; 7. persistengdami 
normaliai nekenksminguose 
užs iėmimuose; 8. prisi lai
kydami nesveikų įpročių, ypač 
narkotizavimosi bei nereika
lingų vaistų vartojimo; 9. įsi
veldami į didžią įtampą suke
liančius dalykus. 

Visi tie devyni nenaudingi 
dalykai išsemia žmogaus ner
vinę energiją. Be jos kūnas ne
gali veikti t inkamai. Tada kū-
n a s n e p a j ė g i a s a l i n t i 
nereikalingų medžiagų iš kū
no. Tada išoriniai kenkėjai 
lengvai kūną nugali. Kad 
nesulauktume tokios nege
rovės — turime prisilaikyti 
minėtų sveikatos dėsnių. 

I š v a d a . S v e i k a t a nėra 
savaime įsigyjamas, dalykas 
žmogui. Dėl jos reikia labai 
daug ir teisingai dirbti. Į to
kius darbus mes kiekvienas 
turime pasinešti, jei norime 
sveikai ir laimingai per šį gy
venimą praeiti. 

P a s i s k a i t y t i . The Revela-
tion of Health, Life Science, 
6600-D Burleson Road, Aus-
tin, Texas 78744. 
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KATALIKŲ FEDERACIJOS 
ATSIŠAUKIMAS 

SKELBIANT ŠVENTO 
KAZIMIERO METUS 

VISAI LIETUVIŠKAJAI 
VISUOMENEI 

Brangieji Lie tuvia i , 
Pradedame Kazimierinius 

metus. Prieš daugiau kaip dve
jus metus Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų federacijos 
sudarytas komitetas šv. Kazi
miero 500 metų jubiliejui ruoš
ti aktyviai veikia. Yra numa

tyta plati programa, parašyti 
vertingi veikalai ir ruošiami 
keli renginiai. 

Kviečiame visą lietuviškąją 
visuomenę aktyviai ruošiamo
je programoje dalyvauti, įsi
gyti leidinius, juos atidžiai 
perskaityti. Jubiliejaus minė
jimas sudaro progas susipa
žinti su tuo keliu, kuris Kazi
mierą atvedė į altoriaus garbę 
bei asmeniškai įsigilinti į 
šventumo reikšmę. 

Katalikų Bažnyčia šventu
mu laiko IMevo valios vykdy
mą žemėje, gyvenimą krikš
čioniškųjų dorybių pagrindu ir 
pastangas būti panašiu savo 
gyvenimu ir darbais į Kristų. 
Dabarties gyvenimo tikrovė 
vis labiau riša lietuvių tautos 
gyvenimą su šventumu. Net 
atrodo, kad mūsų tautos indi
vidualumas reiškiasi Šventu 
herojizmu. 

Okupuotoje Lietuvoje vis 
daugiau ir daugiau atsiranda 
asmenų, kurie ryžtingai išpa
žįsta Kristų ir stoja jo pusėje 

DR. K. 6. BALUKAS 
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6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
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0R. A. B. GLEVECKAS 
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SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
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net mirties pavojaus grėsmė
je. Jau šiuo metu Lietuva ša
lia šv. Kazimiero turi daug 
šventų tarpininkų pas Dievą. 

Šv. Kazimiero 500 metų ju
biliejus tepaskatina kiekvieną 
mūsų savo gyvenimu, malda, 
darbais taip pasireikšti, kad 
Kristaus prisikėlimo dvasia 
plistų visur pasaulyje ir Lietu
voje. Šis jubiliejus tesustipri--
•Tia visą mūsų tautą, kad da
b a r t i e s p e r s e k i o j i m a i 
neįveiktų mūsų ryžto herojiš
kai ginti Tiesą, Teisingumą ir 
lietuvių tautos ir valstybės tei
ses ir laisvę! 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos valdyba: 

Prel. Damasus Mozeris 
dvasios vadas 

Saulius Kuprys 
pirmininkas 

Dr. Adolfas Darnusis 
Kun. Antanas Markus 

Bronius Polikaitis 
Mečys Silkaitis 

Marija Jurgel 
Algis Kazlauskas 

Ses. Salvatore, SSC 
Irena Šankus 

Grasilija Meiluvienė 
Aleksandras Domanskis 

Estelle Kamenske 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
CYPYTOfAS IR CHIRURGAS 

4255 W. o3rd St 
\ ai. pagal susitarimą: p:rm ir ketv 12— i 
o—8 antr 1 2 - c . penkt 1C- 12. I—o 

DR VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 Ea*t 127 St.. Lemont, III. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininku narni 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, UI. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanrr>j 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai : pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir e-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. L 0. PETREIKIS 
DANTy. GYDVTOIA 
8104 S. Roberts Road 

I myli.) i •. akaru;- nuo Mariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

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

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

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

K C D I K I V IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 8 l s t Street 

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

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal -usitanmą U/daryta treif 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p p. 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-61*3 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W«t 7Lt StrMt 
Pirm., antr.. ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

1 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kultūrines vertybes telkiant — 

ALKOS ARCHYVAS 

-

. -• 

Reikia pagirti tuos vyresnio 
amžiaus sulaukusius lietu-
vius.-es, kurie tinkamu laiku, 
turėdami Šviesų protą ir at
mintį, pasirūpina sutvarkyti 
savo medžiaginį palikimą. Ta
čiau yra dar ir kitas pali
kimas, dažniausia materiali
n i a i s s k a i č i a i s s u n k i a i 
įvertinamas. Tai mūsų visų 
bendras kultūrinis palikimas. 
Turime galvoje tas vertybes, 
kurias išeiviai lietuviai kiek
vienas paskirai ar jų organi
zacijos sukūrė išeivijoje, ar, 
atsivežę iš senosios tėvynės, 
jas išsaugojo. Tai lietuviškos 
knygos, žurnalai, laikraščiai, 
liaudies meno bei gintaro dir
biniai, juostos, audiniai, lietu
viški pinigai, lietuviškos veik
los fotografijos, paveikslai, 
dailės dalykai, dokumentinė 
medžiaga ir kt. 

Per daugiau kaip 100 lietu
viškos išeivijos gyvenimo 
Amerikoje laikotarpį nemaža 
dalykų išsaugota ligi šių die
nų, bet gal dar daugiau pra
nyko ar buvo sunaikinta, nes 
nebuvo žmonių ir organizaci
jų, kurie tais reikalais rūpin
tųsi. 

Bene pirmasis lietuviškas 
kultūrines vertybes Ameriko
je pradėjo telkti kunigas (va
liau prelatas) Pranciškus Ju
r a s . J a u 1922 m. , 
kun igaudamas Lawrence, 
Mass., pradėjo rinkti lietuviš
ką medžiagą. Iš pradžių su
rinktus dalykus laikė "Dar
bininko" laikraščio patalpose 
Bostone, 1951 m. perkėlė į 
Brocktono parapijos patal
pas, pagaliau 1963 m. pabai
goje Putname, Conn., pastatė 
specialią patalpą "Alkos" mu
ziejui bei archyvui. Pastatas 
mūrinis, 60 * 40 pėdų pločio, 
stovi ant nuosavo žemės skly
po — 0,66 akrų žemes. 

vo paskirtas netoli esančių J . 
Matulaičio namų kapelionu). 
J am nuoširdžiai talkina dr. J . 
Kriaučiūnas, Laima Mockie
nė, dail. V. Ignas. Senajame 
pastate stiklinėse spintose 
gražiai išdėstoma lietuvių tau
todailės dirbiniai — audiniai, 
juostos, medžio drožiniai. Ant 
sienų iškabinti mūsų daili
ninkų — A. Galdiko, P. Kal
poko, Ad. Smetonos, Ad. Var
no, R. Viesulo, V. Vizgirdos ir 
kt. paveikslai. Atskira patal
pa paskirta prof. dr. Jono Ba
lio įruoštam lietuvių tauto
sakos archyvui, kur patalpinti 
vertingi užrašai bei įrašai. At
skirus kambarius savo lėšo
mis įsiruošė Balfas, Lietuvos 
vyčiai. Yra ir daugiau projek
tų. 

Alkos biblioteka turi apie 
60,000 tomų. Be ko kita, čia 
yra "Aušros", "Varpo" , 
"Tėvynės sargo", "Apšietos", 
"Apžvalgos" ir kt. spaudos 
draudimo meto leidinių komp
lektai, Amerikos lietuvių se
nieji ir naujesni leidiniai, 1657 
m. lietuviška biblija. Savo 
knygų rinkinius Alkai paau
kojo kun. R Krasauskas, kal
bininkas P. Būtėnas, dr. Br. 
Kasias, Ant Mažiulis, Vyt. 
Sirvydas, St. Yla, kun. V. 
Cukuras, poetas P. Pilka, Vo
kietijoje gyvenąs Jurgis Pyra
gas ir kiti. Be jų, yra daug ge
rų progų gauti kultūrinius 
palikimus. 

Tačiau knygų rinkinys, jei
gu jis nesutvarkytas, dar nė
ra naudingas dalykas, nes ne-
g a l i m a juo n a u d o t i s . 

KOMUNISTINĖ EKONOMIKA 

Alkos archyvas ir muziejus 
labai geras dalykas, bet JAV-
bių ir pasaulio lietuviams vie-

* nos Alkos neužtenka. Nebūtų 
protinga visas mūsų kultūri-

Prel. Pr. Juras, it koks gera- nes vertybes sutelkti tik vie-
sis aitvaras, telkė į savo Alką noje Alkoje. Taigi mes prita-
lietuviškas kultūrines verty
bes. J is aplankė visas ne tik
tai Pennsylvanijos, bet ir kitų 
Atlanto pakraščių lietuvių pa
rapijų buveines, iššliaužinėjo 
dulkinas pastoges, kartais ten 
rasdamas nuostabiai vertin
gų dalykų. Telkė lietuviškų or
ganizacijų, atskirų kultū
rininkų archyvinę medžiagą 
ir viską krovė į Alkos namus. 

Veikiai jie pasidarė pilni, 
erdvokas pastatas buvo per
pildytas tiek, kad mokslo žmo
gus ar kas kitas, ieškąs litua
nistinės medžiagos, dėl jos 
gausybės ir reikiamo nesu-
tvarkymo ir negalėjo ieškomo 
dalyko surasti. Silpnėjo ir Al
kos įkūrėjo sveikata. Dar 
prieš mirtį pasirūpino sutvar
kyti jos reikalus: 1974 m. sau
sio mėnesį Alką su visomis 
lituanistinėmis vertybėmis 
formaliai ir faktiškai perleido 
Lietuvių Katalikų mokslo aka
demijai, kuri sudarė 12-os as
menų direktoriatą jai tvarky
ti. Ši institucija Alką tvarko ir 
šiuo metu. 

Buvo susirūpinta Alkos 
praplėtimu. 1976 m. sudaryta 
statybos komisija, dr. A. 
Matuko vadovaujama. Lėšų 
telkimui vadovavo Liet. Enci
klopedijos leidėjas Juozas 
Kapočius. Alkos Globos komi
tetą sudarė 47 asmenys. 1977 
m. paruoštas naujo pastato 
projektas, 1979-1980 m. Alkos 
statyba užbaigta. 

