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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau i KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Teismo pradžioje proku
roras, Bakučionis, turėdamas i 
rankose voką su mano gyni
mosi kalba ir paskutiniu 
žodžiu, kurių man nepasisekė 
iš KGB rūsių slapta išsiųsti, 
iškilmingai pasakė: „Nekal
bėk šiandieną to, ką esi pasi
ruošusi kalbėti, ir eisi laisva iš 
teismo namo!" Prokuroras 
Aukščiausiame teisme siūlo 
man laisvę, kad tik tylėčiau. 
Kaip jie bijo tiesos žodžio! Jam 
atsakiau: „Aš ne spekuliantė 
ir savo Įsitikinimais nespeku
liuoju. Šiandieną aš kalbė
siu!" Prokuroras išbalo ir nu
leidęs galvą atsisėdo. Salėje 
sėdėjo tik 6 čekistai, mane sau
gojo rusai kareiviukai, kurie 
nė žodžio nemokėjo lietuviš
kai, specialiai parinkti, kad 
nesuprastų, ką kalbėsiu teisme. 
Paklausiau teisėjo, kodėl salė 
tuščia. Jis melagingai užtvir
tino, esą, teismas slaptas... „O 
kodėl liudininkus tuoj po 
apklausinėjimo išvejate, juk ir 
slaptame teisme jie turi būti 
iki teismo pabaigos. Ir aš 
reikalauju, kad jie pasiliktų 
salėje, nes jie man reikalingi". 
Teisėjas piktai susuko: „Tylėk! 
Aš čia seimininkas, ką noriu 
tą darau!" Jam atsakiau, kad 
nei jis, nei aš nesame šeimi
ninkai, o visiem reikia laikytis 
įstatymų. Tada teisėjas pa
grasino: „Dar žodį pasakysi ir 
išvežime tave! Nuteisime tave 
be tavęs!" „Galite išvežti, — 
sutikau, — bet tada jūsų teis
mas bus trigubai neteisingas: 
be žmonių, be liudininkų ir be 
manęs. Koks gi tai bus teis
mas?!" Mane paliko salėje, ką 
vėliau labai apgailestavo. Kai 
pradėjau savo gynimosi kalbą, 
prokuroras, teisėjas ir tarėjai 
nuleido galvas ir akis. Sėdėjo 
jie visi išblyškę, nė karto 
nepakeldami akių, kaip mirti 
nuteisti nusikaltėliai. Labai 
norėjosi tuos jų veidus nufoto
grafuoti. Vargšai, jie suprato 
darantys nusikaltimą! Tai pa
stebėjo net rusai kareivėliai, 
kurie po teismo manęs paklau

sė: „Kas čia buvo per teismas? 
Jau antri metai, kaip meslydim 
teisiamuosius, bet nieko pana
šaus teisme nematėme. Tai jūs 
buvote prokuroras, o jie visi lyg 
mirtinuteistinu8ikaltėliai!...Ką 
jūs per teismą kalbėjote, kad jie 
visi buvo taip išsigandę?.." 
Antrą teismo dieną, per mano 
paskutini žodį, teisiantys mane 
taip pat sėdėjo išbalę ir nuleidę 
galvas. Melskimės, kad Gerasis 
Dievas būtųjiems.kaipirmums, 
gailestingas. 

KGB požemiuose — tardy
mo izoliatoriuje, senas tar
dyme naudojamas kankinimo 
p r i e m o n e s , a p r a š y t a s 
„Gulage", dabar pakeitė nau
jos rūšies. KGB rūsiuose yra 
karštos ir šaltos kameros. 
Mane, Vladą Lapienį, kun 
Alfonsą Svarinską (1983 m.) ir 
daugelį kitų laikė karštose 
kamerose, kur visą laiką dūsti 
nuo oro trūkumo ir karščio, be 
paliovos prakaituoji, tarsi iš 
vandens ištrauktas. Šlapias 
nuo prakaito. Genutę Navic
kaitę, Onutę Vitkauskaitę ir 
kitus laikė šaltose, drėgnose — 
nuo sienų bėgo vanduo, kame
rose. Ten buvo šalta, kad atro
dydavo, net kaulų smegenys 
sušalo ir labai skaudėdavo 
sąnarius. Be to jos juto tok) 
silpnumą, kad vos begalėjo 
paeiti. Vargino stiprus ir nesu
prantami galvos ir skrandžio 
skausmai, o atsigulus netek
davo jėgų ne tik atsikelti, bet 
ir rankos pajudinti. Tik pra
ėjus kokiam laikui, po truputį 
vėl atsigaudavo. Vladą Lapie
nį ilgą laiką laikė kameroje, 
kur jam pradėjo niežėti visas 
kūnas, per miegą pasikasius 
atsirasdavo negyjančios opos, 
pradėjo gausiai iš nosies bėgti 
kraujas, jautė ypatingą nervi
nę įtampą — baimę atidarant 
duris ir t.t. Kai jis visai nu
silpo ir per tardymą paklausė, 
ar jam čia numirus jo kūną 
atiduos žmonai palaidoti, 
čekistai išvedė į kitą kamerą, 
kur visi tie negalavimai pra
ėjo. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Popiežiaus kelionės 

Popiežius Jonas Paulius II 
šiais metais numato aplan
kyti tris užsienio kraštus: 
gegužės mėnesį Pietų Korėją, 
birželio mėnesį Šveicariją ir 
rugsėjo mėnesį Kanadą. Vizi
tas į Pietų Korėją yra sie
jamas su katalikų Bažnyčios 
šiame krašte įsteigimo dviejų 
šimtų metų sukaktimi. Švei
carijoje ir Kanadoje popiežius 
aplankys vietos tikinčiuosius. 
Nuo savo pontifikato pradžios 
1978 metais Jonas Paulius II 
jau atliko iŠ viso 58 kelionės — 
38 Italijoje ir 20 į užsienio 
kraštus. 

Mūšio paroda 
Popiežius Jonas Paulius II 

Vatikano muziejuje atidarė 
parodą, kuri yra surengta 
atžymint Vienos mūšio trijų 
šimtų metų sukaktį. Kara
liaus Jono Sobieskio vadovau
jama krikščionių kariuomenė, 
1683 metais nugalėdama 
turkus netoli nuo Vienos, 
apsaugojo Europą nuo turkų 
antplūdžio. Vatikano muzie
jaus surengtą parodą sudaro 
Vienos mūšį liečiantys reti 
dokumentai, įvairūs kiti su 
mu.*iu susiję eksponatai. Paro

dos salėje yra iškabintas 
beveik visą sieną užimantis 
garsus dailininko Matejkos 
paveikslas, vaizduojantis 
Vienos mūšį. Auksinius pa
veikslo rėmus, tarp kitų her
bų, puošia ir Lietuvos Vytis. 

Smerkia varžybas 
Slovakijos vyskupai bend

rame ganytojiniame laiške pa
smerkė ginklavimosi varžy
bas. Jie pažymi , kad 
branduolinio ginklo gamini
mas, dislokavimas ir jo pa
naudojimas yra nusikaltimas 
prieš visą žmoniją. Vyskupai 
įspėja, kad modernioji techno
logija neatsakingų žmonių 
rankose gali privesti prie žmo
nijos sunaikinimo. Jie reiškia 
viltį, kad bus siekiama visuo
tinio susitaikinimo broliško 
bendradarbiavimo dvasioje. 
Užsienio spauda atkreipia 
dėmesį, kad Čekoslovakijoje, 
kaip ir kai kuriuose kituose 
komunistų valdomuose Centro 
bei Rytų Europos kraštuose, 
ne tik visuomenėje, bet net ir 
valdžios sluoksniuose jaučia
mas nepasitenkinimas sovietų 
nutarimu dislokuoti Rytų Eu
ropoje naujas branduolines 
raketas. 

Arabai pageidauja 
vokiečių ginklų 

Indonezijos prezidentas Suharto (dešinėje) gon
go smūgiu atidaro Jakartoje neprisijungusių 
šalių informacijos ministerių konferenciją- Už jo 
baltuose rūbuose Irako kultūros ir informacijos 
ministeris Latif Jassem. Daug neprisijungusių 
valstybių kritikuoja pasaulio spaudos agentūras, 

kad jos skelbia tik turtingosioms pramonės vals
tybėms įdomias žinias. Ši kritika plačiai girdima 
ir UNESCO posėdžiuose. Maskva irgi remia 
pažiūrą, kad informacija būtų kontroliuojama 
vyriausybių. 

Atominis pavojus 
Baltijos tautoms 

Stokholmas. — Baltijos mokslininkus, kurie reikalavo 
valstybių emigrantų orga- Maskvos toliau tęsti Ignalinos 
nizacijos Švedijoje išdalino atominės elektrinės saugumo 
dokumentuotą medžiagą Eu- tyrinėjime dartaf*. Šis energe 
ropos nusiginklavimo ir pasi- tikos milžinas, pradėtas sta-
tikėjimą ugdančių priemonių tyti 1975 m. vasarą, buvo ati-
konferencijoje. Daugiausia lat- darytas sausio pradžioje 1984 
vių išeivių sluoksniai paruošė m. Maskva skelbė, kad Igna-
dokumentus, kurie rodo, kad linoje pradėjo plakti 1.5 mili-
Sovietų Sąjunga yra išdėsčiu- jono kilovatų galingumo 
si pavergtose Baltijos valsty- energetikos milžino širdis. Tai 
bėse apie 170 branduolinių esąs „tautų draugystės 
raketų. švyturys". Iš visos Sovietų 

Estijoje yra įrengtos dvi SS- Sąjungos suvažiavę specia-
20 raketų baterijos, viena prie listai statė j<- raine, buvo 
Tapą, kita prie Koppu miestų. 
Raketos išdėstytos dar tuo 
metu, kai Ženevoje vyko Sc 
vietų Sąjungos - JAV derybos. 

Šveicarijos kariniai eksper
tai mano, jog Baltijos šalyse 
esančios raketos skirtos „an
trojo ešalono" naudojimui, jei 
karo veiksmai vyktų centri
nėje Europoje. Baltijos valsty
bės tuomet taptų; Vakarų tai
kiniais. Dėl to pabaltiečiai su 
nerimu dėl savo kraštų atei
ties yra rašė atvirus laiškus ir 
peticijas, reikalaudami, kad 
Baltijos kraštai būtų pa
skelbti kartu su Skandina
vijos šalimis laisvos nuo ato
minių ginklų zonos dalimi. 
Daug pabaltiečių dėl savo 
parašų po šiomis peticijomis 
buvo suimti ir nuteisti sunkio
mis kalėjimo bausmėmis. 

Stokholmo konferencijoje 
kalbama, kad atominio pavo
jaus grėsmė jaudina Lietuvos 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Maldos už vienybę 
Bendrojoje audiencijoje tre

čiadienio vidudieni popiežius 
Jonas Paulius II iškilmingai 
pradėjo kasmetinę maldos sa
vaitę už krikščionių vienybę. 
Jau vien tas faktas, kad šian
dien visi krikščionys meldžia
si už vienybę, yra didelė Dievo 
dovana ir vienybės aušra, — 
pažymėjo šv. Tėvas, kreip
damasis į maldininkų minią. 
Žinodami, kokia didelė yra 
maldos jėga, galime būti tikri, 
kad Dievas šią bendrą visų 
krikščionių maldą išklausys, 
nors šiandien negalime nu
matyti, kada tai įvyks ir kokiu 
būdu... „Jėzaus Kristaus kry
žius mus šaukia j vienybę" — 
tokia yra šių metų maldos sa
vaitės už krikščionių vienybę 
tema. 

įsteigtas atskiras darbininkų 
miestas, kuriam duotas Snieč
kaus vardas. Mieste jau 25,000 
gyventojų. 

Stokholmo konferencijoje 
pabaltiečiai skundžiasi, jog 
atominis reaktorius neturi 
įprastų vėsinimo bokštų, nėra 
kur dėti užteršto vandens, 
kuris gedimo atveju būtų lei
džiamas į Visagino ežerą. 
Radioaktyvios medžiagos už
terštų visą Drūkšių apylinkę. 
Apie šį pavojų lietuviai spe
cialistai rašė i sovietų specia
lų mokslinį žurnalą, kuris 
mažai kam prieinamas. 

Ignalinos elektrinė bando
majam darbui buvo paleista 
1983 m. spalio 4 d. Pirmasis 
reaktorius pradėjo veikti sau
sio 1 d. Sovietų spauda rašė, 
kad tai epochinis atominės 
energetikos Žingsnis, kuris 
„švies tautų draugystės spin
duliais". Lietuvoje daug spe
cialistų mano. kad ši jėgainė 
gali padaryti lietuvių tautai 
neapsakomų nuostolių. 

Irako įspėjimas 
Bagdadas. — Irako karo 

lėktuvai ketvirtadienį skraidė 
virš 18 Irane miestų. Tai buvo 
psichologinio karo žygis, nes 
miestai nebuvo puolami. Tūks
tančiai iraniečių skubėjo į 
slėptuves, T estuose gaudė 
sirenos. Irako va ldž ia 
paskelbė įspt j;mą, kad. jei Ira
nas pradės savo seniai ruo
šiamą „paskutinę ataką", 
Irano miestą: smarkiai nu
kentės nuo i r; ko aviacijos. 

— Pentagonas paskelbė, 
kad Sovietų sąjunga atsiuntė į 
Kubą dar du karo laivus: fri-
gatą ir povandeninį laivą bei 
tris Mig-23 kovos lėktuvus. 

— Paskelbta, kad prez. Rea-
ganas, vykdamas į pramonės 
valstybių viršūnių konfe
renciją Londone, birželio 2 d. 
sustos Airijoje ir birželio 6 
Prancūzijoje,, kur dalyvaus 40 
metų sukakties nuo sąjun
gininkų išsikėlimo Norman
dijoje minėjime. 

— Libane sunių musulmonų 
ir šijitų sektos vadai prisidėjo 
prie druzų reikalavimo, kad iš 
pareigų pasitrauktų Libano 
prezidentas Gemayel. 

— Japonijos užsienio reika
lų ministeris Abe pradėjo Wa-
shingtone derybas dėl karinių 
ir ekonominių problemų 
suderinimo. 

— Jaunas Rytų Vokietijos 
pasienio sargybinis užrakino 
savo partnerį sargybos būs
tinėje ir netrukdomas perlipo 
sieną j Vakarus. 

— Žinomas astronautas 
Jack Lousma paskelbė kandi
datūrą į Michigano sena
toriaus vietą ir pradėjo kam
paniją. Jis bandys nugalėti 
demokratą sen. C ari Levin. 
Lousma praleido erdvėje 59 d. 
su Skyla b skridimu 1973 m. ir 
buvo erdvėlaivio „Columbia" 
trečiosios kelionės vadas 1982 
m. 

— Prancūzijos vyriausybė 
apkaltino Libiją dėl Čado 
sukilėlių puolimo prieš pran
cūzų dalinį. Kovose buvo 
numuštas prancūzų lėktuvas. 

— Vakar Filipinuose vyko 
balsavimas dėl keturių konsti
tucijos punktų pakeitimo. 
Kariuomenė saugojo bal
savimo būstines. Kai kurios 
filipinų opozicijos partijos bal
savimą boikotavo. 

Kongreso delegatai 
j konvencija 

Washingtonas. — Atstovų 
rūmų demokratai išrinko savo 
delegaciją į demokratų parti
jos konvenciją. Iš viso daly
vaus 164 delegatai, dėl kurių 
paramos varžėsi visi kandi
datai į prezidento vietą. Dau
giausia delegatų laimėjo buvęs 
viceprezidentas Mondale — 
75. Po jo eina sen. Glenn su 17 
delegatų. Toliau — Jesse 
Jackson — 7, sen. Gary Hart 
— 5, buvęs Floridos guber
natorius Askew — 4, sen. 
Hollins — 3, o buvęs sen. 
McGovem negavo nė vieno. 

Jeruzalė. — Vakarų Vokie
tijos kancleris Helmut Kohl 
Izraelyje susitiko su visų poli
tinių partijų vadais, kurių par
lamente yra 13. Visi spaudė 
kanclerį neparduoti arabams 
ginklų. Vokietija šiuo metu 
planuoja parduoti Saudi Ara
bijai „Gepard" tankų ir 
„Marder" šarvuočių. 

Vokietijai svarbi prekyba su 
užsieniu. Saudi Arabija nese
niai užsakė Prancūzijoje 
ginklų už 4 bil. d oi. Prancūzai 
mielai sutiko, nes pernai pran
cūzų ginklų pramonė užsaky
mų gavo 25 nuoš. mažiau, ne
gu 1982. Saudi Arabija, tur
tingiausia Persų įlankos vals
tybė, rūpinasi savo saugumu. 
Neseniai sudaryta Persų 
įlankos valstybių bendradar
biavimo taryba iš šešių narių: 
Omano, Jungtinių Arabų Emi-
rato, Qataro, Kuwaito, Bah
reino ir Saudi Arabijos. 
Visoms arabų valstybėms gre
sia panašūs pavojai. Tolimes
nė grėsmė kyla iš Sovietų 
Sąjungos, kuri bando praryti 
Afganistaną. Daug artimesnė 
grėsmė — Iranas su savo fa
natiška šijitų vyriausybe. 
Karas tarp Irano ir Irako gali 
lengvai įvelti ir kitas Persų 
jūros Šalis. Perversmo bandy
mai jau įvyko Bahreine 1981 
m., Qatare — pernai rudenį. 
Visose Persų jūros valstybėse 
yra nemažai šijitų, kurie seka 
Irano ajatolos Khomeinio 
liniją. Prieš mėnesį Irako šiji-
tai susprogdino penkias bom
bas Kuwaite. Šijitų sukilėliai 
padarė nemalonumų Saudi 
Arabijai 1979 m., Mekos mies
te puldami švenč iaus ią 
musulmonų mečetę. 

Visų Persijos įlankos arabų 
valstybių gynybos biud??tai 
siekia 40 bil. dol. Om^nts 
ginklams išleidžia apie 40 
nuoš. savo pajamų, net ir 
turtingoji Saudi Arabija skiria 
ginklams 28 nuoš. biudžeto. 
Vakarų Vokietija norėtų šia 
proga pasinaudoti ir uždirbti 
nemažai pinigų. 

Atominio karo 
baisumai Lenkijoje 
Varšuva. — Lenkijos kino 

teatruose pradėtas rodyti ato
minio karo žiaurumus rodąs 
filmas „The Day After". Filme 
parodoma, kaip gali prasidėti 
atominis karas ir kaip bom
bos sunaikina Kansas mies
tus. Keliskart lenkų valdžia 
atidėjo šio filmo demonstra
vimą. Prieš filmui praside
dant, lenkas komentatorius 
įrodinėja, jog tik Amerika 
kalta dėl atominių ginklų 
lenktynių. 

Korespondentai rašo, kaip 
lenkai, pamatę atominio karo 
padarinius, reaguoja į kai 
kurių amerikiečių pasisaky
mus atomo nuteriotose vie
tovėse. Vienas nusiskundė, 
kad dabar bus blogai, nebe
turėsime apelsinų. Lenkas 
nurodė, kad Lenkijoje ir be 
atominio karo nėra apelsinų. 

Per visas arabų šalis ka
riuomenės turi apie 190,000 
vyrų, 900 tankų, 3,500 šarvuo
tų automobilių, 400 kovos 
lėktuvų ir 800 helikopterių. 
Bandoma sudaryti „arabų 
NATO", kur visos šalys kartu 
planuotų gynybą, turėtų ben
drą strategiją ir bendrus 
vadus. Pernai jau įvyko pir
mieji bendri manevrai. 
Įrengiami modernūs komu
nikacijų ryšiai. Visų karo jėgų 
štabas ir centriniai kompiu
teriai įrengiami Riyadhe, Sau
di Arabijoje. Ši daug ginklų 
perka Amerikoje, tačiau tam 
nepritaria kitos arabų šalys, 
piktos ant Amerikos už 
paramą Izraeliui. Todėl didėja 
spaudimas daugiau ginklų 
pirkti iš Vakarų Vokietijos. 

Nafta turtingoms šalims ne
sunku gauti moderniausių 
ginklų, tačiau trūksta karei
vių. Omane iš 1,100 vyresnio 
laipsnio karininkų 700 yra 
užsieniečiai. Saudi Arabijoje 
yra 10,000 svetimšalių karių, 
daugiausia pakistaniečių. 
Kare iv ių s toką arabų 
generolai planuoja atpirkti 
geriausiais pasaulio ginklais, 
moderniausiomis gynybos 
sistemomis. 

— Prancūzijos Aukščiau
sias teismas atmetė Klaus 
Barbie advokato reikalavimą 
panaikinti jam iškeltą bylą. 
Barbie karo metu buvo Lyono 
Gestapo viršininkas, gyvenęs 
Bolivijoje iki 1983 m. kovo 
mėn., kada kairiųjų koalicija jį 
išdavė Prancūzijai, kur ruošia
mas teismas už karo meto 
nusikaltimus. 

— Ugandoje sukilėliai prieš 
va ldž ią nušovė keturis 
europiečius, vieną sužeidė. 

Rinkimų kampanija 
Atlanta. — Prezidentas 

Reaganas turi paskelbti 
sekmadienį, kad jis yra kan
didatas šių metų rinkimuose. 
Ketvirtadienį jis nuvyko į 
Atlantą, Georgiją, kur pasakė 
kalbą iš kelių valstijų su
važiavusiems respubliko
nams. Jis tvirtino savo žodyje, 
kad Amerika per daug nuėjo 
•:virtu keliu, per daug laimėjo 
ir per daug kovojo, kad būtų 
galima dabar sustoti ar grįžti 
atgal. Šiandien amerikietis 
gyvena geriau negu prieš ket
verius metus, tvirtino prezi
dentas. 

Savo kalboje jis kritikavo 
kandidatus, kurie viską žada 
rinkėjams ir įvairių interesų 
grupėms. Tuos pažadus jie pla
nuoja apmokėti iš federalinio 
iždo. Jie tais pažadais, kuriuos 
apmokės kiti amerikiečiai, 
bando pirkti amerikiečių 
balsus, pasakė prezidentas. 

Stipriausias demokratų kan
didatas, buvęs viceprezi
dentas Walter Mondale 
pasakė, kad jis lengvai su
mažintų pramatomą deficitą 
100 bil. dol. Tai jis padarysiąs 
sumažindamas išlaidas ir 
pakeldamas mokesčius. 

Kitas demokratų kandi
datas, buvęs astronautas, da
bartinis Ohio senatorius John 
Glenn pašalino iš pareigų 
VVilliam White, savo rinkimų 
komiteto vadovą, nes jis iki 
šiol padarė daug klaidų. Nau
ju kampanijos vadovu pa
kviestas Bostono profe
sionalas politikas Jerry Ven to. 

KALENDORIUS 

Sausio 28 d.: Tomas Ak vi n.. 
Konstancija, Kaributas, Ni
jolė. 

Sausio 29 d.: Konstantas, 
Barbija, Girkantas, Banguolė. 

Sausio 30 d.: Ipolitas, Jacin
tą, Milgaudas, Žibonė. 

Sausio 31 d.: Jonas Bosko, 
Marcelė, Skirmantas, Jaunė. 

Saulė 
4:59. 

ORAS 
teka 7:08, leidžiasi 

Debesuota, temperatūra 
dieną 35 1.. naktį 25 1. 
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A.A. VYTAUTĄ ENDZIULAITĮ 
PRISIMENANT 

B. ŽUKAUSKAS 

1983 m. lapkričio mėn. buvo 
a.a. Vytauto EndziulaiČio dvi 
sukaktys: lapkričio 5 d. suka
ko 90 m. nuo jo gimimo ir 
lapkričio 30 d. sukako 65 m. 
nuo jo mirties. Mirė anksti, su
laukęs vos 25 metų amžiaus. 
Per trumpą savo gyvenimą jis 
daug nusipelnė tėvynei Lietu
vai ir ateitininkams. Prisi
mintas jis "Ateities" 1983 m. 
spalių mėn. 8 Nr. paskelbtoje 
•a.a. miškų h\ž. Vinco Žemai
čio atsiminimų trumpoje 
ištraukoje. Joje Žemaitis rašo, 
kad 1911 m. pavasarį 7 klasės 
mokinys Vytautas jį drauge 
su Antanu Dėdele pasikvietė 
Vilkaviško plentu pasivaikš
čioti. Pabendrauti su aukštes
nės klasės mokiniu jiedviem 
buvo įdomu. Ilgesnį gabalą 
plentu paėjėjus Vytautas at
skleidė, kad rudenį numatąs 

w steigti ateitininkų kuopelę ir 
pakalbino juodu būti kuopelės 
nariais. Jiedu sutiko ir rugsė
jo mėn. įsijungė į ateitininkų 
sąjūdį. (N.B. Antanas Dėdelė 
nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo žymus žurnalistas ir laik
raščių redaktorius. Sibiro kan
kinys.) 

Asmeniškai Vytautą pirmą 
kart sutikau 1915 m. Atei
tininkų konferencijoje Vilniu
je šv. Mikalojaus klebonijoje, 
kuriai jis vadovavo. 1916 m. 
konferencijoje Voroneže Vy
tautas nedalyvavo. Jai vado
vavo Petras Karvelis. Joje bu
vo nutarta leisti "Ateities 
Spindulius", juos redaguoti 
pavedant Petrogrado katalikų 
dvasinės Akademijos studen
tams. Nuo 1915 m. rudens 
"Ateities" pakaitalas buvo P. 
Karvelio su St. Gruodžiu reda
guojamas ir hektografu spaus
dinamas "Inkaras". Jiedu iš
leido "Inkaro" 5 Nr. 
Pradedant 6 Nr. redaktorium 
buvo pakviestas Antanas Ku
bilius, o hektografu spausdin
ti ir ekspedijuoti pavesta man. 
"Inkaro" buvo išleista viso 16 
Nr. 

Su Vytautu artimiau susi
pažinti, o vėliau ir susibičiu
liauti teko 1916 m. Nikitino 
bendrabutyje, kurio prižiūrė
toju buvo jo tėvas Motiejus. 
Jis su žmona ir jauniausia 
dukrele gyveno to bendrabu
čio mažame butelyje. Atosto
gų metu Vytautas viešėdavo 
pas tėvus. Viešėdamas suska
to to bendrabučio ateitinin
kams suruošti paskaitas. Po

kalbius pradėjo nuo Dievo 
esimo, apie 6 pokalbiai. Sekė 
sielos problema. Toliau kalbė
jo apie evangelijas, jų tikru-
mą-autentiškumą. Atskirai 
kalbėjo apie Jono Evangelijos 
21 skyrių. To skyriaus auten
tiškumas buvo ginčijamas. Jis 
smulkiai nagrinėjo teksto 
sakinių konstrukciją, žodin
gumą. Lygindamas su kitais 
Evangelijos skyriais įrodinėjo, 
kad rašyta to paties auto
riaus. Kalbėjo ir apie kitas 
evangelijas, jų autentiškumą. 

Po evangelijų sekė Kristolo-
gija: Kristaus dievybė, jo mir
ties faktas, iš numirusių prisi
kėlimas. 

Toliau — gyvybės atsira
dimas; žmogaus kilmė, me
džiagos amžius. Tomis pa
skaitomis jis sustiprino 
ateitininkų įsisavintą krikš
čionišką pasaulėžiūrą. Tai vy
ko prieš Rusijos revoliuciją. 

Revoliucija 
Prasidėjus Rusijos revoliu

cijai, Vytautas iš gamtos bio
logijos mokslų bei religijos 
klausimų pasuko į politikos ir 
visuomeninę sritį. Jis suvokė, 
kad reta proga atkurti Lietu
vos valstybę. Suprato, kad 
valstybes kuria ir jas formuo
ja politinės partijos. Gerai 
išstudijavęs įvairių partijų 
programas, jis, kaip ateitinin
kas, apsisprendė už krikščio
nišką demokratiją. Gerai paži
nęs Bažnyčios socialinę 
doktriną, ėmėsi kurti krikščio
nių demokratų partijos prog
ramą. Maironio, A. Damb
rausko-Jakšto ir Pr. Bučio 
paruoštos programos nebuvo, 
tad reikėjo kurti naują. 

Su dideliu pasišventimu 
Maskvoje ir apylinkėse steigė 
krikš. dem. partijos skyrius. 
Tai buvo gana pavojingas dar
bas, nes pasitaikydavo fanati
kų darbininkų, grasinančių 
smurtu. Tik jo taiki asmenybė 
smurtininkus nuginkluodavo. 
Jis buvo išrinktas atstovu iš 
Maskvos į Rusijos lietuvių Sei
mą Pertrograde. Ten jis daly
vavo ir lygiagrečiai vykusioje 
krikščionių dem. konferencijo
je, kuri priėmė partijos prog
ramą. Laukiant posėdžių pra
džios, Vytautas užtraukdavo 
gražias liaudies daineles: "Šė
riau žirgelį", "Kai aš jojau", 
"Bijūnėlį" ir kt. 

Po Seimo ir konferencijos iš
vyko Voronežan dalyvauti 

Prano Diel ininkaičio 
konkurso da lyv ia i . 

kuopos l ietuviškų knygų s k a i t y m o 

14)17 m. birželio m. vykusioje 
Ateitininkų konferencijoje. 