Naujasis pastatas dviaukš
tis, 80 ^ 40 pėdų, jungiasi su 
senuoju pastatu. Reikėjo daug 
lėšų ir jų buvo gauta aukų ke
liu. Trys asmenys aukojo po 
10,000, 1 — 9,000, 2 po 7,000, 3 
po 5,000 ir pan. Vien tūkstan
tininkų buvo 12. Iš viso 
sutelkta 220,000 dolerių. 

Nūdien Alka virto gražiu ir 
prasmingu muziejum — 
archyvu. Dideli nuopelnai čia 
priklauso "Dievo dovanai" — 
ii Romos atsikėlusiam LKMA 
darbuotojui istorikui kun. 
Rapolui Krasauskui. (Jis bu-

riame Australijos lietuvių 
pastangoms įkurti savo archy
vą tame krašte. Džiaugiamės, 
kad jie didesnėse kolonijose 
įkūrė lietuviškas bibliotekas. 
Gerai, kad lietuviškos kultūri
nės vertybės telkiamos prie 
Vasario 16 gimnazijos ar 
kapucinų vienuolyne Vokieti
joje. 

Bet ir JAV-bėse vienos Al
kos neužtenka. Juk lietuvių 
emigracija JAV-bėse dar ne
gyvena paskutinių dienų. 
Gyvename neramius laikus ir 
nežinome, kas šiame "spar
nuotų raketų" amžiuje gali 
Ameriką ištikti... Taigi, jei 
kartais būsimo karo nelaimės 
metu žūtų vienas lituanistinis 
archyvas — muziejus, turėtų 
išlikti dar vienas ar bent du. 
Šia prasme mes nuoširdžiai 
pritariame kito lituanistinio 
archyvo bei muziejaus kūri
mui, kurį šiuo metu puoselėja 
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje ir kurį 
remia kun. Br. Krištanavi-
Čiaus fondas, kun. Vaclovo 
Gutausko vadovaujamas. Ši 
institucija, vadovaujama 
vidurinės kartos kultūrininkų 
— prof. dr. J. Račkausko ir 
prof. dr. T. Remeikio — jau 
veikia Jaunimo centro rū
muose, padariusi gerą pra
džią. 

Bet mūsų lietuviškoji visuo
menė kažkodėl kurtoka mūsų 
kultūriniams centrams. Šiek 
tiek remia, bet nepakan
kamai. Ypač kurčios jiems yra 
mūsų vlikinės, altinės, bend
ruomeninės, centrines organi
zacijos, politinės partijos, abu
du susivienijimai, Religinė 
šalpa ir kt. Tenka tik stebėtis 
jų "alergiškumu" šiam kultū
ros reikalui. Na, bet tai ne pir
mas atvejis. Jų nebeišmoky-
sime — jie taip ir liks 
nejautrūs. Tačiau kitaip yra 
su lietuviška visuomene — ji 
jau gausiai parėmė Alką ir ki
tas kultūrines • institucijas. 
Tikėkime, kad rems ir 1984 
metais. 

b. kv. 

Ekonomika — ūkio moks
las, ūkininkavimo menas. 
Kiekvienas kraš tas turi savo 
ekonomiką, kuri kuo nors ski
riasi nuo kitų kraštų ekonomi
kos. Skirtingiausią ekonomi
ką turi Sovietų Sąjunga, kuri 
viską tvarko pagal komunisti
nius nuostatus. Ekonomikos 
tikslas — duoti nurodymų, 
kaip geriau aprūpinti savo 
krašto gyventojus. Sovietų 
Sąjungoje krašto eiliniai gy
ventojai ekonominiu atžvilgiu 
aprūpinti blogai: jie gauna 
menkus atlyginimus, o bran
giai moka už visokias prekes 
bei maisto produktus. Išimtis 
yra tik komunistams, jie gau
na gerus atlyginimus ir 10 kar
tų mažiau moka už maisto pro
duktus ir jų visuomet gauna, 
kai eiliniai gyventojai ne vi
suomet gauna maisto prodyk-
tų, išskyrus duonos ir svai
ginamųjų gėrimų. 

Pavergtos Lietuvos spaudos 
žmogus Algimantas Liekis 
nagrinėja Lietuvos ekonomi
ką, plačiau paliesdamas vieno 
odų ir avalynės fabriko reika
lus ("Švyt. "1982.Nr.II,6 p.). 
Jis rašo: "Labai dažnai girdi
me ir skaitome apie ekonomi
ką, jos svarbą, bet labai jau re-
t a i g i r d i m e a p i e j o s 
specialistus — ekonomistus. 
Jie retai prisimenami dargi su
muojant kolektyvų darbo re
zultatus. Nelengva buvo ir kai 
kuriems vadovams, kai papra
šiau nurodyti ekonomistus, la
biausiai prisidėjusius prie 
gamybos efektyvumo didi
nimo. Vardijo darbininkus, 
meistrus, technologus, kons
truktorius, sakė kitų pavar
des, bet apie ekonomistus kaž
kaip nepagalvodavę. O juk 
ekonomistų tarnybos po inži
nierių įmonėse ar organizaci
jose pačios gausiausios. Res
publikos liaudies ūkyje dirba 
per 18,000 ekonomistų, baigu
sių aukštuosius mokslus, apie 
30,000 — specialųjį vidurinį, 
dar apie 20,000 jų pareigose — 
kitokias aukštąsias ar spe
cialiąsias mokyklas". 

J i s pripažįsta, kad dabar 
Lietuvoje ekonomistų yra dvi
gubai daugiau, negu jų yra, 
proporcingai skaitant, Vaka
ruose. Dabar Lietuvoje yra ne
toli 70,000 visokių ekonomis
tų, o krašte trūksta įvairių 
prekių ir maisto produktų. Ko
kia nauda iš tų ekonomistų? 
Gal kiek daugiau tų prekių yra 
dolerinėse krautuvėse. Ar jos 
reikalingos? Rublinių krautu
vių Vakarų pasaulyje visai nė
ra. Tas tik rodo komunistų 
valdomo krašto ekonominį 
nuosmukį: nors jame yra tūks
tančiai ekonomistų, bet nėra 

J . VAICELICNAS 

ekonominių gėrybių. Kaip A. 
Liekis sako, patys ekonomis
tai gauna labai mažus atlygi
nimus. Ką su tokiu atlygini
mu ekonomistas gali išgalvoti 
geresnio? Jeigu kalbama apie 
ekonomiką, tai bent ekono
mistai turėtų būti ekonomiš
kai gerai aprūpinti. Bet ir Lie
tuvoje gerai aprūpinti ne 
ekonomistai, o komunistai, ku
rių nemažai yra ir su pradžios 
mokyklos išsilavinimu. 

Toliau jis rašo: "Gerokai 
daugiau pas mus ir pačios 
eukščiausios kvalifikacijos 
ekonomistų, apgynusių diser
tacijas. Iš ekonomikos srities 
— vos ne kas antra visų apgi
namų disertacijų. Tai rodo ir 
didžiulį domėjimąsi ekonomi
kos problemomis. Tiesa, vie
nas stambaus gamybinio susi-
v i e n i j i m o d i r e k t o r i u s 
prieštaravo: "Argi disertacijų, 
ekonomistų skaičius svarbu? 
Svarbu spręsti ekonomines 
problemas. Tuo tarpu labai re
tai galime pritaikyti mūsų 
ekonomistų rekomendacijas: 
arba jos būna perdaug abs
trakčios, atitrūkusios nuo rea
lių sąlygų, arba... pasenusios. 
O mums, gamybininkams, rei
kia konkrečių pasiūlymų, kaip 
sukurti tokius gamybinius 
santykius, kad būtų dirbama 
ir gerai, ir našiai". 

Jeigu įmonės direktorius la
bai nusivylęs savo ekonomis
tais, ras rodo, kad pats direk
torius yra ne ekonomistas, o 
tik komunistas. Kaip viena 
tautietė, atvykusi iš pavergtos 
Lietuvos, pasakojo, dar ir da
bar Lietuvoje pasitaiko direk
torių komunistų su pradžios 
mokyklos išsilavinimu. Tiesa, 
iš jų reikalaujama aukštesnio 
mokslo cenzo, bet tas reikala
vimas vis pratęsiamas, nes to
kie direktoriai, nors jie nėra 
ekonomistai, jie yra besąlygi
niai komunistai. Pagal diplo
muotų ekonomistų skaičių da-
b a r L i e t u v o j e ž m o n ė s 
ekonominiu atžvilgiu turėtų 
gyventi abai gerai, bet ekono
miniu ir dvasiniu atžvilgiu gy
vena prastai. Vietoje daugiau 
žemdirbių, daug laikoma įvai
rios rūšies KGB ir kitokių bal
tarankių. 

Apie ekonomistų darbus Lie
kis toliau rašo: "Kaip žiūri į 
ekonomistus ir jų darbą eili
niai darbininkai? Savotišką 
mini apklausą surengiau Vil
niaus P. Eidukevičiaus "Gar
bes ženklo" ordino odos ir ava
lynės gamybinio susivienijimo 
cechuose. Ne todėl, kad čia 
ekonomistei dirbtų geriau ne

gu kitose įmonėse. Tiesiog no
rėjau išsu iskinti tikrąjį jų 
vaidmenį vykdant svarbiau
sią socialistinės gamybos už
duotį — aprūpinti žmones 
geromis ir pigiomis prekėmis. 

— Kokia nauda iš eko
nomistų? Hm... — susimastė 
žilstelėjęs odų mirkytojas. — 
Jei ekonomistų šitiek esama, 
turbūt jie reikalingi... 

— Nuo seno taip buvo: vieni 
dirbdavo, o kiti pinigus skai
čiuodavo, — pasakė kitas. 

— Reikia kažkam užrašyti, 
kas ir kiek padarė, — sampro
tavo trečias. 

Nors žmonės ir neneigė 
ekonomistų tarnybos būtinu
mo, bet ir nelabai susigaudę, 
ką jos veikia ar turi veikti. Vi
sai kas kita inžinierinės tarny
bos — jų veikla kiekvienam 
aiški ir akivaizdi: techninė 
pažanga." 

Jis sako, kad socialistinės 
gamybos užduotis gaminti ge
ras ir nebrangias prekes. Taip 
turėtų būti, nes komunistų val
domuose kraštuose "nėra 
išnaudotojų", o viskas eina 
darbininkų gerovei. Deja, ko
munistų valdomuose kraštuo
se žmonės labiau išnaudo
jami, negu Vakarų pasaulyje. 
Ir čia išnaudojimą vykdo pati 
krašto vyriausybė arba, tei
singiau sakant, komunistų 
partija. Be komunistų partijos 
patvirtinimo vyriausybė ne
gali žengti nei žingsnio. Tai 
rodo 65 metų komunistinio 
valdymo patirtis.Ir jis remiasi 
ne vyriausybės, bet partijos 
vado L Brežnevo duomenimis 
d u o t a i s T S K P XXVI 
suvažiavime. Taigi visus 
sprendimus krašte daro ne 
krašto vyriausybė ir praneši
mus daro ne ministeris pir
mininkas, bet partijos vadas. 
Komunistinės santvarkos 
rezultate Sovietų Sąjungoje ir 
pavergtoje Lietuvoje viskas 
brangiau, negu kultūringuose 
kraštuose, ir daug ko trūksta. 
Brangiau, nes partija dar
bininkams nustato labai ma
žus atlyginimus: darbinin
kams išmokama tik 10% jiems 
priklausomo atlyginimo, o 90% 
to atlyginimo eina į valstybės 
iždą, kurį valdo partija. O pre
kių ir maisto produktų kainos 
labai aukštos. 