Joje sėkmingai reiškėsi ideo
loginiais ir organizaciniais 
klausimais. Asmeniškai su 
kun. V. Borisevičium, (vėliau 
Lietuvoje vyskupas bolševikų 
nukankintas), išvykome į 
Minską, kurio gub. Naujadva-
ryje turėjome rinkikams pada
ryti pranešimą apie Seimo 
darbus. Trumpai Minske 
užtrukus, buvau Borisovo bi
čiulių pakviestas padėti įkurti 
krikščionių dem. partijos sky
rių. Vykome su St. Sasnaus
ku. Vietos lietuviai turėjo 
spręstinų kai kurių savo rei
kalų. Susirinkimo pirmininku 
išsirinko mane, o St. Sasnaus
ką sekretorium. Vietinis soc. 
liaudininkas, buvęs Seimo ats
tovas, norėdamas sukliudyti 
krikš. demokratų skyriaus 
steigimą, išsikvietė iš Pet
rogrado Petrą Balį, buvusį Sei
me soc. liaudininkų frakcijos 
lyderį, nurungusį adv. M. Sle
ževičių. Svarstant Lietuvos 
ateities klausimą, jis griežtai 
pasisakė prieš reikalavimą lie-
tuvai nepriklausomybės, riš
damas Lietuvos likimą su Ru
sų revoliucijos likimu. (Esą 
reikalauti Lietuvai nepriklau
somybės tai peilio smūgis į 
revoliucijos nugarą). Po to jis 
tapo socialistų ir liberalų, 
(santaros, kurios lyderiai bu
vo adv. P. Leonas ir S. Šilin
gas), bloko lyderiu. Tai buvo 
geras kalbėtojas ir didelis 
demagogas. 

Svarstant tremtinių reika
lus, jis buvo kieme ir susirin
kimu nesidomėjo. Baigus 
svarstyti tremtinių reikalus, 
dalyviams pranešiau, kad bus 
steigiamas krikščionių dem. 
partijos skyrius. I tą susirin
kimą atėjo ir P. Balys. Nei 
kiek nesivaržydamas paaiški
nau krikščionių dem. partijos 

programą, politinius ir socia
linius siekus bei taktiką. Pap
rašęs balso, Balys demagogiš
kai ėmė juodinti krikš. dem., 
prikišdamas inkviziciją, bau
džiavą, carizmo palaikymą ir 
pan. Tuos visus šmežtus mu
du atrėmėme paaiškindami, ko 
lauktina iš socializmo. Ginčas 
vyko gan ilgai. Iš publikos lai
kysenos nujausdamas nesėk
mę, ėmė girti kai kuriuos kuni
gus, ypač kun. J. Tumą, o 
mums ėmė grasinti policija už 
tariamą revoliucijos šmeiži
mą. Grasinimų nepabūgome. 
Išvadinęs jį žandaru, pasiū
liau užsikabinti raudonus 
šniūrus, kad būtų galima 
matyti su kuo turima reikalo. 
Po ilgokų smarkių ginčų pa
siūliau norintiems priklausyti 
krikšč. dem. pasilikti salėje, o 
kitus paprašiau salę apleisti. 
Būti nariais pareiškė noro vy
rai, daugumoj kareiviai, ir vie
no iš iniciatorių (Milašiaus) 
sužadėtinė. P. Balio pusėje 
pasiliko Tamašauskas ir mo
terys. 

Tas rodė, kad Lietuvoje pir
mutinė kova dėl Lietuvos lais
vės bus propagandinė, o ją lai
mėjus seks ginklo kova. Čia 
mums kilo mintis tam ruoštis 
sukurti sekciją, kurią ilgai 
negalvodami pavadinome 
"Agitatorių kuopa". Grįžę 
Voronežan, nedelsdami tokią 
sekciją sukūrėme. Jos nariai 
turėjo įsipareigoti paeiliui su
sirinkimuose pirmininkauti, 
studijuoti partijų programas ir 
taktiką, sekti pasaulio poli
tikos raidą, susirinkimuose da
ryti politikos apžvalgą-kalbėti 
apie gyvenamą momentą, 
susirinkimuose pirmininkau
jant mokėti sutvarkyti opozi
cijos išpuolius. Susirinkimų 
pabaigoje buvo daroma susi
rinkimo pirmininko kritika. 
Sukurta sekcija sudomino atei
tininkus ir jos susirinkimai 

zoliuciją, socialistinis libera
linis blokas Seimą suskaldė, 
neišrinkus politinės vadovy
bės. Tokios vadovybės suda
rymu susirūpino Karių sąjun
ga, pavesdama ją sudaryti 
trims Žinomiems patrijotams: 
dr. Kaziui Griniui, Jonui Jab
lonskiui ir Pranui Mašiotui. 
Teoretiškai parinkimas buvo 
geras. Bet praktiškai ne, nes 
dr. K. Grinius gyveno Kau
kaze, Kislovodske. Dėl vyks
tančio pilietinio karo Vorone
žan atvažiuoti negalėjo. J. 
Jablonskis invalidas, nejud
rus. Pr. Mašiotas neryžtingas 
— pavesto darbo nevykdė. To 
darbo savanoriškai ėmėsi kun. . 
M Krupavičius, talkinamas <j 
Vyt. Ecdziulaičio. Jiedu tarėsi 
su partijų lyderiais ir 1917 m. 
rudens pradžioje buvo sudary
ta Vyriausioji Lietuvių Tary
ba Rusijoje. Pirmuoju jos pir- j 
mininku buvo Pr. Mašiotas, o f 
nuo 1918 m. pradžios M. Sle
ževičius. 

Tolimesnis rūpestis buvo su
kurti Katalikų akcijos centrą. 
Vėl, talkinant Vytautui, M. 
Krupavičiaus bute buvo su- f. 
šauktas judresnių krikš. demo
kratų ir ateitininkų tuo reika
lu pasitarimas. M. Krupavičiui 
pasiūlius, buvo nutarta pir-
mausiai įsteigti Katalikų ak
cijos fondą. Į valdybą buvo iš-
rinkti: M. Krupavičius — m 
pirmininkas, Leonas Bistras II 
— sekretorius ir Vyt. Endziu-nl 
laitU — iždininkas. Kadangi 11 
bolševikai pradėjo aršiau 
siausti ir buvo pavojus, kad 
valdyba gali būti areštuota, 
tad buvo sudaryta atsarginė 
valdyba, į kurią buvo išrinkti 
kun. A Astrauskas, kun. Pr. 
Penkauskas ir B. Žukauskas. 
Fondo svarbiausias uždavi
nys leisti knygas. M. Krupavi
čiui buvo pavesta parašyti į vi
suomenę atsišaukimą ir jį 
plačiausiai paskleisti, jis buvo 
parašytas su M. Krupavičiaus 
ir L Bistro parašais. Dalį atsi-! 
šaukimų M. Krupavičius iš 
spaustuvės buvo paėmęs. Kra
tos metu ta dalis buvo bolševi
kų konfiskuota. Kitą dalį paė
miau a i , sumokėdamas 
spaustuvei už atspausdinimą 
95 rublius. 

(Bus daugiau) 
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DR ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
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Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 
DU VUAT RAJAU 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
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Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-5004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

STUDENTŲ 
DĖMESIUI 

Chicagos studentų atei- Į 
tininkų draugovės susirinki-
mas įvyks penktadienį, vasa
rio 3 d., 7:30 v.v. Jaunimo į 
centro posėdžių kambary (ša-. 
lia kavinės). Kalbės skulpto
rius Petras Aleksa tema "Me-
nas ir spauda". Po paskaitos j 
vyks diskusijos. 

Antroje susirinkimo dalyje 
bus pranešimas apie SAS žie- j 
mos kursus, kurie įvyko Nerin-! 
gos stovykloje. Taip pat 
kandidatams bus išdalinta 
medžiaga pasiruošti studentų 
ateitininkų įžodžiui. Po to bus 
linksmoji dalis: susipažini
mas ir vaišės. Atveskite drau
gą ar draugę supažindinti su 
studentais ateitininkais ir jų 
veikla. 

Draugovės valdyba 

GAVĖNIOS 
SUSIKAUPIMAS 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 
DR. EDMUND L CIARA 
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DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Oh 73*4477; Ru 244-0047; arba 244-6541 
DR.E.DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. SLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lawn 
Tei. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS M A2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. . 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 
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DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia j vakarus nuo Ateitininku namų 
Tel . 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
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1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

būdavo gausiai lankomi. Sek
cijos pavadinimas nepatiko Susikaupimas bus balan-
mergaitėms, ypač Verai Bak- džio 1 dieną Ateitininkų na
gytei. Marytei Ambraziejūtei. muose Lemonte. Ji pravesti iŠ 
Jos tą pareiškė Vytautui, ku- Clevelando atvyksta kun. 
ris pasiūlė ją pavadinti "Poli- Gediminas Kijauskas, SJ, Die
tiniai organizacine" sekcija, vo Motinos lietuvių parapijos 
Pavadinimas be ginčų buvo klebonas. Apie tai, artėjant 
priimtas. Pati sekcijos idėja įvykiui, šiame skyriuje bus 
Vytautui patiko ir būdamas daugiau žinių. 
Voroneže mielai jos susirinki
mus lankydavo, kartais įsi- _ ^ _ _ _ ^ 
jungdamas į improvizuoto 
mitingo vyksmą. 

A t e i t i n i n k ų korp "Šatr i ja" s u s i r i n k i m a s Alek
s a n d r o s ir A loyzo Eivų n a m u o s e 1968 m. pava 
sarį . I eil. i i k.: J B r a d ū n a s , A. Š imai t ienė , I). 
A u g i e n e (klūpo). K. B r a d ū n a s . K BradOnienė. V. 
Ramonai) , 1) I -apinska*. A. E iv ienė . P Razmi 
n a s II eil : S. D a u n y s , P. B ičk ienė . S. Petersonie
nė, kun. A Graus lys , J . ftvahaitė-Gylienė A 

Skrupskehene, kun V Bagdanav i f ius , M 
Ambrozaitienė, B. Račkauskas, I). Bindokienė, 
Gr Budrytė. A Kairvs, C. Grincevičiua, 0 
Ambromaitienė. kun F'r Garšva ir kun J Pruns 
kis "Šatrijai" tuo metu pirmininkavo .Julija Sva-
naite-Gylienė 

Tuo tarpu Voroneže sėkmin
gai veikė kun. M. Krupavi
čiaus vadovaujamas kriks. 
dem. skyrius ir Liaudies uni
versitetas, talkinant mokslei
viams ateitininkams. Atos
togaudamas talkino ir 
Vytautas. 

Kaip žinoma, Seimo daugu 
mai priėmus reikalaujančią 
Lietuvai nepriklausomybės re-
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DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkam* nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
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6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

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

Trec\ ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

I mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5t>3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai; 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 West 7lst Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-C889 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV 81 st Street 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGHA 
2656 VV. 63 rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2860, rez. 448-5545 

PP-

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

CHIRURGAS 
2454 W»ft 71«t Stroat 

Pirm., antr., ketv ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai pirm , antr ketv ir penkt 
2-o; šeštadieniais pagal susitarimą 
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ARKIV. 
JURGIO MATULAIČIO 

Vėl suėjo sukaktis nuo. arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties. Jis netikėtai savo am
žiaus pajėgume mirė 1927 m. 
sausio 27 d. Kaune. Laikinai 
buvo palaidotas Kauno arki
katedros kriptoje, o vėliau nu
vežtas į Marijampolę ir palai
dotas specialiai jam įruoštoje 
koplyčioje, kuri yra to miesto 
parapijos bažnyčioje. Netoli 
Marijampolės jis yra gimęs, 
praleidęs savo vaikystę ir jau
nystę, toje bažnyčioje krikšty
tas ir pradėjęs savo pašauki
mo kelią savo maldomis ir 
tyliu susikaupimu. 

Ir dabar, nors Lietuva yra 
okupuota, jo karstas nuolat 
lankomas žmonių, puošiamas 
gėlėmis. Atvyksta net iš toli
mų Lietuvos vietovių pasi
melsti prie jo karsto uždara
me mūre ir paprašyti jo 
užtarimo ne tik asmeniniuose 
sunkumuose, bet ir savo tėvy
nei palaimos ir laisvės. Juo la
biau jo garsas plinta tarp 
savo tėvynainių, kai jis jau 
Bažnyčios autoriteto pripažin
tas herojiškų dorybių žmogu
mi, kai gavo jau garbingojo 
Dievo tarno titulą. Jo kelias 
toliau — tik į beatifikacijos pa
baigą, i paskelbimą palaimin
tuoju ir šventuoju. 

Šis Suvalkijos kraštas savo 
lietuviškumu, kultūra ir pa
žanga yra pasižymėjęs jau pir
mosios rusų okupacijos metu. 
Jis mokėjo spirtis prieš prie
spaudą ir persekiojimus. Čia ir 
dabar yra žymi įtaka tokio 
žmogaus, kuris savo dvasiniu 
turtu, savo šviesa yra prano
kęs savo kaimynus, kurie rūpi
nosi prieš jį ir kartu su juo lie
tuvių kultūriniu ir dvasiniu 
kilimu, nepalaužiamu atspa
rumu ir neužgesinamu idealiz
mo karščiu. Arkiv. Jurgis 
Matulaitis yra vienintelis ir 
dabar minimas, kaip dvasinis 
didvyris, kaip pavyzdingas 
milžinas ir nemarus žmonių 
atmintyje, net naujų kartų 
mintyse. Jaunoji karta jo jau 
neatsimena, bet jo įtaka iš 
pasakojimų apie jį yra išlikę 
iki šių dienų ne tik Marijam
polės apylinkėse, bet ir visoje 
Lietuvoje. Iš jo uždaro karsto 
prasiveržia dvasinė šviesa po 
visą pavergtą Lietuvą. 

Tai tik dalinis jo gyvenimo 
vaizdas, kuris prisimenamas 
pavergtoje tėvynėje. Savo dar
bais, dar būdamas gyvas, jis 
išėjo už tėvynės ir savo gimto
jo krašto ribų. Savo šviesa, 
šventu gyvenimu ir herojiško
mis krikščioniško gyvenimo 
dorybėmis jis šviečia visiems, 
kurie apie jį skaito, su jo 
gyvenimu ir darbais susi
pažįsta, jo pavyzdžiu kaip 
kunigo, vyskupo ir vienuolio 
seka. Pereitais metais suėjo 
septyniasdešimt metų, kai jis 
pirmą kartą lankė savo bro
lius Amerikoje ir jiems pagel
bėti dvasiniuose reikaluose 
paliko savo įpėdinius — Mari
jonų vienuolijos narius kurti 
vienuoliją ir skleisti Evange
lijos dvasią. 

Kai šiandien skaitai jo pa
ties užrašus, tai negali atsiste
bėti jo numatymu tos ateities, 
kuriai jis pats ruošėsi ir ruošė 
savo atnaujintą vienuoliją. Jis 
ėmėsi tų darbų, kurių anuo 
metu kiti nesiėmė. "Evange
lijos skelbėjas nebus pasaulio 
šviesa, nebus dvasinė patrau
kianti prie Kristaus jėga, ve
danti į kovą už Bažnyčią, stu
mianti žmones į darbą, jei jo 
širdyje nedegs uolumo ugnis, 
neklestės dorybės, nebus šven
tumo". Tai jo žodžiai, taikyti 
ne tik kitiems, bet ir pačiam 
sau. Ir jis buvo ta šviesa ir ta 
jėga, kuri ant savo pečių nešė 
sunkią naštą, nors pats kentė-

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
PERSEKIOJIMAS 

ČEKO SLOVAKIJOJE 

Rimties valandėlei 

MOKSLAS YRA RIBOTAS 

jo didelius ligų skausmus ir 
pasaulio pasipriešinimą. Net 
Vilniuje jam esant, lenkai jo 
nekentė ir jam kliūtis darė tik 
dėl to, kad jis buvo lietuvis, 
bet negalėjo prikišti dėl jo uo
lumo vyskupiškose pareigose 
ir jo mylinčios širdies net sa
vo priešininkams. 