A. Liekis toliau aiškina: 
"Ekonomika — tai gyveni
mas. Jos problemos turi būti 
sprendžiamos kas dieną, ana
lizuojant, lyginant gamybos 
rodiklius, ieškant optimaliau
sių gamybos santykių spren
dimo. Todėl kai kam atrodo, 
kad ekonomistai nieko nevei
kia, kad mažai prisidėjo ir 

N. SADŪNAITĖS 
PRISIMINIMAI 

PASIEKĖ VAKARUS 
Lietuvių informacijos cent

ras praneša, kad Nijolės Sa-
dūnaitės prisiminimai pasie
kė Vakarus. Ji slapstosi nuo 
saugumo, kuris nuo 1982 m e 
tų lapkričio mėn. rimtai ją gra
sino areštu. 

Prisiminimai, užvardinti 
"Kaip patekau į KGB objekty
vą?", jaudinančiai nušviečia 
jos pergyvenimus arešto ir įka
linimo metu bei apibūdina jos 
vėliausius gyvenimo įvykius, 
kurie privertė ją slapstytis. 

Sadūnaitė, nušviesdama sa
vo brolio persekiojimą, rašo, 
kad saugumiečiai, "keršydami 
man, nutarė, kaip jau anks
čiau žadėjo, susidoroti su ma
no broliu: sufabrikavo iš pirš
to išlaužtą bylą, uždarė į 
psichiatrinę, bet pamatę, kad 
aš jiems daug kur kliudau — 
ypač jie bijo viešumos, Pasau
lio protestų, kas brolį ir išgel
bėjo, nutarė izoliuoti mane — 
pasodinti į kalėjimą. KGB la
biausiai pykina, kai jų nusi
kalstami darbai, kaip įvykę 
faktai, perduodam: į užsienį. 
Tada vargšeliai šaukia, kad 
juos šmeižia..." 

Sadūnaitė iškelia ir kitą 
graudinantį pergyvenimą, įvy
kusį tremtyje Bosučanuose, 
Kalėdų šventių metu, kai ji bu
vo paguldyta svaikatos patik
rinimui į terapinį skyrių. 

J i pasakoja, "Kaip šian
dien, įvykusią baisią tragedi
ją prisimenu 1977 Šv. Kūčių 

prisideda prie gamybos pa
žangos. Tačiau, kai atsigręži 
atgal, pamatai, kad jų pada
ryta labai daug. Sukurta 
socialistinė ūkininkavimo sis
tema, kokios dar istorijoje ne
buvo. Sukurta remiantis savo
mis idėjomis, tik iš savo 
klaidų besimokant. Žinoma, 
negalima tenkintis tuo, kas 
pasiekta, būtina ieškoti racio
nalesnių sprendimų, labiau 
tenkinančių visuomenės po
reikius, didinančių gamybos 
efektyvumą. Juo labiau, kad 
pas mus dar sunaudojama 
daug išteklių produkcijos vie
netui pagaminti. Dažnai dar 
atliekama su menka kokybe ir 
kai kurių prekių trūkumas jau
čiamas. Tos atsilikimo prie
žastys — nepakankamai ge
ras ekonominių tarnybų 
darbas, nepakankamas socia
listinio ūkininkavimo galimy
bių panaudojimas." 

(Bus daugiau) 

vakarą. \ mūsų palatą atėjo 
jaunutė sanitarė ir drebančiu 
iš susijaudinimo balsu papa
sakojo savo pažįstamai ligo
nei, kad ginekologiniame sky
riuje gimusią mergytę išmetė į 
nekūrenamą sandėliuką, o ji 
antrą parą verkia ir nemirš
ta... Paprašiau sanitarės, kad 
mane ten nuvestų. Su savimi 
pasiėmiau švaraus vandens. 
Ant baltai n J 'žyto staliuko, 
ploname vysi., įdėlyje suvy
niota, gulėjo maža mergytė, 
jau pamėlynavusiu n' o šalčio 
veideliu. Kai ranka prisilie
čiau prie jos, ji nusilpusiu bal
seliu pravirko. Pakrikštijau ją 
ir, skubiai išėjusi į med. sese
rų kabinetą, radau jas links
mai bešnekučiuojančias... Su
sijaudinusi paklausiau, kodėl 
jos išmetė nekaltą kūdikį ba
do ir šalčio mirčiai? Jos man 
atkirto: "Ne tavo reikalas! Gy
dytoja geriau žino, kam gy
venti, o kam mirti...". Niekad 
gyvenime neturėjau tokių liūd
nų šv. Kalėdų. Mergytė išgy
veno iki ryto. o kai atėjusiai į 
ginekologiją gydytojai-akuše-
rei apie tai pranešiau, ji pasa
kė: "Seniai ją reikėjo išmesti į 
pamazgų kibirą". 

Sadūnaitė rašo, kad "daug 
kartų, įvairiais sumetimais 
manęs ieškojo KGB ir milici
ja. Tų "draugų" vengiu tik to
dėl, kad noriu, kiek Viešpats 
laimins, dar šiek tiek patar
nauti žmonėms, kovojantiems 
už tiesą ir savo teises. Su 
džiaugsmu esu visada pasi
ruošusi už tai eiti į kalėjimą ir, 
jei Viešpats suteiktų tokią ma
lonę, ir mirti". 

Be kita ko, Sadūnaitė pra
neša, kad "1983 birželio 13, aš 
iš Maskvos pašto, registruo
tais laiškais išsiunčiau And
ropovui ir SSSR prokurorui 
pareiškimų dėl kun. Alfonso 
Svarinsko neteisingo nuteisi
mo ir kun. Sigito Tamkevi-
čiaus nusikalstamo suėmimo 
ir įkalinimo KGB rūsiuose, 
šmeižikiškai j} apkaltinus 
antisovietine veikla. Po šiais 
pareiškimais pasirašė dešim
tys tūkstančių Lietuvos tikin
čiųjų. Visus šiuos pareiškimus 
išsiunčiau savo vardu ir savo 
atgaliniu adresu. KGB nega
lėdami atkeršyti man asme
niškai, ėmė terorizuoti brolio 
žmoną. Tebūnie Viešpats vi
siems gailestingas!". 

Prisiminimai, kurie surašy
ti į 12 puslapių (ant abiejų pu
sių), datuoti 1983 spalio 7 die
ną. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

J U O Z A S R U D Z E V I Č I U S 

į žangos v ie toje 
Prieš 100 metų užtekėjusi „Audra" yra bene 

1 šviesiausias dr. Jono Basanavičiaus veiklos kūri-
, nys. Sukakties proga, vertinant „Aušros" įnašą 
j sąmoningam taut iniam atgimimui, tiktų ir būtų 
j įdomu pažinti šią nuostabią asmenybe, pažinti t a s 

sąlygas, aplinką, kuri iš mažens ugdė jo tautinį 
nusiteikimą, pažadino susidomėjimą garbinga 
Lietuvos praeitimi, įkvėpė skaidrią tėvynės meilę, 
suteikė nuojautą iš žmonių kasdieninės kalbos 
atrinkti visiems suprantamus, iš gilumos sielos 
kylančius nuoširdžius žodžius, kuriais parašęs „Auš
ros" programinę prakalbą, ją perskaitęs, pats 
graudžiai apsiverkė ir iš akių riedančiomis aša
romis sudrėkino rankraštį. Tokiais tėvynės meile 
žiburiuojančiais, Lietuvą idealizuojančiais žodžiais 
„Aušroje" ir kituose savo raštuose pravėręs duris į 
garbingą tautos praeit}, griovė lietuvių sąmonėje 
svetimųjų įskiepytą vergišką menkavertiškumą, o jo 
vietoje, skaitančiųjų dvasioje, įžiebė lietuviškos 
savigarbos pajutimą. Žmonės išgirdę apie savo 
garbingą praeitį, budo, kėlėsi iš ilgus metus 
užsitęsusio tautinio merdėjimo. Vėliau tautos 
žadinimo veiklon įsijungus visai eilei kitų 
pasišventėlių, iš tik prieš kiek laiko buvusių 
niekinamų dvarų baudžiauninkų, kalbamu metu iš 
valstiečių masės buvo atkurta sąmoninga, kūrybin
ga lietuvių tauta, kurios sūnūs, vieną dieną 
„liuosanoriais kariuomenėn" išėję, Lietuvai laisvę 

parnešė. 
Nuo mažens J. Basanavičių supusiai aplinkai 

paryškinti, trumpais įvadais paminima šioje Sūdu
vos dalyje amžių bėgyje įsikūrę žmonės ir vėliau čia 
atvykę Basanavičiai. Aprašomos jo mėgtosios 
Bartininkų kaimynystėje esančios, iš gimtinio 
kaimo užmatomos įkalnio — Vištyčio, Gražiškių, 
Pajevonio — valsčių žavios kalnuotos apylinkės, ten 
esančios istorinės vietovės, praėjusių laikotarpių 
materialinės kultūros, nekrokulto radiniai, žmonių 
sąmonėje gyvos legendos, praėjusių laikų nostalgi
niai pasakojimai, amžių bėgyje susikaupusi gausi 
tautosaka, gilios praeities vaidiniais alsuojančios 
tradicijos, nuo „mažų dienų" jo „akis ir širdj" 
patraukę, puikiame gamtovaizdyje rymantys isto
riniai paminklai-piliakalniai ir visa, kas žadino, 
skatino jaunučio Basanavičių Jonelio tautinį 
nusiteikimą. Ši nuo mažens jį veikusi aplinka įspau
dė neišdildomą žymę į jo sielą ir apipavidalino jo 
kuriamąją vaizduotę, veiklos horizontus didžiąja 
dalimi nulėmė jo lietuviškos dvasios asmenybės 
susiformavime. 

Nemaža vieots randa tradicinė lietuviško 
kaimo aplinka, jo gimimas suistorintoj, sudvasin
toj gamtoj, šeimoje išgyventa kūdikystė, vaikystė, 
niekada neužmiršti tėvų žodžiai, ankstyvos jaunys
tės laimingos dienos, sielon įskirdę sukrečiantys 
pergyvenimai, nuotaikingi mokymosi metai ir 
besiformuojanti romantizmui linkusi lietuviška 
asmenybė. 

Visa ši faktų, įspūdžių, legendų mozaika nėra 
istorinė-tyrinėjimo studija, veikiau tik jaunose 
dienose jį veikusios, kiek egzaltuotos aplinkos 
pavaizdavimas, paryškintas jo raštų plačiais 
išrašais. Prierašai pateikiami pakilesne, lengviau 
skaitoma, kiek subeletristinta forma, nevengiant 

lakesnio, romantizmui artimesnio žodžio, siekiant: 
bent dalinai sudaryti anuo metu ir jo raštuose 

švitėjusio tautinio romantizmo atšvaistą. Tais pat 
sumetimais ir gausiai naudojamų išrašų metrika tik 
retais atvejais, ir tai ne pilnai, ten pat nurodoma. 