Ano meto socialiniai klau
simai dažnai keldavo įvairius 
ginčus, bet arkiv. Matulaitis 
socialinius mokslus, kreipda
mas didelį dėmesį į Bažnyčios 
nuostatus ir popiežių patvar
kymus, laikė vienu iš svarbių
jų. Jis buvo net tų mokslų dės-
t y t o j a s D v a s i n ė j e 
Akademijoje, rengė sociali
nius kursus Lietuvoje, kad jo 
laiko kunigai tuos klausimus 
suprastų. Jo nusistatymas 
"nesekti tuojas kas nauja, bet 
žiūrėti, ar sutinka su senąja 
katalikiška tiesa..."ir dabar 
yra veiksmingas, nes jis to
liau sako, kad "iš to neseka, 
kad nesiimtume nagrinėti 
naujus mokslus ir aiškinti ir 
įrodyti, ar jie sutinka su seną
ją katalikų tiesa". 

Arkiv. Jurgis Matulaitis, 
ruošdamas savo vienuoliją 
apaštaliniam darbui, savo už
rašuose dar 1910 m. rašė apie 
pasauliečius, kurie gali plėsti 
Kristaus Evangeliją ir dirbti 
Bažnyčios darbus. Jis rašo: 
"Kiek čia gero galėtų padaryti 
pasauliniai vyrai ir moterys, 
kad juos tik pirmiau galėtume 
geriau tikėjimo išmokyti, ap
šviesti, supažindinti su mūsų 
Bažnyčios reikalais, juos už
degti švento uolumo ugnimi, o 
paskui kad geriau suorgani
zuoti būriai ir patraukti prie 
darbo tikėjimui platinti". Dau
giau kaip po pusšimčio metų 
Vatikano II susirinkimas be
veik tą patį pasakė: "Teatsi
mena vyskupai, klebonai ir ki
ti kunigai, dieceziniai bei 
priklausą vienuolijoms, kad 
teisę ir pareigą apaštalauti tu
ri visi pakrikštytieji, ar jie bū
tų dvasininkai ar pasaulie
čiai , ir kad Bažnyčios 
statymo darbe ir pasauliečiai 
turi savo dalį" (Pasauliečių 
apaštalavimas, nr. 25). 

Garbingojo Dievo tarno 
arkiv. Matulaičio mintys bu
vo pranašiškos, ne tik api
mančios to laiko dvasią, bet ir 
numatančios ateitį, kuri pa
čiai Bažnyčiai ir jos skelbia
mai Evangelijai bus reikalin
ga. Jo mintys, taikomos 
tokiems laikams, kada buvo 
persekiojama Bažnyčia ir tau
ta', Rusijai prievartos priemo
nėmis išnaikinant kataliky
bės centrus, jos tvirtoves 
užimtuose kraštuose, taigi ir 
Lietuvoje, tinka ir šiems lai
kams, kada krikščionybė, ti
kėjimas, religinės praktikos, 
apaštalavimo darbai, vaikų 

* mokymas yra persekiojami tos 
pačios Rusijos, tik dabar 
komunistinės, užimtuose kraš
tuose. Jo idėjos, slaptai vei
kiant, kenčiant dėl Kristaus, 
net gyvybes atiduodant ir 
kalėjimuose sunkumus ne
šant, ir dabar vykdomos oku
puotoje Lietuvoje, vykdomos ir 
tuose kraštuose, kurie yra 
ateistų valdomi ir prievarta jų 
bedieviškas "mokslas" bruka
mas. 

Minint arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio mirties sukakti, 
iškyla tas rūpestis, kuris anuo 
metu jį pat) skatino aukotis ir 
aukoti viską dėl Kristaus ir 
Bažnyčios, dėl žmonių sielų ir 
žmogiško gyvenimo. Jo ir lau
kiame paskelbiant palaimin
tuoju ir šventuoju, kad mūsų 
tauta turėtų dar vieną užtarė
ją danguje ir pavyzdį žemėje. 

Pr. Gr. 

Čekoslovakijoje yra trys 
bažnytinės provincijos: Bo
hemijos, Moravijos ir Slovaki
jos, be to, dar viena rytų apei
gų Prešovo vyskupija , 
priklausanti tiesiog šv. Sos
tui. Jose yra iš viso 13 vysku
pijų. Iš jų tik 3 turi rezidenci
nius vyskupus, 3 apaštalinius 
administratorius ir 6 valdo 

apie 300 neturi valdžios lei- kupas gali suteikti Sutvirtini-
dimo kunigo pareigoms eiti. mo sakramentą, nustato vys-
Valdžios leidimas nustato, ko- kupams pontifikalinių Mišių 
kią ir kur kunigas gali atlikti skaičių ir laiką. Netgi prieita 
kunigiškąją tarnybą. Leidi
mas gali būti atimtas bet ku
riuo metu be jokių motyvų. 
Yra reikalingas specialus lei
dimas įvairioms šventėms 

prie to, kad jis ima taisyti ir 
keisti liturginius tekstus. 

Religijos mokymas leidžia
mas tik mokyklose ir priklau
so nuo to, kiek yra mokinių. O 

švęsti, daryti maldingas kelio- mokiniai tik tie, kurių tėvai 

"Pasaulio pabaiga" neturi 
nieko bendro su kosmologija 
ar astronomija. Šitoks pasau
lio galas priklauso vien tik 
nuo Kūrėjo valios. Tai Jėzus 
moko labai aiškiai: "Tos die
nos ir valandos niekas neži
no, nei dangaus angelai, nei 
Sūnus, o vien tik Tėvas" 
(Mat.24,36). Kol gyvena, visi 
žmonės gali išsigelbėti ir 
tapti Dievo karalystės — tos 
naujos žemės ir naujo dan-a u u u u u u a t v i i u o u. \j » a m u - • v ~ > ——»j — ——«™«B««a -nxM\r- u i u n i m n i UJV fc*c, R u n ų l/CVtll IlčiUJOS Z e m e S i r n a U J O O a n -

valdžios įstatyti kapituliniai nes į šventas vietas. Taip pat aiškiai pareiškia savo valią ir gaus piliečiais. Žmonija turi 
vikarai 

Bohemijos provincijos arki
vyskupas Prahoje yra kard. 
František Tomašek, 84 metų 
amžiaus. Jis turi pagelbinin-
ką vyskupą Kajetan Matou-
šek. Tos provincijos vysku
pijos Ceske Budejeviče ir 
Litomerice valdomos tik kapi
tulinių vikarų, o Hradec Kralo-
ve vyskupija turi apašt. admi
nistratorių vysk. Karol 
Otčenašek. 

Moravijos provincijoje 
Olomuce yra apašt. adminis
tratorius vysk. Josef Vrana, o 
Brno vyskupija valdoma tik 
kapitulinio vikaro. 

Slovakijos provincijoje 
Trnavos arkivyskupu yra 
apašt. administratorius Ju
lius Gabriš, Banska Bystrica, 

reikia valdžios leidimo reko- norą, kad jų vaikai mokytųsi 
lekcijoms, kunigų pašventini- tikybos. Bet tėvai, kurie tokį 
mui, religijos mokymui, religi 
nei spaudai, ryšiams su 
užsieniu ir pan. 

Nors nėra įstatymo, nai
kinančio vienuolynus, prak
tiškai jie yra.uždaryti ir už
drausti. Vyrai vienuoliai 
negali gyventi drauge, negali 
nešioti savo vienuoliško rūbo 

norą pareiškia, rizikuoja savo 
darbu, profesija. Jie negali 
užimti bet kokių vadovauja
mu vietų darbovietėse, negali 
išvykti į užsienį ir pan. 

Čekams ir slovakams yra 
le idžiamas s a v a i t r a š t i s 
"Katolicke Noviny" 250,000 
egz. Dvimėnesinis "Duchovni 

Vienuolės moterys, jei yra se- Pastyr" skiriamas kunigams 
nos, gyvena senelių prieglau- ir inteligentams, spausdina-
dose valdžios kontrolėje. Jei mas čekų ir slovakų kalba, su 
dar jaunos ir pajėgios — dirba skirtingomis šių kalbų redak-
nenormalių vaikų ir senelių cijomis. Kard. Tomašek 
prieglaudose darbą. Vienuo- 1982.IX.6 "Katolicke Noviny" 
liams ir vienuolėms draudžia- redaktoriui prikišo, kodėl jis 
ma ieškoti naujų pašaukimų ir duoda daug vietos laikraštyje 
turėti naujokynus. apie "Pacem in terris" kunigų 

Nepaisant visokių kliūčių, sąjungos veiklą, o nededa jo ir 
, wj „ J„„.v„> sakramentinis Čekoslovakijos kitų vyskupų protestų raštų, 

Nitra ir Spiš vyskupijos turi katalikų gyvenimas dar yra kuriuose norima atremti klai-
rezidencinius vyskupus Jo- gana gyvas. Valdžios apakai- das ir neteisingus priekaištus, 
seph Feranec, Jan Pasztor. čiavimu (ir padejavimu bei Kai vienas užsienio žurnalis-
Košice ir Rožnava vyskupijo- pasipiktinimu), Moravijoje dar tas paklausė Religinių reikalų 
se — tik kapituliniai vikarai, krikštijama 47 procentai gi- sekretoriaus Hruza, kiek yra 

musiųjų, o Slovakijoje tas pro- pagrįsti tokie kard. Tomašek 
centas dar didesnis — 64 proc. nusiskundimai, tas net ne-
Dėl suprantamų priežasčių mirkčiodamas atsakė: "Galiu 
bažnytinių santuokų esą tik pasakyti, kad kardinolo Toma-

Rytų apeigų Prešovo vyskupi 
ją valdo 1969 m. Romos pa
skirtas valdytojas prel. Jan 
Hirka (jis valdžios nebuvo iš-

bręsti ir taip priartėti prie 
pjūties. O pjūties artėjimo, tai 
yra žmonijos dvasinio subren
dimo, ženklai yra tokie: "Ši 
geroji naujiena apie karalystę 
bus paskelbta visame pasau
lyje paliudyti visoms tautoms. 
Ir tada ateis galas" (Mat.24,-
14). Evangelijos skelbimas, 
kaip visuomet yra buvę, su
kels reakciją — persekiojimus 
už tikėjimą. Čia Viešpats 
tikinčiuosius paguodžia: 
"Tiems reiškiniams prasidė
jus, atsitieskite ir pakelkite 
galvas, nes jūsų išvadavimas 
arti" (Luk.21,28). "Dėl išrink
tųjų tos dienos bus sutrumpin
tos" (Mat.24,22). 

Taigi Šv. Raštas ir Bažny
čios tradicija neturi minties 
patenkinti žmonių smalsumą, 
skelbiant sensacijas apie pa
saulio pabaigą, o tik nori su
teikti jėgų gyventi krikš
čioniškai. 

Mokslo požiūriu antžemiš
kasis arba dvasinis pasaulis 

,j.„ - — • — , — -» —. — r .7—. ™„v.v - v . u Bažnyčios santykiai. Gyvena-
leistas j paskutinį Vyskupų 2,9 procentai. Nėra duomenų sek straipsniai, kaip lygiai ir me ir Bažnyčioje ir valstybėje 
airtnAa R n m n i c \ flnip rp l icnnpf i l a i H n t i l v o a Iru. 1rit.ll raolriiTMi \rra į n o n n m a * o*- *•-! —--^ » T •• apie religines laidotuves, ku- kitų vyskupų, yra visuomet at-

rios yra griežtai draudžiamos, spausdinami". O tikrovėje — 
Tikintieji, nors toleruojami, iš 18 kard. Tomašek pasiųstų 

yra griežtai kontroliuojami, straipsnių "Katolicke Novi-
Belgų laikraštis "Pro mundi ny" atspausdino tik du... — 
vita" taip Čekoslovakijos Įdomus yra vieno Čekoslovaki-

^ w _ _ .. katalikų padėtį nusako: "Vi- jos kunigo pasikalbėjimas SU U U M C S a u u u u , K. a u u ar reiKes 
tislave. Priimamų kandidatų sas Bažnyčios gyvenimas yra užsienio žurnalistu. Tas kuni- ilgai laukti, kol tiesa nugalės 
skaičius yra ribotas ir vai- i& smulkmenų kontroliuoja- gas pasakė: "Mes norėtume, melą, teisybė prievartą, laisvė 
J-- - • - »•' a j : - '*--' '-"-' kad paaiškėtų Valstybės ir smurtą. 

sinodą Romoje). 
Čekoslovakijos komunistinė 

valdžia uždarė visas mažą
sias ir didžiąsias seminarija • 
Kunigams paruošti yra c '• 
logijos fakultetai: Borrtrmjai 
Litomerice ir Slovakijai Bra-

— tai mūsų namai. Norėtume, 
kad abi rastų bendrą kalbą, 
teisingai geresnį kelią, kuris 
išvestų iš dabartinio akligat-
vio. To nekantriai laukiame". 
Kada tai bus? Iš dabartinės 
būklės atrodo, kad dar reikės 

džios nustatytas. Litomerice m a s Religijos reikalams įstai 
pirmajame teologijos kurse £U- Pradedant parapijomis iki 
yra 35 studentai, o Bratislave viso krašto lygmens viskas y-
— 38. Kas nori įstoti \ teologi- r a rankose Religijos reikalų 
jos fakultetą, turi gauti savo sekretoriaus, kuris vykdo par-
vietos vyskupo rekomendaciją tijos direktyvas. Religijos rei-
ir gauti vietos religinių reika- kalams sekretoriaus rankose 
lų sekretoriaus sutikimą. Įsto- visi leidimai kunigams eiti sa-
ję į teologijos fakultetą, nėra vo pareigas, skirti kunigus 
laisvi nuo karinės prievolės, ji parapijose, tramdyti jų pas-
neatidedama, kol baigs stu- toracinę veiklą, kliudyti pa-
dijas, kaip yra kituose fakul- šaukimus į dvasinį luomą, ri
tėtuose. Klierikams karinė boti v i s o k i a i s būda i s 
prievolė yra dvejų metų, kai Bažnyčios įtaką pasauliš-
kitiem8 tik vienerių. Teologi- kiams. Trumpai tariant, ne 
jos fakulteto dekanas ir pro- vyskupas vykdo Bažnyčioje 
fesoriai yra skiriami valdžios, jurisdikcijos teisę, bet Religi- mfmt 
ir tik po to gauna vyskupo nių reikalų sekretorius. Vys- **,• ^ - . ^ g į ^ .,._ , 
"missio canonica". kupas prieš jį yra bejėgis". Dariaus ir Girėno atnaujintas paminklas Lenkijoje. Jis buvo 

Šiuo metu Čekoslovakijoje Religijų reikalų sekretorius atnaujintas Lenkijos lietuvių pastangomis ir Amerikos lietu-
yra apie 3000 kunigų, kurių nusprendžia, kur ir kada vys- vių aukomis. 

negali būti mokslo turimomis 
priemonėmis i š t ir iamas, 
surandamas. Lygiai mokslas 
negali nei teigti, nei neigti Die 
vo karalystės buvimą. Ta: 
galima priimti tik tikėjimu 
vaduojantis. 

Dėl kosmologinio arba 
astronominio pasaulio gale 
mokslininkai neturi vienos 
nuomonės. Yra dvi hipotezės: 
pasaulio galas bus dėl pirmi 
nio atomo suskilimo arb<-
sprogimo, arba dėl vadinamo 
entropijos dėsnio. 

Yra hipotezė, sukurta galak-
tijos stebėjimais, kad esą.-
nuolatinis pirminio atome 
sprogimas, kurio dalys išsis
klaido kosminėje redvėje. Ta 
vyksta milijonų šviesmečių 
nuotolyje. Prieš daugelį mi-
jonų šviesmečių visata bu1* 
pradminėje savo formacįjc 
fazėje. Jei ekspliozija buvo \ 
satos susiformavimo pradži 
je, panašus kataklizmas g< 
būti ir visatos pabaigoje. 

Entropijos prielaida. Pag 
ją fizinėje sistemoje energ! 
nuolat pasikeičia j šilumą, koi 
nepasieks termodinaminės p' 
siausvyros. Tada baigsis vis 
fiziniai ir organiniai procesai. 
Kitais žodžiais tariant, ateis 
visatos šiluminė mirtis. Rem 
damasis tokiais spėjimais teo 
logas Ratzingeris daro išva
dą: "Jei šiandien aišku, kac 
pasikeitimai priklauso pačia 
medžiagos prigimčiai, taigi i f 
pasaulio, kuris sudėtas iš me
džiagos, tai ir mokslas turi su
tikti, kad dabartinis pasaulis 
turėjo pradžią ir turės pabai 
gą. Taigi nėra negalimas dah 
kas. kad naujame sudvasir 
tame pasaulyje ir pat 
medžiaga turės visiškai nai. 
jas formas. Dar daugiau, rei
kia manyti, kad ir savo pra
džioje medžiagos formos buve 
kitokios, negu dabartinės". 

Jacques Duquesne apklau 
sinėjimuose vienam elektroni 
kos inžinieriui davė klausim, 
ką jis mano apie moderniu-
sius mokslus. Tas atsak 
"Mokslas niekuomet negalės 
visko išaiškinti. Kada aš ži 
nau, kokia vyko evoliucija 
gaunant mokslinius atradi
mus, man tuoj aišku, kad 
mokslui žengiant pirmyn vie
na kryptimi, tuoj iškyla de
šimt tūkstančių naujų proble
mų, ir tai daug sudėtingesnių, 
negu paprastai manoma. Tai
gi, juo žengiama pirmyn, juo 
dar daugiau lieka nužengti. 
Tai sakau, turėdamas prieš 
akis praeitį, ir nenoriu kalbėti 
apie ateitį. Tačiau man viena 
aišku, kad mokslas niekad ne
galės prieiti prie galutinio taš
ko"- / V. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

Kentėjimo išmintis yra gy
venimo išminties dalis... Tik
tai Nukryžiuotojo mokykloje 

galime tikrai išmokt kentėti, 
nešioti skausmą kaip vainiką. 

Nijolė Sadūnaitė 

15 
Praretinta, ivšargusia kariuomene grįždamas 

Napoleonas ir Bartininkų apylinkėje paliko mirusių 
karių kapų, kuriuos žmonės ir mūsų laikais netoli 
Ožkabalių, Pagernevės dvaro sode, parodyti galėjo. 
Vietos žmonės, pagerbdami Čia amžiną atilsį radusių 
karių atminimą, jų tragišką likimą, gražiais žodžiais 
į dainą sudėjo: 

Kaipo nuo medžių lapai nukrito, 
Taipo prancūzai nuo šalčio iškrito. 
Pavergėjai pasikeitė, bet nesibaigė žmonių siel

vartai, nė „maskolių kariaunoje" bernelių sunkios 
dienos ir kraujo aukos. Tik po Napoleono nugalėjimo 
berneliai grįždami namo, protėvių narsą atgavę, 
šviesesnę savo nuotaiką dainos žodžiai nusakė: 

Perkeliausim Prancūziją 
Ir tą pliką Maskoliją, 
Per Prūsus parjodami, 
Prūsus iškaposim, 
Lietuvoj sustosim. 
Bet geresnių laikų lūkesčiai neišsipildė. Rusija ir 

toliau bernelių kraujo aukų reikalavo. Ir vėl liūdnais 
žodžiais Ožkabalių jauni vyrai skundėsi į tolimą Tur
kijos žemę, kaip ir į kitus karus varomi: 

Vai, varė, varė mus tris brolelius 
Ing svetimą šalelę, 
Ing Turkijos žemelę. 
Tai dalies Ožkabalių kaimo istorinio pobūdžio — 

• karo dainų trumputės ift*~>*?»"Vo8. \r j o s e pajuntama 
jaunų vyrų, jų tėvų, artimųjų ir J. Basanavičiaus 
giminaičių 120 metų eigoje patirtų skaudžių fizinių ir 
dvasinių pergyvenimų atšvaistai. Dar giliau tai buvo 

jaudama J. Basanavičiaus laikais dainuojamose 
gyvose dainose. 

Liūdnos Ožkabalių dainos baigėsi, kai apylinkių 
vyrai senelių pasakojimus, legendas atminę, „liuo-
sanoriai" Lietuvai laisvės parnešti ėjo. Su kitais 
Ožkabalių kaimo savanoriais kartu ėjo ir J. Basa
navičiaus giminaičiai: Bartininkų pradžios mokyk
los mokinys Albinas Birštonas ir stiprus, augalotas 
Bronius Gelgota. Likę namie ir senesnieji bei pri
augantieji į būrius suėję, save partizanais — „Šiau
liais" pasivadinę, pamainomis į brolišką Dzūkiją 
nuėję, kartu su vietos galinčiais šautuvą pakelti dzū
kais, sėkmingose kovose prieš lenkų kariuomenės 
kavaleriją ir partizanus vietos žmonių laisvę apgynė. 
Nors kraujo krikštu pakrikštyti, grįždami namo, 
smagias žygio dainas dainavo. 

Iš mažens pastebimai daugiau jį domino isto-
; rinio pobūdžio, įdomią praeitį liečianti pasakojamoji 
| tautosaka: pasakojimai, pasakos, legendos, kurios 
daugiau ar mažiau betarpiškai lietė jo protėvių 
gyvenimą, artimos apylinkės praeities įvykius, ten 
žaviame gamtovaizdyje rymančius senųjų laikų pa
minklus — piliakalnius, archeologinius materialinės 
kultūros, nekrokulto liudytojus ir visa tai, kas pri
minė šio krašto garbingą praeitį. 

Neišnykusių prisiminimų ir išliekančios įtakos 
jo tautinės krypties asmenybes plėtotei turėjo jo sa
varankiškos išvykos, suvedusios jį į betarpišką 
sąlytį su tautosakoje minėtomis, idealizuojamų 
a< lųjų laikų vietovėmis. 

Nuo mažų dienų ne kartą girdėjo jis tėvo pasako
jimus apie savo anų laikų laisvus, turtingus „šimta
margius" protėvius. Viliojo, traukė jį prosenelių 
sodybvietė, kurią žmonės nuo seno „dvarviete" 
vadino. Senovėje ji stovėjo „prie kelelio, kurs Gražiš
kių linkui ėjo", o jos erdviose arklidėse 8-tas gražių 
arklių ilsėjosi, „kas anais laikais buvę visame krašte 
retenybė". Tai ir seklyčios turėję būti šviesios, 
erdvios ir vaismedžių sodai platūs. Dabar iš puikios 

sodybos nė žymės nelikę, tik kiek anksčiau paklydęs 
žagrės noragas netikėtai išvertęs buvusių trobesių 
mūrinių pamatų gabalus. Ir gaila buvo Joneliui anų 
laikų puikios protėvių tėviškės, kaip savo. 

Nuostabios praeities pasakojimai nuvedė jį ir už 
namų, į „gluosnyno" klonyje tūnančią apleistą, 
negyvenamą, vadinamą „pravoru", sodybą. Į sody
bą pro šulinį ėjęs akmenimis grįstas kelias, jau giliai 
nugrimzdęs žemėn, ilsėjosi žalia veja prisidengęs, til 
pavasarinių gėlių žiedais dairydamasis, lyg atsisvei 
kindamas su apleista sodyba, su metais vis giliau 
skendo į žemės — motinos prieglobstį. Ir septynerių 
metų Jonelis gal suprato, kad čia gyventa didelė"-
nedalios spaudžiamų žmonių, kad apleidę tokią 
erdvią sodybą. 

Ten prie šulinio stovėjo aukšta, didelė, plati tro
bą pilna kubilų ir kitų reikalingų reikmenų alui 
gaminti. Po daugelio metų prisiminęs šią sodybą, 
tarp kita ko, rašė: ,,Kur ne kartą man atsimenant, 
daryta dar sau ir šeimynai alaus ypač per rugiapiū-
tę ir kalėdoms, velykoms". Šalimai stovėjo tuščias, 
nebylys, atvirais prieklėčiais svirnas ir pirmojo 
sukilimo viltims gęstant 1832 m. statytas gyve
namas namas, kaip ir kitos trobos, kuko, kasmet vis 
arčiau žemės glaudėsi, lyg norėdamas pasislėpti nuo 
Šių laikų nedalios, kaip jau išnykusi, žymės 
nepalikus „vyšnyne" buvusi didžiulė kūdra. Iš dar 
senesnių laikų išlikęs, riogsojo labai senos architek
tūros su plačiomis palėpėmis kluonas, jau, kaip 
paiises. skęstantis išskėstais sparnais paukštis, tik 
laikėsi ant žaliuojančios vejos. Niūriais baudžiavos 
laikais dvelkianti sodyba skendo praeitin, kaip vis 
giliau grimzdo nuskendęs akmenimis grįstas kelias. 
Virš jo apaugusia žalia veja patogiai žengė septyn
mečio Jonelio basos pėdos, vargiai bejausdamos vis 
giliau skęstantį akmenų grindinį ir praėjusių laikų 
gyvenimą. 

(Bus daugiau) 

http://1rit.ll


DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 28 d. 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
NUTILO RYTŲ 

AUKSTAICIO DAINOS 

Aš pažiūrėjau saulės 
laidoje, 

Krauju pasruvę visos 
palaukės. 

Argi ne tujen tenai 
raudojai 

Tykiaul neg tykiai Nemunas 
plaukia? 

Kiekvienas, kuris bent kiek 
pažįsta lietuvių poeziją, pa
sakys, kad minėtas posmas 
yra iš praėjusių metų gruo
džio 16 d. Lietuvoje mirusio ' 
poeto Antano Miškinio pa
skelbtos lyrikos. Mano kartai 
kaip tik buvo lemta augti ir 
mokytis tuo laikotarpiu, kada 
populiariausi nepriklausomy
bės Lietuvos poetai buvo 
Bernardas Brazdžionis, Jonas 
Aleksandriškis-Aistis ir Anta
nas Miškinis. Pastarąjį la
biausiai ir mėgau dėl jo lyri
kos Uaudiškumo, skambumo ir 
kartu nemeluoto bei garsiai 
nedeklaruojamo patriotišku
mo. Argi to nepaliudija ir ci
tuojamas posmas, lyriškai at
sk le idž ian t i s būsimąją 
Lietuvos tragediją? 

Dar pilnai nežinodamas poe
to likimo Stalino viešpata
vimo metais, dviem savo kny
gom vedamuosius motto kaip 
tik pasirinkau iš A. Miškinio 
poezijos, nes ji man buvo arti
miausia ir giliausiai krito šir
din. 

Kai apie 1951 m. Chicagoje 
pasirodė iš Stalino imperijos 
laivu j Vakarus pabėgę trys 
žvejai — Lionginas Kublic-
kas, Juozas Grišmanauskas 
(jau miręs) ir Edmundas Pau
lauskas, kai jie, Altos pareigū
nų apsupti, sakė kalbas tuo
m e t i n i u o s e L i e t u v i ų 
auditorijos rūmuose tūkstan
tinei autentiškų žinių iš okup. 
Lietuvos ištroškusiai miniai, 
kai jie buvo apiberiami dešim
timis kartais ir labai naivių 
klausimų, su kitais plunks
nos draugais ir aš buvau toje 
minioje. Klausimų apie litera
tūrą, apie žinomų rašytojų li

kimą tada jiems nekėlėm, nes 
jautėm, ką žvejai, daugiausia 
laiko praleisdami jūrose, apie 
rašytojus gali žinoti. Tačiau 
po oficialios dalies su žur
nalistais St. Dauniu ir Alb. 
Valentinu (abu jau mirę) pasi
gavom Lionginą Kublicką ir 
paklausėm, ar A. Miškinio ei
lės bei dainos dar skamba Lie
tuvoje? "O kaipgi, atsakė kapi
tonas Lionginas Kublickas, ir 
kaip dar skamba. Tačiau pats 
poetas, kiek žinom, ištremtas į 
Sibirą..." 

Taip 1951 m. išgirdom 
autentišką žinią apie poeto 
Antano Miškinio likimą. Sun
ku šiandien suvokti, už ką jį 
ištrėmė. Viename rimčiausių 
okup. Lietuvos žurnalų "Lite
ratūra ir menas" paskelbtame 
nekrologe po Antano Miški
nio mirties tarybinis poetas 
Alfonsas Maldonis štai ką ra
šo: "Lieka mūsų atmintyje — 
gražus, taurus, šviesios min
ties, vidinės ir išorinės elegan
cijos kupinas poetas ir žmo-
gU8... 

Už ką toks taurus poetas ir 
žmogus dešimtmetį turėjo 
atkentėti Sibire, dabar Lietu
voje gyvenantys vyresnieji ir 
jaunesni kolegos nedrįsta 
skelbti, nes to neleidžia oku
panto cenzūra. 

Apie poeto Antano Miškinio 
mirtį pirmiausia sužinojau iš 
"Naujienų", nes tas laikraštis 
šį kartą pirmiau mus čia pa
siekė, negu "Draugas" ir kiti 
laikraščiai. "Naujienų" bend
radarbis rašė, kad "1929 me
tais poetas prisidėjo prie 'Piū-
ties'..." Tačiau tai netiesa. A. 
Miškinis su savo broliu ir ki
tais bendradarbiavo kurį lai
ką Petro Jodelio leistam žur
nale "Piūvis". Toliau A. 
Miškinio kūrybos braižą 
"Naujienos" taip aptaria: 'Tu
rėjo labai lengvą plunksną, 
tikslų žodį ir aiškią m i n t i . " 
Aš tuo klausimu, kaip gal ir ne 
vienas iš A. Miškinio poezijos 
gerbėjų, geriau sutiktume su 
tarybinio poeto A. Maldonio 
teigimu, kad Miškinis turėjo 
"gyvą gimtosios žemės jaus

mą, jos žmogaus džiaugsmą ir 
gėlą, liaudies dainos ir žodžio 
gaidą — visą tai poetas išsi
nešė iš ten ir buvo ištikimas 
jam visa. savo gyvenimą..." 