Neminint visos eilės smulkesnių periodinės ir 
neperiodinės spaudos šaltinių, rašant plačiausiai 
panaudoti „Jono Basanavičiaus rinktiniai raštai", 
Vilnius, 1970, ten neįdėtas, kiek anksčiau skaitytas 
„Baudžiava Lietuvoje", „Bartininkų kraštas'", „Auto
biografija" bei viena kita tautosakos knyga. Gana 
gausiai pasinaudota J. Kapočiaus išleista B. Kvik
lio „Mūsų Lietuva", ypač 111 tomų. Atitinkamose 
vietose šen ir ten jterpta prieš daugelį metų lankytų 
vietovių įspūdžiai, girdėti pasakojimai ir čia 
gyvenančių tenykščių žmonių prisiminimai. Šiems 
visiems už tai, ypač T. Basanavičiūtei-Sereikienei, 
priklauso nuoširdi padėka. 

Bart ininkų k raš to žmonės 
Pirmą kartą sūduvių fsudinu) vardas raštuose 

paminėtas antrojo amžiaus viduryje Ptolomėjaus 
geografijoje. Tuo pačiu laiku apie 11 km nuo 
Bartininkų. Pajevonyje ant dabartinio piliakalnio-
pilies kalno jau buvusi įrengta apsigynimo pilis. 
Netoli Bartininkų esančioje Piliakalnių piliakalnio 
sodyboje sūduviai gyvenę apie V-VII a. Jotvingių, 
dainuvių, pagirėnų vardai jau priešų kronikose 
pasirodė vėliau. Sūduviai, jotvingiai, dainuviai. gal 
ir pagirėnai sudarę vieną lietuvišką tautinį vienetą, 
kurį dabar linkstama vadinti bendru sūduvių vardu. 
Neskaitant kelių šimtmečių kovų jau prarastose 
žemėse, bent po 300 metų kovų su lenkais ir kitais 
slavais, vėliau prisijungus kryžiuočių ordinui, 
nepaprastai narsi, kultūringa Sūduva pastarųjų 
buvo 1283 metais nugalėta ir genocidiškai sunaikin
ta. Daug žmonių buvo išžudyta, kiti išvesti į ordino 
žemes, kiti persikėlę per Nemuną, įsikūrė Iietuvoje 
ir vakarinių gudų žemėse. Sūduvių, kaip tautos, 
istorija baigėsi. ( B u g daugiau) 
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BERNADETA IR LINAS 
ŠEIMOS KELIU 

» 

. 

B u v o š i l tas anks tyvo rugsė
jo šeš tadien is . I lgas is Darbo 
d i e n o s savai tga l i s paskat ino 
č ikagiec ius , detroitiškius, kliv-
landieč ius torontiškius, va-
Šingtonieč ius ir kitus "užs ie 
n i e č i u s ' patraukti į N e w 
Yorko pus į. Turbūt jau seniai 
nėra buvusios tokios įvairios 
l ie tuvių kolonijų reprezentaci
jos, ka ip rugsėjo 3 d. N e w Yor
ko Apre i šk imo parapijos baž
nyč ioje . IMe altoriaus — 
l ie tuvių pranciškonų provin-
c i o l a s kun. Paulius Bal takis ir 
koncelebrantai parapijos kle
b o n a s kun. Jonas Pakaln i šk i s 
ir k u n . A n t a n a s Račkauskas . 
Tr imi to ga -sų lydimi, į priekį 
ž e n g ė Bernadeta Tutinaitė, ve
d a m a brolio Petro. Priekyje, 
turbūt nekantriai, laukė Li
n a s R imkui . Pilnutėlė bažny
čia pal iudijo juodviejų santuo
ką, o prie šventiškos nuotaikos 
pris idėjo sol istai Nerija Lin-
kevičiūtė-Ka sparienė, Petras 
T u t i n a s bei parapijos choras, 
kuris atl iko giedotines Mišias, 
v a d o v a u j a n i muzikui Vikto
rui Raliui . 

V a k a r e N e w Yorko Kultū
ros Žid inys Brooklyne vėl pil
n a s l inksmų svečių, y p a č jau
nų. Nekantria i laukiančius 
pulko bematant nuramino 
k v i e s l y s dr. Petras Kisielius, 
jr., s u i ški lminga oracija. Mar
š a s , sa lda in ių lietus, o su duo
na, druska s vynu pasitiko 
j a u n ų j ų tėvai Eleonora Tuti-
n i e n ė , dr. Kazimieras ir Aldo
n a R i m k a i ir palinkėjo jaunie

siems ilgo, la imingo vedybin io 
gyvenimo s a v o ir jaunos ios 
Bernadetos mirusio tėvelio Jo
no vardu. 

Iš kvieslio sužinojome jau
nųjų nuopelnus. Bernadeta, gi
musi ir augusi Brooklyne, ma
t e m a t i k o s d a k t a r ė , d ė s t o 
matematiką ir kompiuterių 
mokslus Goucher koledže prie 
Baltimorės. Pradėjusi moks
lus N e w Yorko universitete, 
Bernadeta įsigijo matemat i 
kos magistrą ir daktaratą Rut-
gers universitete, N e w Jersey 
valstijoje. L inas iš C h i c a g o s 
— baigęs politinius mokslus , o 
vėliau John Marshal l vardo 
teisės mokyklą , buvęs "Drau
go" redaktorium, š iuo metu 
dirba "Amerikos Balso" lietu
vių skyriuje Washingtone . 
Kaip ir Bernadeta, daugel į me
tų da lyvavo ateit ininkų veik
loje, po ketvirtojo J a u n i m o 
kongreso įs ijungė į P L J S val
dybą, padeda ruošti kasmeti
nius P L J S Ryšių centro Litua
nistikos seminarus. 

Su są .nojum pristatytas ir 
jaunųjų pulkas: vyr. pamergė 
Daina Penkiūnai tė — jaunųjų 
kaimynė Washingtono apy
linkėse, beveik piršlė, s u kuria 
Bernadeta susipažino, vado
vaudama Neringos stovyklo
je, R a s a Razgait ienė, Berna
detos g e r a d r a u g ė n u o 
gimnazijos, ne kartą per naktį 
kikenusios apie kokį berną, Ri
ta Bobelytė-Thomann, Berna
detos pusseserė, kurios vestu -

Bernadeta Tut ina i tė ir Linas Rimkai 
Nuotr. Romo Puterio 

vėse Bernadeta b u v o pamergė, 
vyr. pabrolys P r a n a s Pranc-
kevičius, s u kuriuo jaunas is 
L inas ne kartą pas i trankė, Ta
das Kl imas, kuris trankėsi su 
Linu ir Pranu, ir L i n a s Koje
lis, kurį L inas ats i trenkė, kai 
nusikraustė į W a s h i n g t o n ą iš 
Chicagos . 

Netrūko sveikinimo laiškų 
bei te legramų, kurių daugel is 
iš Lietuvos atkel iavo (pajuo
kauti m ė g s t ą s kvies lys net 
prasitarė apie Petro Griškevi
čiaus l inkėjimus i lgai poves
tuvinei kelionei, kuri atitrauk
tų Liną nuo darbo A m e r i k o s 
Balse"), o Lino buvęs bendra

darbis, poetas K. B r a d ū n a s 
pagerbė jaunuosius e i lėrašč iu . 

Bernadetos brolis Petras sa 
vo še imos vardu p a s v e i k i n o 
jaunuosius ir atvykusius , y p a č 
Bernadetos kolegas bei m o k s 
lo draugus, kurių s u v a ž i a v o 
keli stalai. Lino tėvelis dr. Ka
zimieras Rimkus pastebėjo , 
koks iš tikrųjų mažas pasau
l is . Rimkų še ima dukart buvu
si Brooklyne — pirmąkart pa
sitraukus po antrojo karo j 
Ameriką, kai Lino dar nebu
vo, o antrąkart jam jau suku
riant šeimą. 

Netrūko vaiš ių, p i l s tytoja i 
buvo itin dosnūs, bet svar
biausia — lietuviška d a i n a ne-
nutrūkdavo, net orkestrui pra
dėjus šokiams groti. 

Lai ta l ietuviška d a i n a ir 
dvas ia telydi jaunuosius , įs i
kūrusius naujam g y v e n i m u i 
Columbijos miestelyje, Mary-
lande. 

eps. 

TILTAS PER NERĮ 
Valė Marcinkonytė 

Dviejų Seimų garbingam arnrinhniri 

Rašytoja gimusi ir užaugusi lenkų 
okupuotam Vilniuj, lietuvių patrijotų 
šeimoje. Jos knygos tema įdomi tuo, 

-nes joje aprašoma dviejų šeimų i5gy-
^venimus lenkų ir vokiečių okupacijos 
j metais, ši knyga, kaip pati autorė pa

sisako, yra jos gyvenimo neatskiamo-
ji dalis. 

Knyga gražiai išleista. Viršelis ir 
aplankai piešti Julytės Neverauskaitės-
Vasiliūnienės. Atspausta "Draugo" 
spaustuvėje 1982 m. Kaina su per
siuntimu $5.85. 

• 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, +5+5 W. 63rd St, 
Chicago, IL 60619 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR RE.NT S E L P W A N T E D — VYBAJ 

ISNUOM Marųuette Parke 5 kamba
rių butas i— apšild. ir šiltas vanduo. 
Tik suaugusiems, be gyvuliukų. Tel. 
737-9875. 

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

F A S H I O N C A R P E T S 
K I L I M A I 

Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 3 t . — Tel. 778-9064 
ssss: 

PRECISION DRILL PRESS 
OPERATOR — NighU 

.vlajor Chicago Arca Company wants 
Drili Presą operators who mušt U-
able to lay-out. act-up and operate 
multiple spindle and radio drilis. 
Mušt have 3 to 5 years set-up « -
ptricnce and their own tools. Tt>p 
vvajres, overtime. company paid me
ti ical plan ir.cludiog Eye, Dental and 
Piescriptions. 

Contaet Personnel Department 
BLNKS MANUFACTURINC CO. 

9201 W. BeJmont 
Franklin Park, IL 60131 

Tel. (312) 671-3000 
KquuJ Opportunity Employer 

>oooooooooocooooooooooooo<x 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
W. 69 SS., t e l 776-1486 

> O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O < K 

10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už j 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio i 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 1 

S208J4 W«st 95 tb Stree t 
I « L GA 4-8654 

>ooooooooooooooooooooooo<xx, 

MASTER PLUMBING 
Lieeasad, Bo-nded, Iosured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės j 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
lės Karsto vandens tankai, flood 
control Užsikimšę vamzdžiai išvalo-' 
mi elektra. Palikite pavardę ir teleto • 
ną — lietuviškai. 

S E R A P I N A S — TeL 656-2960 ! 
>oooooooooooooooo-oooooooo<x 

AUTOMATIC SCR£W MACHINE 
OPERATOR — For Nights 

Majcr Chicago area oornpany want» 
osptru-nced machinist who is able to 
set-up & operato singlc spindle Bro\vn 
& Sharpe automaties- Mušt have «wn 
tools, and 3—5 y*iars previous experi-
ence. Top •svages. ovectinie. company 
paid rr.<Hiical plur. including Eye. 
Dc-ntal. and Presoriptlons. 

Contaot Personnel Department 
BLNKS MANUFACTURING CO. 

9201 W. Belmont 
Franklin Park, IL 60131 

Tel. (312) 671*3000 
Eiįua; Opportunity Employer 

PRECISION DRILL PRESS 
St»t-t'p Man ri'o,uiit-d *"ith 3 to 5 yrs. 
stt-up osptrieiice l'or niultiple spindit' 
and radio drills Mušt be able 00 
niake' la> -outs and have own tools 
Top \vages. overtime. Company paid 
medical v'.a-.i mcluding Eye, Dental & 
Prescrip'aoiis. 