Toliau, pasak "Naujienų", 
A. Miškiniui grįžus iš Sibiro, 
"jam buvo uždarytos visos du
rys į lietu viską literatūrą... 
Tiktai praėjusiais metais bu
vo išleistas jo poezijos rinki
nys, jis pats pripažintas 'liau
dies poetu'..." 

Tuo tarpu dienraštis "Drau
gas" apie A. Miškinio posi-
birinį kūrybinį kelią jau daug 
daugiau atskleidė: "Rašytojas 
1977 m. parašė 'Žaliaduoniu 
gegužė', už šią prozos kūrybą 
autoriui paskirta Žemaitės 
premija... Didelį pasisekimą 
turėjo paskutinis eilėraščių 
rinkinys 'Klevai prie kelio'. 
Autoriui suteikta 1983 m. vals
tybinė literatūros premija..." 

Žurnale "Li te ra tūra ir 
menas" paskelbtame LTSR 
Rašytojų sąjungos valdybos 
nekrologe skelbiama, kad 
"Tarybiniu laikotarpiu" buvo 
išleisti dar šie A. Miškinio 
eilėraščių rinkiniai: "Eilėraš
čiai" 1960, „Arti prie žemės" 
1965, poema "Svajonė ir maiš
tas" 1967. 

Tad visa tai sugriauna 
"Naujienų" teigimą, kad "jam 
buvo uždarytos visos durys į 
lietuvišką literatūrą..." 

Viename eilėrašty dar nepri
klausomybės metais Antanas 
Miškinis taip dainavo: 

Mes taip į žemę ča 
įaugom -

Su kryžiais, pievom ir 
miškais, 

Ir dirbam ir nuo vėtrų 
saugom, 

Šaknis įleidžiame giliai... 
Antanas Miškinis savo že

mę saugojo nuo vėtrų, kol tos 
vėtros jį dešimtmečiui nebuvo 
išrovusios iš jos. Tačiau jis, 
nors ir nemažai, kaip ir kiti 
Sibiro tremtiniai, iškentėjęs, 
grįžo atgal į ją ir vėl giliai įlei
do šaknis ne tik į savo žemę, 
bet ir į lietuvių literatūrą. Jo
no Aisčio žodžiais ("Apie laiką 
ir žmones", Terra, Chicago): 
"Jis buvo ištikimas poezijai ir 
savo žemei. Ką jis daugiau mė
go ir mylėjo — tą žemę ar 
poeziją — sunku pasakyti, nes 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
KALĖDl. EGLUTĖ 

Los Angelei Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Kalė
dų eglutės programa įvyko 
gruodžio 17 d. Ją pradėjo ir vi
sus pasveikino mokyklos v e 

"deja D. Polikaitienė. 
Programos pirmoje dalyje 

pasirodė vaikų darželio moki
niai su savo mokytojais G. Pa
lubinskaite, D Trotmanaite ir 
R Nelsaite. Jie gražiai, nors ir 

jis tų dalykų neskyrė ir vienos 
be kitos neaprėpė ir nesupra
to..." 

Iš mano kartos mėgiamiau
sių poetų šiame pasaulyje li
kęs tik Bernardas Brazdžio
nis. Ir jaunesnieji, kaip Kazys 
Bradūnas, Henrikas Nagys, 
Vladas Šlaitas ir kai kurie ki
ti. Bet ir jie jau pensijoje ar 
artėja prie jos. Jaunoji kar
ta išeivijoje keičia poezijos 
braižą, kuris mano kartai jau 
kažkaip svetimas. Tuo tarpu 
okup. Lietuvos poezija, maiti
nama savosios žemės sulti
mis, atausta žymiai platesniu 
žodingumu, darosi vis ar
timesnė. Beje, tenykščių gau
sių dainių tarpe jau nebebus 
Antano Miškinio, nepriklau
somos Lietuvos palikuonio, 
kurio poezija, pasak tarybinio 
poeto A- Maldonio, "gražiau
si žodžiai — meilė gimtai že
mei, ir žmogui, sielvartas ir 
džiaugsmas dėl jų likimo, gy
venimo žaizdre išlydyta opti
mistinė gaida, jos sidabrinis 
skambesys..." 

Vytis International Travel Service 

2129 KNAPP STREET, COR. GERRITSEN AVE. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 

(212) 769-3300 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

KREDITO UNIJA KASA JUNGIASI SU VISA LIETUVIŲ VISUOMENE I IŠKIL
MINGĄ VIENINTELIO LIETUVIO ŠVENTOJO ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES 
MINĖJIMĄ VATIKANE. KASA DUODA YPATINGĄ PASIŪLYMĄ. KAS DAR NĖRA 
UŠSISAKE, IR NORĖTŲ SU LIETUVIŲ EKSKURSIJA KELIAUTI I ROMĄ TURI 

1. ATIDARYTI KASOJE NAUJĄ TAUPOMĄJĄ SĄSKAITĄ NEMAŽIAU $500 
SUMA, ARBA 

2. PADIDINTI JAU TURIMĄ SĄSKAITĄ KASOJE NEMAŽIAU $1,000.00 SUMA. 

ABEJAIS ATVEJAIS KASA SUMOKA $250.00 VYKSTANČIAM J ROMĄ NUO 
VASARIO 26 IKI KOVO 5 D* TOKIU BODU PILNA ŠIOS KELIONES KAINA 
ASMENIUI BUS TIK $750.00 iš NEW YORKO. KAINA {SKAITO SKRIDIMUS, 
VIEŠBUTI, MAISTĄ IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KURE NORĖTŲ TIK SKRIDIMUS, 
TIE SU KASOS NUOLATOA MOKA TIK $350.00. IŠ KITŲ MESTŲ YRA 
PRIDĖTINIS MOKESTIS. 

INDĖLIAI KASOJE DUOS 10% DIVIDENDĄ IR TURĖS BŪTI LAIKOMI KASOJE 
NEMAŽIAU 3 MĖNESIŲ. 

ČIA YRA NEPAPRASTA PROGA, KURI GAL NEKAD DAUGIAU NEPASITAIKYS. 
VENŲ SPRENDIMU GALITE ĮJUNGTI SAVO SANTAUPAS I PELNINGĄ 
LIETUVIŲ TAUPYMO INSTITUCIJĄ IR GAUTI DIDELE NUOLAIDĄ 
PILIGRIMINEI LIETUVIŲ KELIONEI UETUVOS ŠVENTAJAM PAGERBTI. 

SKUBIAI REGISTRUOKITĖS KASOJE: NEW YORKE 8*01 114 St. RICHMOND 
HILL, N.Y. 11418, TEL. (212) 441-6799. CHICAGOJE (MARGUČIO JSTAIGA) 2422 
MARQUETTE RD. CHICAGO, EL. 60629, TEL. (312) 737-2110. ST. PETERSBURG, 
FLA. 1417 49 AVE. NE., ST. PETERSBURG FLA. 33723, TEL. (813) 360-6052. 

KELIONĖS DOKUMENTUS IR INFORMACIJAS PARŪPINS KELIONIŲ 
AGENTŪRA „VYTIS", KURI TVARKO ŠIĄ EKSKURSIJĄ. 

KASOS DIREKTORIŲ TARYBA 

kiek nedrąsiai, padainavo apie 
Kalėdas. 

Mokykloje taip pat veikia 
klasė pradedantiems ar silp
nai mokantiems lietuviškai 
kalbėti. Kai kurie mokiniai, 
prieš pradėdami lankyti šią 
klasę, mokėjo tik "labas" pa
sakyti, o per Kalėdų eglutę 
gražiai pakalbėjo visiems apie 
savo pasitenkinimą, kad da
bar gali bent kiek išsireikšti 
lietuviškai dėka mokytojos Vio
letos Gedgaudienės pagalbos. 

Ketvirtojo ir penktojo sky
riaus mokiniai suvaidino du 
Kalėdų vaizdelius, kuriuos pa
rašė Nijolė Jankutė, o režisa
vo mok. O. Razutienė, pade
dant G. Plukienei. Pirmame 
vaizdelyje "Stebuklų naktį", 
vaidino V. Baltrušaitytė, V. 
Sekas, A. Kudirka, R. Mulo-
kaitė ir N. Barauskaitė. Antrą 
vaizdelį, "Pakeleiviai", suvai
dino P. Mošinskis, Z. Marke
vičiūtė, T. Viskanta, V. Gied
raitis ir P. Kudirka. Tarp 
scenų deklamavo D. Arbaitė, 
V. Kašelionytė ir V. Varnaitė. 
Viskas buvo labai gražiai su
vaidinta ir padeklamuota. 

Ir šiemet buvo snaigių bale
tas. Pati žiema buvo Laima 
Žemaitytė, o snaiges pavaiz
davo V. Kiškytė, A. Karaliūtė, 
L. ir R. Račkauskaitės, V. Se-
kaitė, V. Tompauskaitė ir D. 
Žemaitytė. Joms vadovavo 
mok. D. Varnienė. 

Tarp vaizdelių giedojo ir dai
navo mokyklos choras, vado
vaujamas A. Polikaičio ir L. 

(Nukelta į 6 psl.) 

Gerai atlikę vaidmenis Kalėdų senelio laukia Tomas Vis
kanta, Vincas Giedraitis ir Paulius Kudirka. 

r* 
GEROJO GANYTOJO NAMAI 

Gerojo Ganytojo Namų vadovybė kreipiasi į lietuvių 
visuomenę prašydama paramos. Brangius aukotojus ir 
rėmėjus kviečiame, kas gali, padidinti savo įnašus, o kurie 
dar visai neprisidėjo prie šio lietuviams svarbaus projek
to, nuoširdžiai prašome prisidėti. 

Būtų labai gera, kas galėtų paskolinti didesnę sumą 
— bus mokama 10%. 

Mielus skaitytojus, suprantančius šio svarbaus 
užsimojimo naudą ir globos namų įsikūrimo svarbą lietu
vių visuomenei, prašome rašyti sekančiu adresu: 

Li thuanian Good Shepherd Home, Inc . 
P . O. Box 438 

Cedar Lake , Indiana 46303 
Skambinant Chicagoje galima susisiekti šiais tele

fonais: 
Ona PranckevičiOtė 

436-6376 
Algirdas Marcher tas 

598-5323 

: 

Tikimės ir laukiame dosnios paramos savo užsi
brėžtam darbui. Dėkojame iš anksto. 

Gerojo Ganytojo Namų vadovybė ! 

v 
w įsi 

isi žinome, kad sutaupyti 
pinigai užtikrina mūsų 
materialinę ateitį. Todėl, labai 
svarbu laikyti pinigus 
patikimoje, saugioje vietoje. 

Tai yra toji kalba, kuria mes 
-vartuojame Čikagos Pirmojo 
Nacionalinio Banko Taupytojų 
Centre. 

Mūsų centras turi 
darbuotojus aptarnaujančius 
savo klientus jų gimtąja kalba. 
Šitie darbuotojai gali Jums 
išaiškinti ir padėti visais 
taupymo klausimais pav. kaip 
atidaryti IRA sąskaitą arba 
Indelio Pažymėjimą (Certificate 
of Deposit), pateikti jums 

papildoma informaciją apie 
Pinigines Rinkos Sąskaitą 
(Money Market Account) ir kt. 

Mes suteiksime Jums visus 
patogumus ir kartu su Jumis, 
ramioje, dalykiškoje aplinkoje, 
aptarsime Jūsų asmeninius 
taupymo reikalus. Viso ko Jums 
reikia - tai minimumas 20 
tūkstančių dolerių ir Jus esate 
teisingame kelyje. 

Papildoma informacija apie 
naudą ir privilegijas, kurias 
mes galime Jums suteikti galite 
gauti paskambinus telefonais 
732-2470 ir 732-2471, arba 

aplankius mūsų Čikagos 
Pirmojo Nacionalinio Banko 

o 

Taupytojų Centrą, kuris randasi 
Dearborn ir Madison gatvių 
kampe. Centras veikia kasdien 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio, nuo 8 vai. 30 min 
iki 4 vai. p. p. 

Maloniai prašome aplankyti 
mus. Mes atsakysime į Jūsų 
klausimus, padėsime Jums 
teisingai suprasti ir išspręsti Jūsų 
Taupymo reikalus. 

Taupytojų Centras ir Jus. 
Santaupos svarbios kalbantiems 
bet kurią kalbą. 

FIRST CHICAGO 
The First National Bankof Chicago 
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Mes. kalbame 
jūsų 

gimtąja kalba/7 

Ilona Zubrys 
Buhalterls-Vykdytojas 



TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTĖS 
BELAUKIANT 

Pasikalbėjimas su šventei lėšų telkimo 
renginių vadove 

Lietuviškoje spaudoje dažnai 
matoma ne tik pavardė, bet ir 
nuotraukos energingos visuo-
menininkės Mati ldos Mar
c ink ienės . Tačiau kiek darbų 
ji nuveikė, kiek prie lietuviškos 
talkos prisidėjo, nedaugelis 
žinome. Dabar, jai įsiparei
gojus naujoms VH-sios Tau
tinių šokių šventės lėšų telki-
m u i r e n g i n i ų v a d o v ė s 
pareigoms, panūdome skai
tančiąja visuomenę supažin
d i n t i su š ia e n e r g i n g a 
moterimi. Ta proga kreipėmės į 
ją, prašydamos pasasakoti 
apie save ir darbus lietuviš
koje veikloje. 

Matilda Adomavičiūtė-Mar-
cinkienė yra gimusi Suvalkijos 
širdyje — Ožkabaliuose, netoli 
Vilkaviškio, Apolonijos ir 
Tomo Adomavičių šeimoje. 
Pirmąjį mokyklos slenkstį per
žengė ten pat Ožkabalių pra
džios mokykloje ir nuo to laiko 
mokslo metai tęsiasi, nes ir 
šiandien, kaip ji pati sako, iš 
k i e k v i e n o s p e r s k a i t y t o s 
knygos ko nors pasimoko. J i 
baigė Marijampolės Rygiškių 
Jono mergaičių gimnaziją, pra
dėjo studijuoti Vytauto Didžio
jo universitete ekonomiją, įsi
jungdama į Korp! „Filiae 
Lithuaniae" studenčių gretas, 
tačiau, gyvenimo sąlygoms 
pasikeitus, išvyko į Prancūziją 
ir Paryžiuje Sorbonos universi
tete studijavo prancūzų kalbą. 
Kilęs II pasaulinis karas 
sugriovė visus ateities planus. 
Mokslas nutrūko, prasidėjo 
tikrojo gyvenimo odisėja. 
Grįžimas namo, auginimas 
šeimos, kratos, slapstymasis — 
vėliau išvykimas iš tėviškės ir 
i lga kelionė, kol pasiekė 
Chicagą. Pradžioje čia buvo įsi
kūrusi gan patogiai, augin
dama gražią 3-jų vaikučių 
šeimą, tačiau ankstyva vyro 
mirtis pakeitė viską. Ir vėl teko 
eiti į mokyklą, kad pasiruošus 
kokiam nors darbui. Pavyko! 
Pradėjo dirbti ir iki šiol dirba 
didelės firmos buhalterijoj — 
dabar jau su kompiuteriais. 
Visi trys vaikai baigė universi
tetus ir yra savarankiški, o ji ir 
vėl laisvalaikiu gali paimti 
knygą į rankas arba įsijungti į 
visuomeninį darbą. 

Matilda Marcinkienė, Lietuvių 
Moterų federacijos Chicagos 
klubo pirmininkė. 

Ryšium su artėjančia VH-ja 
Lietuvių tautinių šokių švente 
ir, svarbiausia, lėšų jai telkimu . 
Chicagoje, pasiteiravome ren
ginių vadovės Matildos Mar
cinkienės: 

— Jūs jau daugelį metų sėk
mingai vadovaujate Lietuvių 
moterų federacijos Chicagos 
klubui. Kaip plačiai jis yra 
išaugęs, kokius svarbiausius 
darbus esate atlikusi, ką pla
nuojate ateityje? 

— Prieš dešimtį metų įsijun
giau į Lietuvių moterų federa
cijos Chicagos klubą ir tais pat 
metais buvau išrinkta pirmi
ninke. Nuo to laiko klubas nėra 
daug paaugęs skaičiumi, nes 
nemažai narių išsikėlė į šiltes
nius kraštus arba net ir 
amžinai iškeliavo... gi jaunes
nės moterys nelabai stoja į 
mūsų gretas. Taigi, prieauglis 
yra gana mažas. Tačiau per tą 
laikotarpį parodėme, kad 
lietuvė moteris namie ar išeivi
joje gali duoti gražų įnašą į 
bendrą lietuvių gyvenimą. Mes 
tikėjome ir tikime, kad šeimų 
pareiga yra įskiepyti vaikams 
ir puoselėti senuosius lietuvis 
kus papročius ir tradicijas. 
Todėl ruošiame Velykų stalo 
pobūvius, arba pabandėme 
Padėkos dienos — derliaus 
šventės pietus. Tą kartą taut. 
šokių grupė „Suktinis" įžy

giavo su grėbliais ir dalgiais į 
salę ir man įteikė pabaigtuvių 
vainiką. Buvo labai įspūdinga! 

P r i s i m e n u , su ruošėme 
Lietuvos gen. konsulės J. Dauž-
v a r d i e n ė s p a g e r b i m ą , 
paskelbiant ją tų metų iškiliau
sia lietuve visuomenininke. 
Susilaukėme labai didelio 
visuomenės pritarimo, o iš 
Lietuvių fondo ta proga jai 
gavome tūkstanties dolerių 
premiją. 

Gražiai ir sėkmingai praėjo 
diplomatinio korpuso ponioms 
suruošti priešpiečiai, kur 
pademonstravome ne tik lietu
višką maistą, bet surengėme 
gintaro bei puikių lietuviškų 
audinių parodą. Be kasmetinių 
abiturientų pokylių keletą 
metų, kartu su Tautiniais 
namais , esame ruošusios 
sekmadienio kultūrines pop
ietes. Buvo paminėta daug 
žymių asmenų ir įvykių. Prieš 
kurį laiką talkinome Lietuvių 
katalikų mokslo akademijai, 
sumosiant keletą renginių, bet 
ypač surengiant Vilniaus uni
versiteto 400 metų didįjį minė
jimą. Tai buvo labai reikš
minga ir įspūdinga sukaktis. O 
kur dar Mokslo ir meno simpo
ziumai, prieš 4 metus taut. 

šokių šventė, Ilsios Pasaulio 
lietuvių dienos ir t.t. Beveik 
visuose Chicagos lietuvių 
didesniuose įvykiuose Moterų 
f ede rac i j a — k a i p mus 
populiariai vadina — savo 
darbu prisideda ir tuo ati
duoda savo duoklę okupuotai 
tautai. Ateityje stengsimės 
užverbuoti galimai daugiau 
jaunesnių narių, kad gautume 
naujų idėjų ir energijos. 

— Jau per eilę metų paste
bime, kaip daug uždavinių, 
ryšium su Įvairiais renginiais, 
Jūs sutinkate, imtis. Iš kur 
semiatės energijos ir laiko? 

— Energijos? Nemanau, kad 
jos būtų kokie nors ypatingi 
ištekliai, nebent padeda 
persunktas dujomis Chicagos 
oras, o gal vitaminai? Tačiau 
žodis P a r e i g a yra raudonai 
pabrauktas mano žodyne. Tą 
išmokau dar vaikystėje, kai iš 
Marijampolės važiuojant 
arkliais tėvelis pasakodavo 
visokias būtas ir nebūtas istori
jas (dabar matau, kad jis turėjo 
lakią fantaziją) ir viskas baig
davosi vienodai: pažadus, ne
svarbu kokiu būdu, bet privalai 
ištesėti ir darbą turi atlikti, kiek 
išgalės leidžia, geriausiai. Tos 
kelionės, pavasarėjančių laukų 
naujai išartos vagos ir tėčio 
pasakojimai visuomet man 
primins paliktąją tėviškę ir 
didelę pareigą jai — dirbti ir 
darbą atlikti, kiek išgalės 
leidžia, geriausiai... Laiko tam 
darbui yra mažokai, nes, grįžus 
iš įstaigos, reikia atlikti parei
gas šeimai ir namams, o tarp 
posėdžių ir susirinkimų nelabai 
daug laiko lieka laikraščiams ir 
knygai, dėlto daugiausia nu
kenčia poilsis ir miegas. Mano 
darbo variklis yra — kai jau
čiuosi pavargus, išsisėmus ir 
dėl kokios nors priežasties 
nelaiminga, prisimenant savo 
art imuosius, kenčiančius 
Sibire. Pagalvoju apie jų ken
čiamą šaltį, badą-ir nedalią, 
apie jų baisią dvasinę prie
spaudą, ir tada žinau, kad turi 
būti priežastis, kodėl esu čia, o 
ne ten, ir savo buvimą čia, 
ištekliaus ir gerbūvio krašte, 
turiu pateisinti tik darbu. Turiu 
dirbti ką ir kaip sugebu — už 

šokių grupės. Tai bus, tarytum, i 
įžanga į pačią šventę. Kiek
vienai grupei bus duodamos 
kelios minutės laiko pašokti 
savo pasirinktus šokius. Daly
vauti sutiko arti 10 grupių. 

, Kavinėje bus įrengta valgykla 
ir baras, kad atvykę svečiai 
galėtų pasisotinti ir maloniai 
praleisti sekmadienio popietę, o 
rengėjai galėtų parinkti lėšų. 

Kitą renginį manome su
ruošti birželio pabaigoj. Tai 
būtų Marauette Parke — 
didžiulė gegužinė. Žinoma, tai 
labai priklauso nuo pavasario 
nepastovaus oro. 

— Kokią talką šiam užda
viniui esate jau subūrusi? 

Kaip kiekvienam renginiui, 
taip ir šiems yra sudaryta 
komisija, kuri rūpinsis visais 
su įvykiu susijusiais reikalais. 
Šiuo atveju, be lėšų telkimo 
komisijos narių, t.y. A. 
L i k a n d e r i e n ė s , J . Iva-
Šauskienės, A. Ramanauskie
nės ir E. Rogers, yra pakvies
tos I . Kerel ienė i r S. 
Endrijonienė. Tai yra prityru
sios, sumanios ir darbščios 
moterys, su kuriomis bus malo
numas dirbti. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 28 d. . . 

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLUBO VEIKLA 

— Kiek lėšų tikimasi 
renginiais sutelkti? 

tais 

— Pirmininko dr. F. Kauno 
pranešimu, Chicagos kvota yra 
100,000 dol. Tačiau, kaip tai 

pavyks surinkti, parodys atei
tis. Laiko nedaug, be to žiemos 
šalčiai žmones priverčia sėdėti 
namie, taigi, pasitenkinsime 
tokia suma, kokią pavyks 
sutelkti. 

— Kokios paramos Jūs 
laukiate iš įvairių organizacijų 
ir lietuvių visuomenės? 

— Labai apsidžiaugiau, 
kalbėdama su šokėjų grupių va
dovais. Visi sutiko programoje 
dalyvauti be jokių atsikalbi
nėjimų ir abejonių. Atseit, jau
nimas — jaunimui! Gi vyres
nieji, manau, mus parems savo 
dalyvavimu, o organizacijos 
pasistengs tą dieną nedaryti 
jokių didesnių renginių. Pora 
organizacijų, kurios buvo 
užėmusios J. centro kai kurias 

..Spindulio" šokėjai derliaus vainiku papuošia 
Lietuvių Moterų federacijos Chicagos klubo pir

mininkę Matildą Marcinkienę. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

savo priespaur' je kenčiančią 
žemę ir josios vaikus. 

— Spaudnjr -kaitėme, kad 
Jūs sutikote vadovauti įvai
riems renginiams, sutelkti lėšų 
šokių šventei. Kokie renginiai 
čia numatomi, ada ir kur jie 
bus' 

patalpas, palaisvino jas mūsų 
naudai. Žodžiu, jaučiu gražų 
bendradarbiavimą. Taigi, es
ame pasiruošę darbui, o kaip 
pavyks — parodys ateitis! — 
užbaigė visuomet optimistiš
kai nusiteikusi energingoji 
Matilda Marcinkienė. 

-pudingas lie-
įas yra jau-

Lietuviu Moterų federacijoj Chu atfim klubo '.U) m 
sukakties minėjime is k M Krauchunienė, I 
Banaitienė — centro valdylv<« p"--ninmk»' i< Nevv 

Yorko, Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvardienė 
— klubo garoės pirm , Matilda Marcinkienė — 
Chicagos klubo pirm., ir klubo nare L. Dargienė. 

Nuotr A. IMnufSinaičio 

— Gražus ir 
tuvių pasirod; , 
mmo Šokių šventė, šįmet ji 
įvyks Clevelande, Ohio, liepos 
1 d. didžiuliame Koliziejuje, 
kuriame telpa arti 17,000 
žmonių. Tai yra milžiniškas 
renginys, reikalaująs ne tik 
daug darbo, bet ir labai daug 
lėšų. Tam yra sudaryta , 
vadovaujant dr. F. Kaunui, 
lėšų tolkimo komisija, j kurią 
esu pakviesta vadove rūpintis 
lėšoms telkti renginiais. 

Pirmasis renginys numa
tytas balandži* 8 d., sekma
dieni, 3 v.p.p. J- centro didžio
joje salėje, i 'gramoje — 
Chicagos ir ap\ rikių tautinių 

Chicagos Lietuvių Moterų klubo vicepirm. Vilhelmina La
pienė ir pirmininkė Denise Vaikutienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Praėjusiuose Chicagos Lie
tuvių Moterų klubo valdybos 
rinkimuose dar vieneriems 
metams klubui vadovauti 
buvo perrinktos šios valdybos 
narės : klubo pirmininkė 
Denise Vaikutienė, vicepir-
minkė Vilhelmina Lapienė, 
sekretorė Pranė Simanonienė, 
iždininkė Hildė Kuzienė, ko
respondencijų sekretorė Julija 
Pupelienė, finansų sekretorė 
Bernice Neberieza, istorikė 
Marija Rudienė ir parla
mentarė Marija Krauchu
nienė. Klubo garbės pir
m i n i n k ė y r a L i e t u v o s 
generalinė konsule Juzė Dauž
vardienė. 

Sausio 18-t»8 dienos susi
rinkime vicekonsule Marija 
Krauchunienė apibūdino kiek
vieną valdybos narę jos parei
gose, visas nuoširdžiai pasvei
kindama ir prisegdama po 
gėlę. 

Valdybos pasiūlymu ir viso 
klubo nutarimu, vicekonsule 
Marija Krauchunienė buvo pa
kviesta ir sutiko būti klubo 
garbės nare. Bronė Kalvai-
tienė taip pat yra klubo garbės 
narė. 

Pereitų metų pabaigoj 
klubas paskirstė arti du tūks
tančius dolerių šalpai. Iš 
jų s t a m b i a u s i a auka y ra 
visuomet skiriama Lietuvos 
konsulatui. Kitos aukos skiria
mos Balfui, lietuviškiems 
laikraščiams ir radijo va
landėlėms, i vargą pateku
siems lietuviams ir įvairioms 
organizacijoms. 

Pernai klubas atšventė savo 
gyvavimo 60 metų sukaktį. 
Banketas įvyko Martiniąue 

salėje spalio mėn. 16 dieną. 
Prieš 60 metų septynių moterų 
komitetas įsteigė šį klubą. Štai 
mūsų garbingos steigėjos: Ona 
Berzinskis, Marta Epias. Ona 
Kiras, Antanina Nausėda, dr. 
Suzana Slakis, Elzbieta Šat
kauskas ir Ona Stankūnas. 
Joms pirmoj vietoj rūpėjo su
telkti lėšų laisvos Lietuvos 
našlaičiams ir jos šį savo 
tikslą pasigėrėtinai įvykdė. 
Klubas atliko daug gerų dar
bų ir, štai, po 60 metų klubo 
veikla nei kiek nesumažėjo. 

Kalėdinis susirinkimas su 
viešniomis, kurių buvo dau
giau šimto, įvyko gruodžio 7 
dieną. Čia buvo pagerbtas 10 
metų klube išbuvusios narės: 
P. Juškienė, G. Kamiene, A. 
Lipskienė, L. Raman, L. Rim
kienė ir V. Mažeikienė. Jos 
buvo apdovanotos simboline, 
tam tikslui pagaminta, auksi
ne sagtele. 

Ateinantis susirinkimas — 
Vasario 16-tos minėjimas, 
kuriam vadovauja narės V.. 
Paukštienė, A. Juraitienė ir R. 
Kaveckaitė. įvyks vasario 15 d. 
Carriage Greens klubo salėje, 
Darrien, Illinois. 

„Gintaro" balius ruošiamas 
birželio 30 dieną Conrad 
Hilton pokylių salėje. Tai bus 
jau dvidešimt ketvirtas. „Gin
taro" baliaus tikslas visuo
menę supažindinti su jau
nomis debiutantėmis ir tuo 
pačiu sutelkti lėšų stipen
dijoms, kurios duodamos lietu
vaitėms, siekiančioms aukš
tojo mokslo. „Gintaro" baliaus 
pirmininkė yra M. Ilar-
dingienė. talkinama gausaus 
komiteto. L. L. 

KŪDIKIŲ MIRTINGUMAS 
Amerikoje jis gana aukštas, 

palyginus su kitais Vakarų 
kraštais. 1980 m. (kada pa
skutinį sykį buvo suvestos 
tarptautinės statistikos) JAV 
mirė 12,5 iš kiekvieno 1,000 
naujagimių, Prancūzijoje — 
9.9, Japonijoje — 7.4, Švedi
joje — tik 6.7. Per pastaruo
sius penkerius metus Ameri
koje ypač paaugo juodosios 
rasės kūdikių mirtingumas. 
Pavyzdžiui, Chicagoje 1982 m. 
mirė 25.7 iš kiekvieno 1,000 
juodų naujagimių, palyginus 
su tik 12.2 iš kiekvieno 1.000 
baltųjų. 

-

Meno parodos atidarvme atidžiai klausosi poete P.u. :t< 
Augienė, dail Kleonora Marčiulionienė ir m.ik AL k-^i-d'.' 
Kivienė Nuotr •) I nmulaičio 

s 



. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 28 d. 