Contact Fersonnel Department 

BINKS MANUFACTURING CO. 
9201 W. Belmont 

Franklin Park, IL 60131 
Tel. (312) 671-3000 

Ecjual opportunity Employer 

VYRAI IR MOTERYS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
i r ki tus k r a š t u s 

NEDAS, 40M Archer Avetiue 
Ckieaco, IL aMS2, TeL •27-SfSt 

Position Available 

» c a 

oooooooooooooooooooooooooo 

M. A. Š I M K U S 
INCOML TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
S. Mapl«wood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes Pra
šymai ir kitokie blankai. 

O O O O O O O O O O O O O O O O O O ^ O O O O O O O 

for individual interested in a 
career with fashion and gla-
mor oriented company. Good op
portunity for advancement. No 
experience necessary. Will train 

For interview call 
Chris - 430-2552 

Iš k. j d.: Petras Tutinas, Eleonora Tutinienė, 
Bernadeta Tutinaitė, Linas Rimkus, Aldona Rim- kuvienė, Kazimieras Rimkus ir Aloyzas Rimkus. 

Nuotr. R o m o Puter io 

NtiiintmiiiiiiiiHMiiiiniiimimiiiiiiiiiii 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Dl. 60629. Tel. 77S-8OO0 

Darbo valandos: 
Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

nttiiiiitiiiitiitiniuiiiiMiiiimiuitniiiHin 

IŠKILIŲ MENININKU 
KONCERTAS 

Sol i s tė Gina čapkauskienė ir 
pmnj8taa-virtuozas prof. And
rius Kuprevičius, pakviesti L B 
Ohio apygardos valdybos, sau
s i o 14 d. koncertuos Dievo Mo
t inos parapijos auditorijoje. 

Prof. Kuprevičius atl iks ke
letą kūrinių ir akompanuos so
l istei i i Montrealio. 

B i l i e ta i jau dabar platinami 
parapijos svetainėje, juos gali
m a užs isakyt i skambinant Juo
zui Cyvui — tel. 486 5970 arba 
V y t a u t u i Brizgiui, teL 261-4077. 

Bi l ietų kainos po 8, 6 ir 4 dol. 

fABRICS 
O 

Kiek didinasi t a v o turtai, 
tiek daugink savo gerus dar
bus. 

S. Pellico 

VYTUI ALKEVIČRJI-ALKUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ELENAI , 
sūnui ARVYDUI, dukteriai DIANAI, seseriai ALDONAI 
BILIŪNIENEI su šeima, brolienei REGINAI su šeima, 
kit iems giminėms ir artimiesiems. 

LEONAS IR STASĖ KEŽEN1A1 

kCLEAMNCEf 

W2i 
FALL & WIMTER MBMCS 

SAVE 20-60%| 
AND MORE! 

NOWTHRUJAN31 
Seiection and values are their best ever 
This is THE Ciearance Sale :o stock uo on 
*ooiens S«ik Creoe de Ctimes tfressy 
evoning faDncs tnucn Txxe' 
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SEE FlSHMANSOWN 
STASE OLŠAUSKAS 

TO SERVE YOURNEEDS 
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NUO 
J ū s ų p r o t ė v i a i gar 

d ž i a v o s i p a s l a p t i n g u , 
t u r t i n g u , š v e l n i u , š i l 
dančiu, e legantišku Mar
teli Cognac skoniu nuo 
1715 m. 

O kai ž m o n ė s taip i lgai 
ką nors vert ina, jūs žinote, 
kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 

Imported by The Jos. Garneau 
Co.. N.Y., N.Y. c 1981. 80 proof. 

Įvairty prekių pasirinkimas nebrangiai 
i i mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
25S1 W. t t Ct , Chicago, IL 60«29 

S I U N T I N I A I I L I E T U V Ą 
TsL — 925-2737 

Vytautas Vaiantiaac 

oooooooooooooooooooooooooo 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL S76-1882 arfaa 376-5996 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

K E A L E S T A T E 
4»^a»*«aw>e«a>*«»w^aw*«aM»M**flHMtfM«i^^ai^^Maaft>MBB> 

! Pajamų bungaIow — ll/2 aukšto mū-
• rinis. 3 butai, vienas su dviem mic-
; gr.mais Garažas. Marąuetu Parko 
i centre Nebrangus. 
Į 
. 2-jų aukštų marinis. Pirmam* auicstt 
j 6 kamb 3 mieg. Antras aukštas pa
dalintas j 2 butus. Batsiuvio dirbtuvė 
rūsyje. Geros pajamos. 69-ta ir Waah-
t«naw. . 

ŠIMAITIS B E A L T T 
Insurance — Income Taz 
2951 W. 6Srd SJtwt« 

TeL 436-7878 

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

Plaunąs** k vaškuojama 
•iaų rtaių friadis. 

B U B N Y S 

Tti — EE 7-5168 

• • - • • 

O V I N G 
SEKINĄS parkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i tok aatasto leidimai ir 
DilOft B^0Qf Bttds\> 

MASTER CHARGE ir VISA 
IMef. — W A 5-8963 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiifimiiiiiiiiiiiiiiiii 

. BUTŲ NUOMAVIMAS 

Dramfim— — Valdymui 

N « m q pirkimM — PardaviaaM 

INCOME TAX 
NoteriatM — V e r t i m a 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedae Ave . — 778-2331 

miiiiiiiui 

PACKAGE EXPR£SS AGENCY 
MARIJA NOREUdENC 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
ke*. Maistas ii Europos sandėlių. 

W. fff St, Cttlcago, IL 
Tai. — SSS-27S7 

D ė l f « r ų rezultatų, skelbkitės 
d ienraš ty "Drauge". 

Į S I G Y K I T E D A 1 A R 

D A B GALIMA GAUTI: 

Lietuvos istorija 
Red. A. ŠAPOKA 

* 

Šviet imo Ministerijos k r v g ų 
Į leidimo komisijos leidinys, K. u-
<nas 1936 m. Spaudė "Šviesos" 
spaustuvė Kaune. 

Veikalas didelio formato, kie
ti viršeliai, 668 psl. su atski
rais istoriniais žemėlapiais. Kai
na su persiuntimu tik $17.00. 

Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, į5Ą5 W. 63rd SU 

Chicago, IU. 60629 

3ST T.tf.SVSJĮ3SSĮĮjg^^MĮ 
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KUN. VL. BUTVILĄ 
Mokinio atsiminimai 
VINCENTAS LIULEVICIUS 

VOLGOS VOKIEČIŲ 
LIKIMAS 

(Pabaiga) garb ingo asmens veiklą 
ties tarybos pirmininkas ir Utenoje. Tolimesnė jo veikla 
Švietimo tarybos narys. Kape- 3™ trumpai sužymėta kun. Ti-
honavo Panevėžio batalionui to Narbuto LKMA "Metrasty-
(1919), buvo Lietuvos Gynimo ie"> l t. 275 psl. ir Lietuvių 
Komiteto Utenos skyriaus pir- Enciklopedijoje. Kun. Vladas 
mininkas (1921) h- Saulių Butvilą vertas didesnio prisi-
Sąjungos Utenos rinktinės pir- minimo, gal net atskiro leidi-
minmkas (1923), (LKMA n i o - Sakau, gal šie menki ma-

Metraštis", I, 275 psl.). no atsiminimai pajudins kuri 
Vienu metu gyvenau oas n o r 8 / s m e n K k ^ daugiau ži-

zakristijona s p i S j e ^ D a i n a i n o ^ n,ane, xr parašys plates-
f a Z ^ nosi.saugojo^a^b;'^-

skubiais žingsniais einantis T: X T "V* 
klebonijos į miestą Kadangi " * ? ft^*™***8 UteT 
j 9 » n • . * " c o u»- ^ a a n g i n o s katalikiškajai visuomenei 
S J J r d a l y V 3 U t l i r U t e n o s "Saulės" gimnari-
£ T u ^°sečimo8e' r e t a i

 j a i » (i983.XII.12). būdavo klebonijoje, todėl ant 
P a s t a b a . Utenos "Saulės" 

Latvių protestantų pasto
rius Heralds Kalninš, gyve
nąs okupuotoje Latvijoje, ap
tarnauja vokiečių liuteronų 
parapijas Volgos srityje. Jis 
tai daro jau ilgesnį laiką. 
Tarp vokiečių ten galima su
tikti ir vieną kitą latvį. Dalis 
vokiečių nuo Volgos srities 
buvo deportuoti į centrinę 
Aziją. Jie visi ten griežtai pri
silaiko savo tikybos. Čia įvy
ko ir pirma pokario liuteronų 
konferencija. Pasirodo, kad 
Sov. Sąjungoje yra 350 vokiš
kai kalbančių parapijų, ku-

Mielam Bičiuliui 

ATSPARI PLASTIKA 

jo durų buvo toks ratukas, ku
ris nurodydavo kir ?H metu 
galima rasti kun. \ . Lutvilą. 

Iš kun. T. Narbuto išskai
čiuotų kun. V. Butvilos eitųjų 
pareigų viena — Lietuvos 
Gynimo komiteto pirminin-
kystė — palietė ir gimnazis
tus. Mokinius išsiuntė į numa
t y t a s a p y l i n k e s r i n k t i 
Lietuvos gynimui aukų. Ra
šančiam šias eilutes taip pat 
teko būti rinkėjų tarpe. Oras 
buvo šaltas. Rinkėjai Šalome 
kaip šuneliai, ypač nuvažiuo
jant ir grįžtant vežėčiose 
gruodo keliu. 

Jei gerai prisimenu, tai vie
nu tarpu Utenoje buvo už
drausta degtinę pardavinėti 
užeigose (smuklėse). Ją tepar-
davinėjo tik monopolis. Išeitų, 
kad kun. V. Butvilą rūpinosi 
žmonių blaivinimu, ką patvir
tino žmonių posakis: "Einame 
Butvilos degtinės nusipirkti". 

Susidariau įspūdi, kad su 
kun. V. Butvilą buvo galima 
išspręsti kai kurie reikalai, nes 
atitinkamos institucijos, jo pa
veiktos, padarydavo, ką jis pa
tardavo. Kaip pavyzdį galiu 
pasakyti mane lietusį įvykį. 
Man dirbant Užpalių viduri
nėje mokykloje smarkiai prie
kabingas buvo direktorius J . 
Blaževičius. Vienu tarpu kun. 
V. Butvilą buvo atvykęs į 
Užpalius. Jis mane paklausė 
kaip darbo sąlygos. Aš jam ir 
pasakiau savo rūpestį. J is 
suramino maždaug šiais žo
džiais: "Pakentėk iki pavasa
rio. Gausi kitą direktorių". 
Tikrai kitais metais sulaukiau 
kitą direktorių, su kuriuo la
bai gražiai sugyvenome. 

Kun. V. Butvilą, labai aktv-
viai dirbdamas įvairiose or
ganizacijose ir būdamas jų 
vadovybėje, susidarė ir prie
šų. 1921-1922 mokslo metais 
(tikros datos nepamenu) įvy
ko pasikėsinimas prieš jo gy
vybę. Nakties metu mesta 
bomba į jo miegamojo kamba
rio langą. Bomba, atsimušė į 
viduje uždarytas langines, nu
krito lauke ant žemės ir sus
progo. Tą rytą klasėje laukė
me jo pamokos, pasiryžę 
stebėti, kokį jam padarė įspū
dį. Jis mus nustebino. Pamo
koje visa laikysena buvo ta 
pati, kaip ir visada. Iš pers
pektyvos žiūrint į tą įvykį, per
šasi mintis, kad ranka metusi 
bombą buvo inspiruota ko
munistų, norint sunaikinti vie
ną apskrities vadų. Buvo ir 
daugiau panašių atsitikimų. 
Tolaikinius tokius įvykius 
suvedus į vieną krūvą, peršasi 
mintis, kad ta pati (komunis
tų) ranka nužudė jauną že
maičių veikėją (dr. Gr. Valan
čiaus "Drauge aprašytą), ta 
pati ranka nužudė studentą 
Jurgį Krasnicką, pasikėsino 
prieš Lietuvos ministerį pir
mininką Ernestą Galvanaus
ką, vėliau nužudė kun. Juozą 
BaKšį. Norėjo pašalinti įta
kingus veikėjus, tautos žadin
tojus. 

Užbaiga 
Nuo tų įvykių mane skiria 

jau daugiau kaip kapa metų. 
Tiek tegalėjau pasakyti apie to 

Berlyno televizijos bokštas 
pagal aukštį antras Eu-

gimnaziją vėlyvesnės žinios ropoję — yra ir unikali labo-
vadina progimnazija. Anais ratorija, kur praktiškai išban-
laikais niekas jos progimna- domos konstrukcijos iš įvairių 
zija nevadino. Mokiniai uni- medžiagų. Šio 365 metrų aukš-
forminėje kepurėje turėjo įsise- cio pastato daug dalių pa-
gę ženklelį — bekylanti saulė gaminta iš plastikos ir stiklo 
ir jos spinduliuose tris raides pluošto (fiber glass). Jas išty-
USG (taigi Utenos "Saulės" rus pastebėta, jog plastikinės 
gimnazija). Taip ją vadinau ir dalys per 14 metų beveik nė
šiuose atsiminimuose, išsky- buvo deformuotos ir išlaikė di-
rus kun. T. Narbuto citatą. delius krūvius. 

A. + A. 
DR. ALGIRDUI KURGONUI 

mirus, žmonai FLORENTTNAI, sūnui KĘSTUČIUI 
gilią i r nuoširdžią užuojautą reiškia 

BEVERLY SHORES LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAI 

Beverly Shores, Ind. 

Brangiam tėvui 
A. f A. JONUI VALAIČIUI mirus, 
Lietuviu Fondo Tarybos narį, sūnų dr. 
Joną Valaitį nuoširdžiai užjaučiame. 

UETUVIŲ FONDAS 

A. A. 

DR. ALGIMANTUI KURGONUI 
m i r u s , 

nuoširdžiai užjaučiame žmoną Floren-
tiną, sūnų Kęstutį, išgyvename liūde
sį. 

. 
RŪTA ARBIENĖ 
)NA PULKAUNIKIENĖ 
EUGENIJUS IR DANGUOLE BARTKAI 
JAUNUTIS IR ANTANINA DAGIAI 
VYTENIS IR IRENA JONYNAI 
JONAS IR VINCENTINA JURKŪNAI 
VYTAUTAS IR JIEVA KASNIŪNAI 
JONAS IR ONA KAVALIŪNAI 
KUN. MYKOLAS KIRKILAS 
GEDIMINAS IR SOFIJA MICKAI 
LINA ŽITKIENĖ 
LEONAS NEKUS 
JUOZAS IR DANA NOREIKAI 
HENRIKAS IR DANA NOVICKAI 
KAZIMIERAS IR ELENA POCIAI 
VALERIJONAS IR ELLA RADŽIAI 
PETRAS IR MEILUTĖ RULIAI 
JONAS IR GRAŽINA STANKŪNAI 
VINCENTAS SHAULIS 

Beverly Shores, Ind. 

Brangiai 

A. f A. MARIJAI BRIZGIENEI, 
m i r u s , 

jos vyrui SIMUI, sūnui GENIUI ir jo 6EIMAI, sū
nui RIMUI ir GIMINĖMS reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą ir kartu, skaudžiai pergyvendami, liūdime. 

ONA KREIVĖNIENE 
SŪNUS MINDAUGAS, DUKTERYS 
TERESĖ ir ROMA ir jų ŠEIMOS 
ir DUKTĖ GEMA 

Liet. Dipl. šefui Ministeriui 

A. f A. STASIUI LOZORAIČIUI 
m i r u s , 

gilią užuojautą reiškia žmonai VINCENTAI, sūnums 
STASIUI ir KAZIUI ir visiems NEPRIKL LIETUVOS 
PASIUNTINIAMS ir KONSULAMS. 

Lietuvių Miškininkų 
išeivijoje VALDYBA 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. sausio mėn. 10 d. 

A. + A. Joana Čepui - Čepulevičiene 
GIRKAITĖ 

Gyveno St. Petersburg, Florida. Anksčiau gyveno Chicagoje ir 
Antioch, Illinois. 

Mirė gruodžio 22 d., 1983 m., sulaukus 86 m amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 75 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo vienuolė Seselė Maria Sko-

lastika, pranciškietė, dukterėčia Florence Milės, sūnėnas Konstan
tinas Zepul su žmona Nancy ir šeima ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Velionė buvo našlė a a Vlado ir motina a. a. Valerijos. 
Kūna> bos pašarvotas antradienį nuo 2 iki 9 vai. vak. Vance 

koplyčioje. 1424 S 5oth Ave, Cicero, Illinois. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 11 d. Iš koplyčios 9 vai 

ryto bus atlydėta į iv Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: GIMINES 

Laidotuvių direkt. — Jean Vance, telefonas 652-5245. 

MAŽEIKA-EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

— o 
Laidojame iš 2424 W. 69th Street 

Tel. 7 3 7 - 8 6 0 0 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS i. DA1MID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPI YČiOS 

4330-34 So. California Avenue 
telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9*52 

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

Lietuvos valstybininkui 
A. + A. 

Min. STASIUI LOZORAIČIUI 
mirus, žmonai Vincentai ir sūnums Sta
siui ir Kaziui, nuoširdžią užuojauta reiškia 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA 

Mylimam broliui 

A . f A, 
VYTAUTUI ALKEVTČIUI 

mirus, Juno Beach Lietuvos Dukterų pirmininkę 
ALDONĄ BILIŪNIENĘ ir šeimą gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

JUNO BEACH LIETUVOS DUKTERYS 
Florida 

Mylimam vyrui 
A f A. Dr. ALGIRDUI KURGONUI 
staiga mirus, skausmo prislėgtus Florą 
ir Kęstutį nuoširdžiai užjaučiu* 

GENĖ VALŪNIENĖ 

STEPONAS C LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

A. * A. 
ALEKSANDRAI KYBARTIENEI 

mirus, vyrui Anzelmui, sūnui Edmun
dui su šeima gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi 

VYTAUTAS S. SEMIOTAS 

Mylimai jo Motinai Lietuvoje mirus, 
S T A S J V I S O C K Ą 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 
JONAS AMBRIZAS 

STASYS GASWNAS 
VYTAUTAS JUODKA 

A. * A. 
VYTAUTUI ALKEVIČIUI mirus, 

seserį Aldoną Biliūnienę ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

M. Slavinskienė, A. Paierienė, L. Petrikonienė 
L.A. Staikūnai, V.M. Ginčai, J.S. Goriai 
M. Slabokienė, A.A. PMpavičiai 

A. f A. ANTANUI GULBINSKUI 
m i r u s , 

žmoną Ilimarą Gulbinskienę, dukras Mil
dą ir Nijole su šeimomis nuoširdžiai užjau
čiame. 

ALGĖ IR ADOLFAS ŠLEŽAI 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą''. 
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U K A U U A S , antradienis, iy»4 m. sausio mėn. 10 d. 

x Jonas Talandis kaip oficia
lus respublikonų partijos kandi-

I datas šiais metais kandidatuo-
I ja j Metropolitan Sanitary Dis- j 
i trict komisiooierių tarybą. Apie 
; šj reikalą ir nemažas laimėjimo 1 
, galimybes J. Talandis kalbėsis 
su P. Petručiu šiandien, antra
dienį, 9:06 vai. vak. "Margučio" 
radijo bangomis. 

x 300 dol. čekį kaip dovaną 
'Draugui", atsiuntė jo nuošir 

X "Draugo" atkarpoje šešta
dienį baigėme Petro Matekūno 
istorinę apžvalgą "Kultūros Ži
dinys", šiandien pradedame il
gesnę studijinę Juozo Rudzevi- j d u s rėmėjas iš Lenox, Mass., 
čiaus istorinę apybraižą "Ten j k u r i s p j ^ j Q pavardės ne- į 
gimė. augo dr. Jonas Basanavi- j skelbti. Mielam mūsų rėmėjui' 
čius". j už lietuviško žodžio vertinimą ir 

X Ekumeninės pamaldos šiais! d o s n H oei gražią auką tariame 
metais bus sausio 22 d., sekma- > nuoširdų ačiū. 
dienį, 3 vai. p. p. Lietuvių Re-1 x p^tname Nekalto Prasidė-
forrnatų bažnyčioje. 5230 S. Ar- į įįmo Marijos seserų vienuolyne 
tesian Ave. Visi, kuriem rūpi Į rengiama susikaupimo diena 
Bažnyčios vienybės klausimas, j šventiesiems Metams paminėti 
kviečiami dalyvauti. . s a u s l 0 29 d., sekmadienį, 10 vai. 

x Renata Variakojvtė ir Lau- ryte. Tema — "Atpirkimo švie-
ra Putriūtė, Marijos aukštesnio-! *a dabarties tamsoje". Susikau-
sios mokvklos ketvirtųjų metų į P i m o d i e n a baigsis 3 vaL šv. Mi-
mokinės, kaip pasižvmėjusios į * « * • Apie dalyvavimą prašo 
moksle, yra įrašytos į 1983- j Pranešti iš anksto Nek. Prasidė-
1984 mokslo metų Illinois vai-13 imo seserims arba Rėmėjų cen-
stijos garbės mokinių sąrašą, j t r o valdybai. 
Šios abi lietuvaitės yra aktyvios i x .. ldg4 „ ^ ^ Kalendorius", 
ir lietuviškoje organizacinėje i išleistas Toronte, pasiekė redak-
veikloje: veikia skautų crgani-j c i j a Kalendoriuje sudėti ne tik 
zacijos Kernavės tunte, šoka į mėnesiai su vardais ir šventė-
tautinių šokių grupėje "Grandy- i mįs bet taip pat daug pasiskai-
je" ir yra Rūtos ratelio vadovės : t y mų. eilėraščių ir įvairenybių. 
— Renata Variakojvtė — pir- Kalendorius yra knygos forma-
mininkė, Laura Putriūtė — vi- j t o , 208 psl. dydžio. Redagavo 
cepirmininkė. 

iŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYB1SE 
Solistai M. Vaivadaitė ir V. 
atliks meninę programą 

Los Ageles Lietuvių fondo ba
liuje, vykstančiam sausio 21 d. 
M, Vaivadaitė yra atvykusi iš 
Detroito ir gilina studijas aukš
to mokslinio lygio USC universi
tete. Abu solistai publikos yra 
mėgiami dėl malonaus balso tem-j 

— Romo Kalantos šauliu kuo 
pa St. Petersburge, Fla., Lietu
vių klube turės savo susirinki
mą sausio 24 d. Nariai kviečia
mi dalyvauti. 

— A. a. Ina Obolėnienė perei
tų metų lapkričio mėnesį mirė 
Tucson, Ariz. Į Arizoną ji bu
vo persikėlusi gyventi prieš sep
tynerius metus. čia gydėsi nuo 

bro ir artistiškos laikysenos I astmos, bet pagaliau ši liga ją 
scenoje I pakirto. Velionė buvo susipra-

_ Â  a. Antanas Gnlbinskas | t u s i l i e t u v ė ^ ^ +* **± 
buvo palaidotas gruodžio 27 d. | ̂  ^ a ruzac j j a s ir spaudą J, 

*~~- • i dalyvaudavo Ljtuvių renginiuo-
graziose Forest Lawn Los An-1 \_, kam_ .._ ,_;_„ , se, kai tik jėgos leisdavo, pri

klausė Lietuvių Bendruomenei. 
Nors buvo nekatalikė, bet lan
kėsi lietuvių pamaldose. Jos kū
nas palaidoti buvo išvežta į 
New JYorką, kur palaidotas 
anksčiau miręs jos vyras a. a. 
Kazys ON>lėnas, buvęs nepri
klausomoje Lietuvoje "Trimito" 

Stasys Baras, Standard Federal Savings įstaigos vyresnysis viceprezidentas, atšventė 25-rių metų sukaktį, kai dir
ba šioje taupymo įstaigoje. Jis priklauso Lietuvių Prekybos rūmams ir yra Lietuvių fondo tarybos pirmininkas. 
Nuotraukoje iš kaires: Stasys Baras, prezidentas David Mackiewich ir viceprezidentas Anthony Sirtaut. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Prel. Jonas Kučingis, šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas. Los Angeles, Calif.. 
mūsų nuolatinis rėmėjas, ben
dradarbe ir nuoširdus spaudos 
palaikytojas, ir šiemet atsiuntė 
100 dol. savo spaudai stiprinti. 
Savo garbės prenumeratoriui 
nuoširdžiai už dosnią auką dė
kojame ir linkime sveikatos atei
ties darbuose. 

Stasys Prakapas. 
X Purrtamo seselių rėmėjų 

metinė vakarienė ir koncertas 
bus balandžio 1 d. Dainuos sol. 
Linda Marcinkutė iš Toronte. 

'Aido" orkestras yra pa-

NAUJI METAI 
ATEITININKŲ NAMUOSE 
Ateitininkų namuose, Lemon-

namų tarybos pirm. Mečys Sil-, pročių pynė, susidedanti iš seno-
kaitis, laikrodžiui priartėjus vės dainų, kurias atlikėjos trau-
prie 12 valandos, tarė keletą j kė "senoviškai" — vienu balsu 
prasmingų žodžių. Buvo sugie-! ir perkėlė visus į senovę, kada 

Į te, susirinko nemažas skaičius j d o t a & T a u t o s h ^ ^ pakeltos i seneliai ir proseneliai laukdavo j 
i ateitunmtų ir jų svečių sutikt:; į a m r ^ n o taurės, reiškiami vi'- Kalėdų su visais senovės papro-i 
naujuosius 1984 metus. Sutiki- t i n g i s v e i k i n i r n a i i r linkėjimai, čiais ir burtais. Bronė Stravins-' 
mą ir šiemet organizavo Elena ' 
Razmienė ir namų taryba. La-; Sutikus 
bai maloniai visus nustebino j jaunimas 

naujuosius metus, i 
persikėlė į apatinę; 

kviestas groti Lietuvos Vyčių > faktas, kad daugiau negu pusė ' sa'ę, gražiai išdekoruotą Ra
mintos Pemkutės, Daivos Bar-
šketytės ir kitų, ir linksminosi 

choro metiniame pokylyje sau-. dalyvių buvo jaunimas — stu-
I sio 21 d., šeštadienį, Vyčių sa- J dentai ir jaunieji akademikai, 
i lėje. Pradžia 7 vai. vak. Bus j Svečių tarpe buvo matyti ir į Prie šių laikų ritminės muzikos. 
j įdomi programa, laimėjimai ir j naujai išrinktas Ateitininkų fe- i Vyresnieji gi. pasilikę viršutinė-

x Michael J. Madigan, Illinois ! 
Atstovų rūmų pirmininką?, kai- i 
bės Balzeko 
muziejuje sausio 16 d., pirma-

kitos įvairybės. deracijos vadas dr. Kazys Pem-
kus su visa savo šeima, taip pat 
ir buvęs tarybos pirmininkas x Albinas Mitkevičhis, Los 

Lietuvi;; K - ^ r c ? Angeles. Cal., atsiuntė mokest* Į į ' J ^ ^ J ^ ^ m ž r r / . a 
j ; uz tris "Draugo" prenumerato-: 
d., pirma- . , TZ., — - - . ,. . . . . . . . . , ' 'nūs ir dar pridėjo 15 dol. i dienj, nuo 7 iki 9 vai. vak. Tarp , , . , . , . . T , . „._ , . . ' . , . . , , ,r> kalėdines korteles. Labai ačiū kitų diskusijose dalvvaus ' Drau-; 

uz Susėdus prie vaišių stalų, su
tikimas buvo pradėtas specialia 

je menėje, šoko valsus ir tango, 
primenančius anas gražias jau
nystės dienas. Sutikimas praėjo 
jaukiai ir pakilioje šeimyniškoje 

Į nuotaikoje. j . 

PENSININKŲ 

kienė, MalvLna Jonikienė ir Ma-
rija Barienė iš eilės aiškino, kad ! 
šį kartą norima prisiminti svar-
biausią žiemos šventę — Kalė- j 
das. Ne tas Kalėdas, kurios be- i 
veik nebeturi prasmės šiame ge
rovės krašte, bet tas Kalėdas, 
kurias šventė mūsų senoliai Lie
tuvoje su visokiais papročiais, j 
burtais ir kūčių valgiais. 

I Pynę buvo įpinti 3 eilėraš
čiai: "Prie kūčių stalo", kurį at
liko Regina Vaitkūnienė, kun. 
St. Ylos — "Šventąjį vakarą" 

gėles kapinėse. Jis su žmona 
prieš 7 metus iš Chieagos persi
kėlė į Los Angeles arčiau gyven
ti prie savo dukters. Kaip ga
bus foto žurnalistas visus dides
nius visuomeninius susibūrimus 
užfiksuodavo ir įdomesnės nuo
traukos nuolat tilpdavo "Drau-
ge"' j ir vėliau "Mūsų Krašto" redak 

— Los Angeles ir Piet. Gali- > torius, žymus žurnalistas, 
fornijos lietuviai džiaugiasi gra
žiu klimatu, kai pagal meteoro Į KANADOJE 
logų pranešimus veik visas kraš- _ u ^ . ^ Kankiniu parapi-
tas turi kentėti dėl šalčio, pūgų j j o s tarybos g^ją pirmininkai 
ir kitų nepalankių oro sąlygų. | m m posėą tm.^0 ^ ^ 0 1 4 

— Lietuviu klubo narių meti- [ d. Metinis parapijos Mississau-
nis susirinkimas St. Petersbur-į g a susirinkimas bus sausio 22 d. 
ge, Fla.. bus sausio 14 d. Visi j ir jame bus renkama nauja pa-

; rapijos taryba, padedanti tvar-
« . ; kyti administracinius parapijos 

! reikalus. 
i 

— Kooperatyvo "Talkos•, val-
į dyba Hamiltone paskyrė mer-
i gaičių chorui "Aidui" 400 dol. 
J Ir kitoms organizacijoms parei
tais metais išdalinta 9,700 dol. 
'Talka" atspausdino šiems me
tams sieninį kalendorių, kuria
me yra ne tik kooperatyvo rek
lama, bet ir įvairių švenčių nu-

nariai kviečiami dalyvauti. 

CHICAG0S 
NI0S 21 

"SUN-TEHES" 
NAUJOSE RANKOSE 

Dienraštį "Chicago Sun-Ti-
mes" nuo sausio 9 d. perėmė jį 
nupirkęs leidėjas australas Ru-
pert Murdoch. Dalis ankstyves- ! rodymai 
nio štabo su ligšioliniu leidėju — SoL Gina čapkausldenė 
James Hoge pasitraukė. Nauju j m o k o M o n t r e a l i o . . P a v a s a r i o » 
leidėju ir "Sun-Times" bendro- i č i c h ^ ^ ^ 
ves prezidentu skebiamas Ro- k o n c e r t a m s ^ ^ m u z i k ^ M 
bert E. Page, bgšiolmis "Boston 0 u , A _ ^ *. • «.., _• *• 
Herald" lekiėiaT ! R ° C h akom^aw*1 v Patikrinti 
neraia iemejas. balsus prieš dainavimą. Mergai 

tės džiaugiasi, kad jas gerai 

go" redaktorius Mykolas Drun- : X Dr. Kazys Ambrozaitis,; pemkutė. Vaišėms vadovavęs 
ga. Paskaita ir diskusijos yra * Chesterton. Ind., visuomeninin-

i malda, kurią paskaitė Raminta j PRIEŠKALĖDINIS RENGINYS i — sakė Pranė Prankienė ir tre 

Gruodžio 20 d. šaulių salėje 
Dalilė ir Antanas PoKkai-|1:3° v a L P P-.nežiūrint didelio 
Los Angeles, Cal., visuo-1 ̂ -l^° ^ d a u g sniego, rinkosi 

čiasis, kuris nesugrįžo kūčioms, 
tai lietuvis partizanas: "Sią 
naktį" — sakė Marija Radzevi-suorganizuotos Mathildos Jaku-įkas, mūsų garbės prenumerato-; x 

bowski, Dlinois gubernatoriaus \ rius. rėmėjas, atsiuntė mokestį j <-jai, Los Angeles, Cal., visuo- {saicl° l r a a u ? sniego, nnxosi j č i e n ė Reikia pastebėti, kad ei- Į 
asistentės etniniams reikalams, už dvi "Draugo" prenumeratas j menininkai, užprenumeravo vie- Į pensininkai savo prieškalėdi- ; lėraščius atliko visos labai gra-
Rezervuotis skambinant telef. J su 20 dol. auka. Dr. K. Ambro-1 n e n e m s metams "Draugą" kaip i n i a m pobūviui. Žmonių prisirin-
Ritai Striegel 523-5523. j zaitį ir toliau laikome garbės i dovaną savo sūnui, pridėjo 10 ! k o pilnutėlė salė. Pobūvį pra-

' prenumeratorium, o už auką sa-1 Ą0I ^ kalendorių ir palinkėjo : dėJo pensininkų klubo pirminin-
x Joseph Salinlą «' " l t : - ' vai spaudai tariame nuoširdų ! iįnksmų šv .Kalėdų ir sėkmingu j k a s Stasys Vanagūnas, pasvei-

Mich., nuolatinis 
prenumeratorius. 

mūsų garbės a c l ū 
rėmėjas, at- į Naujų Metų. Labai dėkojame. 

siuntė dienraščiui 500 dol. čekį: j x Sol. Praarimė ir dr. Leoni 
da<* Ragai, Bloomingdale, UI. 
mūsų garbės prenumeratoriai. 

x Prel. Jonas Balkūnas, St. 
Petersburg Beach, Fla., Julius 
Balutis, Cicero, 111., Bronius Ba-

kindamas visus susirinkusius 
narius bei svečius, linkėdamas 

žiai, jausmingai ir mintinai. 
Labai įdomu buvo susipažin

ti su senovės "Kalėda" ir suži
noti, kad "Kalėda" tai ne šių lai
kų Kalėdų senelis, kuris at
vyksta iš šiaurės ašigalio, pasi-

jaukiai ir šeimyniškai praleisti! k m k ę s j r o g e a stirneles ir atveža i 
šj pobūvį. Vienos minutės atsi- j vaikams dovanų. Lietuviškas i 

. stojimu pagerbė visus 1983 m. Kalėda buvo atėjęs iš krašto, į 
i mirusius narius ir pakvietė mo- j ^j. m i l t ų kalneliai ir medaus 
; terų vieneto vadovę Bronę Va- j u p e u a i , kur saldainiais lyja ir j 

. . . . iriakojienę pristatė savo viene- j baronkom sninga ir atnešė po j 
prenumeratorium, o uz tokią . x Regina Kučienė, Chicago ' s m n t e i v a m o n u s p r o g o m i s P°! to nares. Pasveikinusi visus sa ! 

dosnią auką ir paramą nuošir- j „ , K r i s t i j o n o Donelaičio Aukš t / 1 0 d o 1 a u k u " L a b a i d ė k o J a ^ e -
džiai dėkojame. 11J+ mrJrxMnu „„^^„ ^„.̂  x 

už "Draugo" prenumeratą, kalė 
dines korteles, kalendorių, o Ii 
kutis kaip auka lietuviškos spau-1 atsiuntė už kalėdines korteles ir ! ras, Teofilė Vildžius, Julius 2i-
dos stiprinimui. Joseph W. Sa- j kalendorių 25 dol. auką. Labai j vatkauskas, Chicago, Dl., dr. J. 
linj ir toliau laikome garbės! ačiū. j Makštutis, Palos Hts., 111.. at-

į "prausylą", t. y. po gabalą mui-
; lėje dalyvius, pristatė Mariją j lo" „. favė kiekvienai dalyvei, 

• Irt. mokyklos mokytoja, visuo-, x Po 5 dol. atsiuntė aukų: ^Bariene. Mariją Radzevičienę, į k a d visos būtų baltos ir gražios 
Antro Kaimo 2'> metų gy. menininkė, atvyko į "Draugą" ; Henrikas Spingys, J. Bironas, Bronę^ Stravinskienę, Reginą į i r k a d sulauktų piršlelių. Tad 

vavimo sukaktuvinė programa , i r pasirinko įvairių knygų už 207 j R. Bar tuška . Stasė Vosylius, Vaitkūnienę. Malviną Jon ik ienę , ! ^ ^ pasižadėjo veidelius nusi 
•. dol. Aleksandras Gečas, Violeta Aba- Ju uJa . Paškevičienę, Izabelę Po- j praust i i r kaseles susipinti, kad 

! r ius. Ona Rudaitis, Viktoras Kiz- i c i e n e «" P ra^ę Prankienę. K a i p . galėtų berneliui pat ikt i . 
. laitis, A. Mačiukevičius, T. Da- : t e k o girdėti, j>er šio vieneto 3 j Taip kalbėdamos, dainuoda

mos ir giedodamos, užbaigė Da
lios Bylaitienės parašytą įdo
mią kalėdinių papročių pynę. 

Programa buvo baigta dviem 
wicz. 4 dol. — Juozas Valaitis, Į rodymas buvo be priekaištų: ėjo j kalėdinėm giesmėm su soliste 

(11 dienų), St. Petersburg _ j x Juozas Daunoras, Oak j Po 3 dol.: Danielius Degesys ir ; sklandžiai, gražiai i r įdomiai. | Brone Stravinskiene. Paskui 
Di s v Uor.d •- Sunny Hills, 1 Lawn. 111.. mūsų garbės prenu-į Vladas Delibogas. Visiems labai: Buvo pastatyta Dalios Sruo- j dar su visais salėje dalyviais, 

įvyks Jaunimo centre vasario 
4 d. 8 vai. vak. ir vasario 5 d. į x K u l L ^ y . Cukuras. Put-
3 vai. p. p. Kvietimai gaunami I n a r n , Conn., viešėdamas Chica-, , . . . 
J. Vaznelio prekyboje. 2501 W. į g o j e . a p 9 i l a n k ė "Drauge", įsi- m e i k a ' R * * * * * * &™»* ll^^^Z^ J?ZŽ£Z 
71 St. Tel. 471-1424. fpr.). gijo nauiausių leidinių fr plokš-: V i e r a i t i s - P" Narkevičius. J., Jaip ^ ^ » « J * « « « • 

iteliu ir ta Droea iteikė 2? dol ; č e r n i u s - Gr. Balsys. Kostas ' k u r l "? ™l mėgsta, bet šj kar-
x Ruošiame ekskursiją sau•; ų T^haiV^,-, ' Prielgauskas, Viktoria Mackic- i t a J» b u v o laimingas, nes pasi-

sio 24 — vasario 3 dienomis 1 a u K a i"a t ) a i a c m 

JUDRIAUSIAS AERODROMAS 
O'Hare aerodromas yra ju

driausias visame pasaulyje. Per 
pirmus 11 mėnesių 1983 metais 
per jį perėjo 1.8 mil. keleivių 
daugiau, negu 1982 m. Iš viso 
per tuos 11 mėnesių O'Hare 
aerodromu pasinaudojo 39,5 
mil. keleivių. 

IŠGELBMO MERGAITE 
Bombos apdeginta Marijos 

Ustupskaitės koja buvo nemo
kamai išgydyta Chieagos Resu-
rection ligoninėj. Mergaitė buvo 
Lenkijoje, kai ten vyko Sotida-
rumo demonstracijos, kuriose 
ir ji, teturėdama 8 m., dalyvavo 
su tėvais. Sprogstanti bomba 
padegė jos drabužius ir ji smar
kiai apdegė. Dalis žaizdų buvo 
užgydyta Lenkijoje, bet viena
me kely atsirado auglys. Pade
dant lenkų fondui, mergaitė at
gabenta į Chicagą ir čia ją be 
užmokesčio pagydė operacijos 
keliu. 

giedotos 'Tyli naktis" ir "Ty
liąją naktį". 

Visas dainas ir giesmes piani
nu palydėjo vadovė Bronė Va-

Floridoje 
737-1717. 

Marius Kieia, telef. 
fsk.). 

įvertina spauda ir klausytojai 
Paskutinį koncertą turėjo Otta-
woje. Koncertas praėjo su di
deliu pasisekimu. 

— Montrealio "Gintaro" an
samblio tėvų komitetas seselių 
namuose turėjo susirinkimą 
gruodžio 11 d. Išrinkta nauja 
valdyba, kurion įėjo Vincas Pie-
čaitis, Jonas Žurkevicius, Gytis 
Vazalinskas. Marija Jurkienė, 
Irena Lukoševičienė, Albina Lu
koševičienė ir Julija Bernotienė. 
Ansambliui dabar vadovauja 
Silvija Staskevičienė, jai padeda 
Kristina Kličiūtė ir Ina Lukoše-
vičiūtė. Ansamblio orkestrui 
vadovauja Rimas Piečaitis. 
"Gintaro" ansamblis numato 
dalyvauti Vasario 16 minėjime 
ir t a proga atšvęsti savo 15 me
tų sukaktį 

— V y * . M. Valančiaus litua
nistinė mokykla Hamiltone, 
Ont., turi muzikos ir dainavimo 
metodikos dėstymą, kuriam va
dovauja muz. D. Viskontienė iš 
Toronto. Ta pati mokykla tu
rėjo Kalėdų eglutę gruodžio 
17 d. Mokiniai suvaidino vei
kalą "Užburtos gėlės". 

riakojienė. Pasibaigus progra- Į _ ^ ^ KBkXy9 Ra^evičms h-
mai, įtmt^m^tym V » - j ^ g Iindsay mirė Montrea-

lyje ir palaidoti iš Aušros Vartų 
j meratorius. Bruno Lepar, Nap-: 
les, Fla., Petras Simanauskas., 

x Laisvės besiekiant. Iš spau- H a r t f o r d . c<>nn., Antanas Bili-1 
dos išėjo. Lietuvos Laisvės Ko- j ̂ č ' u s - Chicago, Dl.. Benius ir 
votojų Sąjungos Išeivijoje leidi-! Catherine Razgys. St. Peters-1 
nys. — "Laisvės besiekiant", b u r š B e a c h - F l a - v - B « b l v s -
šios sąjungos įnašas j antinacinę I B , rnuns-ham. Mich., įvairiomis | 
rezistenciją. Redaktorius dr. Al- j P r o^ o m is atsiuntė po 10 dol. 
girdas Vokietaitis. Knyga gauna-1 a u k u h&bAi a č i ū -

ačiū. sraitės-Bylaitienrs kalėdinių pa-j vadovaujant vienetui, buvo gu-

gūnas labai gražiai padėkojo 
vieneto vadovei ir visoms pro-

ma "Drauge". Kaina su persiun
timu minkštais viršeliais — 13 
dol.. — kietais — 16 dol. (pr.). 
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x Teis. Petras Stravinskas, 
visuomenininkas, knygų auto 
rius. Aldona Tamošiūnas. Ignas 
Vaičeliūnas, Zigmas Mikužis. 
Chicago, DL, Marija Kizienė, 
Walnut Creek, Cal.. Kazys Ja- • 
senas, Deltona Fla., A. Gaižiū
nas, Belveder, m., Andrius Ži- , 
linskas. Cicero, Dl., D. Tilvikas. 1 
Maspeth, N. Y., atsiuntė po 10 i 
dol. tai už kalėdines korteles, 
tai auką ar už kalendorių. La 
bai ačiū 

lietuvių parapijos bažnyčios 
gramos atlikėjoms, sakydamas, j c ^ d e s N e i g e 8 k a p i n ė s e 
kad kuo tolyn, tuo programos 

Kr. Donelaičio pradinės mokyklos vaiky darylio moki 
eilėraštį Sidabro senis 

gruodžio 17 d., Katrdų eglutės programoje deklamuoja 
Nur—. J. T'-«iT-"U> 

gražėja ir darosi vis įdomesnės, 
kad vienetas labai susidainavęs, 
nes kas savaitę repetuoja, įde
da daug darbo į savo pasiro j 
dymus ir yra vertas visų daly-1 
vių paplojimų, ką visi ir padarė. | 

Po to sekė vaišės, kurias pa-1 
ruošė pačios narės — šeiminin
kės su Paketuriene priešaky, ku
rios buvo labai sočios ir ska
nios. 

Paketinis tvarkė laimėjimus, 
kurie buvo gausus ir vertingi. 
Taip pensininkai pasitiko Kalė
das. Jau visai sutemus, visi pa
tenkinti skubėjo į namus. Bet 
dar prieš tai buvo padėkota šei
mininkėms už jų taip sunkų dar
bą ilgais plojimais. 

Pobfibio dalyvis 

'MHiniiiHiiiiiiimiiiiiiiinniimntmiim, 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 6Srd Street 

Chicago, IL 60629 
Te l — 776-5162 

Kasdien 9—6 vaL vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
nnimimmiininttntinHttnmfniHiffmi 
• • » • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • « 

Atfvokatat JONAS GIMITiS 
6247 80. Kedrie Avenoe 

Chicago, IL 66629 
Te i — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vaL r. iki 1 vai. d. 

t 