Lietuviai Kalifornijoje 
(Atkelta iš 4-tc pt> * 
Polikaičio. Chorą sudaro visi 
mokyklos mokiniai iki III gru
pės (10 skyriaus) imtinai. 

Apsidairius po salę Kalėdų 
programos metu. buvo labai 
aišku, kad Šv. Kazimiero šeš
tadieninė mokykla Los Ange
les mieste dar ilgai gyvuos. 
Buvo atvykę daug šeimų su 
mažais vaikais, kurie dar per 
jauni lankyti mokyklą. Suva
žiavo iš arti ir toli pamatyti 
Kalėdų programos ir sutikti 
lietuviškai kalbantį Kalėdų se
nelį. 

Ta pačia proga šeštadieninė 
mokykla norėtų padėkoti p. p. 
Zigmui ir Birutei Viskantams, 
kurie prieš pat šventes įteikė 
a. a. Onos Motiekienės pa
likimo vieno tūkstančio dole
rių dovaną. Ona Motiekienė 
buvo tauri lietuvė, didelė jau
nimo rėmėja, visuomet mielai 
būdavo tarp jaunimo ir jau 
antrą kartą padovanoja tokią 
didelę dovaną šeštadieninei 
mokyklai. Mokykla jos neuž-

Gailė Radvenytė 
MUZIKALINĖ POPIETE 
Tėvo Bruno Markaičio, S. J., 

muzikos plokštelė — poeto 
Bernardo Brazdžionio žo
džiais, pavadinta — "Pilna
tis", buvo sausio 15 d. parody
ta visuomenei gražia popiete 
Los Angeles Šv. Kazimiero 
parap.. salėj. Apie muzikinį 
plokštelės turinį kalbėjo Rūta 
Klevą Vidžiūnienė; apie Tėvo 
B. Markaičio plačią muzikinę 
kūrybą ir veikią — Irena Ta
mošaitienė. Kalbėjo ir abu au
toriai — Tėvas Bruno Markai-
t is ir poetas Bernardas 
Brazdžionis. Beveik pilna salė 
lietuvių pasiklausė (iš plokšte
lės) geros muzikos. Popietę 
ruošė Liet. Bendruomenės 
S e n t a Monikos apylinkė 
(pirm. VI. Velža). Ą 

A. A. A L E K S A N D R A O 
KYBARTIENĖ 

(1898. XII. 2 9 - 1 9 8 3 . XII. 
2 8 d.) 

Buvo gimusi Žemaitijoj. Mo
kytojo žmona, išgyvenusi su 
savo Anzelmu daugiau 60 me
tų. Tremtyje (Vokietijoj) palai
dojusi 19-kos metų dukrelę Al
doną, už kurią nuolat meldėsi. 
Prieš pat savo mirtį pasakė 
marčiai: ' ^su pavargus, nebe
galiu: tu, Dana. melskis už ją". 
Marti atsakė: "Aš už jus abi 
melsiuosi". 

LAIŠKAS 
DĖL NOSTRADAMUS 

P R A N A Š Y S Č I Ų 

"Drauge" i šspausdintas 
straipsnis "Pasitinkant 1984-
sius metus" sausio 4 dienos lai
doje. To straipsnio rašėjas nė
ra geriau sus ipaž inęs su 
Nostradamus raštais ir naudo
jasi klaidingais šaltiniais. Ten 
rašoma kad garsusis aiškiare
gis Nostradamus pranašavo 
pasanMo pabaigą 1943 metais.. 
Čia pacituosiu, kas tuo klausi
mu rašoma dabar jau spaus
dinamoje knygoje — apybrai
ž o j e ap ie N o s t r a d a m ų : 
"Nostradamus 1943 metus nie
kad nelaikė 'pasaulio pabai
gos' metais, nes jis kaip jau iš 
pacituoto jo teksto matėme. 
1999 metus laikė baisiais. Nost-
radamaus pranašystės baigia
si s e p t i n t u o j u t ū k s t a n 
čiu. Kaip tada jis galėjo laikyti 
1943 metus paskutiniais? Ci
tuotasis sakinys tiktai parodo, 
kad rašėjas nieko apie Nostra-
damą tikrumoje nežinojo ir ra
šė remdamasis kokio 'nemok
šos ar ignoranto' pasakymu, 
kuriems pats Nostradamus lie
pė neliesti jo raštų". Užbaigsiu 
pačio Nostradamaus žodžiais: 
"Tegul tie, kurie skaitys mano 
eiles, svarsto jas rimtai! Tegul 
nemokšos ir neišlavinti igno-
rantai jų neiiečia! Tegul astro
logai, kvailiai ir barbarai lai
kosi atokiai!". 

Su pagarba!. 
M B. 

Gyvendama Chicagoje Alek
sandra daug dirbo šaulių or
ganizacijoj. Santa Monica, 
Calif., silpstant sveikatai, or
ganizacijų veikloj nebedaly-
vavo, bet visada buvo prielan-
k i g e r i e m s d a r b a m s , 
labdaringa. Turėjo daug drau
gių, nes buvo optimistiška, vi
soms padedanti, vaišinga, dos
ni. 

Geru lietuviu užaugino sū
nų Edmundą, kuris su Danute 
užaugino tris susipratusius lie
tuvius sūnus Edmundą ir Ri
mą, dukrą Danutę. 

Paliko a. a. Aleksandra ir 
provaikaitį Edmundą III. 

Iki paskutinės jos gyveninio 
dienos kaimynės ir draugės ją 
lankė, o marti Dana ir sūnus 
sunkioje, skausmingoje ligoje 
su meile globojo ir slaugė. Mir
tis užtiko ją tyliai, bemiegant. 

Buvo gil iai tikinti. Mylėjo 
žmones. Tegu jai būna lengva 
Šy. Kryžiaus kapinių Califor-
nijoj žemė. Tegu už jos gerus 
darbus at lyg ina Kūrėjas. 

A. R. 

Jeigu žinome, kad teisingu
m a s tėra vienoje pusėje, ne
būtų gerai pasilikti neutraliu. 

J. F. CasteUi 

Kirk ' s H a l f Size S h o p 
2145-7 W. 95th 

Chicago, 111. 
233-4273 

r c The Mother of The 
Bride or Groom 

Hal's Bakery , Inc . 
2 0 2 5 W. 35th S t . 

C h i c a g o , IU. - 8 4 7 - 2 1 2 1 
Cakes for Weddings & Ali Occasions 
Open Monday thru Friday 5:30 A.M. 

to 9 P.M. Saturday 
5:30 A.M. to 4 P.M. 

Rainbovv Flor i s t 
8 7 2 9 W . 9 5 t h 

H i c k o r y H i l l s , IU. — 4 3 0 - 4 5 9 6 
Specialiai vestuvėms 
„Package" — $199.50 

Malvina Gascon-Kasperavicius 
Savininkė 

V a c h a F lor i s t 
4710 S. Western 

Chicago, 111. 
523-6248 

Fiovvers for Weddings 
and Ali Occasions 

Pat & D o r o t h y s Bridal F a s h i o n s 
4 8 0 6 W. 83rd 

Burbank , UI. - 4 2 4 — 7 7 6 6 
The Shop with the Personai Touch. 
Bridal & Prom Dresses. Bridesmaids' & 
Mother of the Bride. Size 3 to 44 for the 
Budget Minded. 

Mandarin Res taurant 
4 3 5 6 W. Ford City Dr. 

2 8 4 - 6 1 9 0 
In Hi Rise Ford City ("ondominiums 
Next to Concordia Bank. Serving 25 to 
200. Exclusive Dining Room-Happy 
Hour 11 A.M. to 6 P.M. Live Hawaiian 
Entertainment Fri. & Sat. 

B e ' a P r i n t i n g S e r v i c e 
9 2 5 0 S. H a r l e m A v e . 

B r i d g e v i e w , 111. 
4 3 0 - 5 9 9 9 

Complete Printing Service 
Wedding Invitations & Accessories 

48 Hour Service on Invitations 

WARSAW I N N 
Polish-American Smogasbord 

6 2 5 0 W. 63rd 
5 8 6 - 0 4 1 0 

Reaaonably Priced Banaueta 
Family Style or Smogasbord 

Banąuet Rooms for 35 to 200 People 

S i x t a ' s B a k e r y 
5 4 0 5 S . Kedz i e 

7 3 7 - 2 1 1 3 
Specializing in Wedding & 

Party Cakes 
Closed Sundays 

DR. WAFIK A. HANNA, 
Boaid CertUtod 

Practlce UmlUd to Facial CtMmeUc 
A u i w y aad Hur Tranaplaata. 

tm S. Harlem, Riverside, DUnois 
TEL. — 44S-71U 

41 & Ctejr, Hinsdale, ullnob 
TEL. — *8»-*tS© 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
ADVOKATAS ALGIS GLAM8A 

pulaaki Road 
IL 6S62S 

TEL. - 767-6SSI 
Valandos pagal susitarimą 

>ooooooooooooooooooooooooo-

HslIMM IIIMsf Islllllllllllllliniltl 
ADVOKATV DRAUGUA 

V. BYLAITIS ir 
V . BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Averoe 
Chicago, m. 60629, TeL 778^000 

Nuo 9 T. ryto iki 5 veL popiet 
lajtidiimisii pagal susitarimą. 

IIIM—MMMI i—imimmmiMiiiiiiiiini 

MCBMI PgMESS AGENCY 
B&ARUA rf"*,IIIMM> 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
•jenos garas rtMeipre-
ii Europos saadtttu. 

m st, CM—pt n. 
TsL -

C L A S S I F I E D G U I DE 
M I S C E L L A N E O U S 

GRYBS, GRYBS 
Lietuviškas dainorelis 

Leidinėlis paruostas rūpestingai, dai
nos ir iliustracijos lengvai supranta
mos. Tai graži dovana mažiesiems. 
Parinktu eilėraščių muziką atkūrė — 
Daiva Matulionytė de Sa Pereira. Ilius
tracijos — Raminta Baukytė-Lapsienė 
ir Renate Anysaite-Gudat. Techniškas 
paruosimas ir pagalbiniai darbai — 
— Raminta Raslavičiūtė - Saib, Lai
ma ^ačinskaite-Šalčiuvienė ir Austė 
Paliokaite - Vygantienė. Išleido Lietu-
vių-AmerikieCių priešmokyklinio am
žiaus sambūris. Spaude "Draugo" 
spaustuvė. Didelio formato, 84 psl. 
Kaina su persiuntimu 4 doL 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 45+5 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

I L E I 1 S 0 8 
p r a m A i — PATAISIUSI 

Tartu CbioacM minto taMIa*. 
Dirbu Ir utaitaihj. Dirba grtitai. • * • 
rantuotal ir saalnlngal 
4614 S. Talssan Ava. 9T7S656 

KLAUDIJUS PUMPUTM 

F * D S E W E B A G £ 
Sinkų ir vonių vamzdžiai išvalomi. 

Taip pat valome kanalizacijos vamz
džius ir "catch basins". Taisome su-
sprogusius ir prakiurusius vamzdžius 
Skambinkit (angliškai) 

TEL. — 748-8644 
— Bonded — Insured 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Olympic Inn 
Smogasbord & Family Restaurant 

5 1 1 1 S. Kedzie 
7 7 6 - 0 7 9 5 

10% Senior Citizen Discount 
Restaurant Open Tuesday thru Sunday 

7 A.M. to 8 P.M. 

Richard's Banąuet B a l l r o o m 
3 2 5 3 S. Harlem 

B e r w y n 111. 
7 8 8 - 5 5 2 4 

Banquets for Wedding8 
& Ali Occasions 
125 to 500 People 

R e m b r a n d t S t u d i o s 
P h o t o g r a p h y & V i d e o T a p i n g 

4 7 4 8 S . Pulaaki 
3 7 6 - 0 6 0 0 

4 9 0 9 S . A s h l a n d 
2 5 4 - 7 5 5 4 

1 3 0 2 0 S. W e s t e r n — 3 8 8 - 8 8 4 8 

C.W. 
L i m o u s i n e S e r v i c e 

Complete Limousine Service 
and Airport Transportation 

Home to Church 
To Reception 

4 9 3 - 2 7 0 0 

liniHUIIIIIMMMM»1WlllllllllllllllllllHlMlimgUlllUmHII»llli; 

1749 M. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS | 
Aiškinimai lotyniškai ir lietuviškai vaivadijom, 5 

vyskupijom, Lietuvos myliom. = 

JAV ir Kanadoje 7 amer. doL, kitur 8 doL | 

Išleido Lietuvos šaulių Sąjunga Tremtyje. Platina • I 

S. BERNATAVIČIUS, 1513 S. 48th Ooort, | 
Cicero, nunoks 60650, UJSA. 

iniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirF 

Flowers for Weddings & Ali Occasions 
F l o w e r s By Caro l 

Ford City Shopping Center 5 8 5 - 4 4 1 1 
Brementowne Shopping Center 

5 3 2 - 9 6 3 7 
Carol ' s Warehoase 

10344 S. Har lem 
P a l o s Hills, IU. 

5 9 9 - 4 8 7 7 

G r a n d Manor Banquet 
H a l i & Lounge 

5 4 3 6 S . A r c h e r A v e . 7 6 7 - 2 3 0 0 
Reasonable Wedding & 

Banąuet Packages 
Starting at $16.50 

Large Bar & Dance Areas 
..Parties up to 600 Gueats" 

A r c h v i e w Banąneta 
3 4 2 9 S. A r c h e r 

Banquets for Weddings 
& Ali Occasions 

Serving from 50 to 400 People 
Affordable Prices 

For Information Call 5 2 3 - 7 3 0 0 

Ąnjber Hplklays99 

1984 M. EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW Y0RKO 
18 

9 
14 
30 

11 
11 
20 

U t e p o s t 

- $1114.00 
- $1114.00 
- $1335.00 
- $1361.00 
- $1315.00 
- $1528.00 
- $1381.00 
- $1618.00 

18 
Rugpjūčio 1 
Rigpjūcio 13 

5 
17 

Rugsėjo 26 
Spalio 3 

- $1361.00 
- $1361.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1127.00 
- $1142.00 
- $1268.00 

Mionkj ik* nuo 10 iki Ketonu - įvairus maršrutai - VHnius. Ryga. TaR-

•na siu grupių galima Jungos i i VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokss&u. Grupe* bdts vadovai. 

N e w Gold Coas t Inn 
& Banquet Hal i 

2 5 2 5 W. 71s t - 4 3 4 - 4 1 4 9 
Hali Available for Weddintjs - Bridal 
Shovvers • Funeral Luncheons and all 
Occasions • Up to 170 People - Fish Fry 
Every Fri. 5 to 10 P.M. 

Harvey's Pr ime Rib 
Specializing in 
Weddings—Bridal 

Showers. Rehearsal Dinners — 
Up to 300 People 

3 3 1 E. Ogden, We*tmont. 111. 
789 -2212 

C o n s t a b l e L i m o u s i n e S e r v i c e Ltd. 
Serving South Side of Chicago & South 
Suburbs. Cbauffeur Driven Cadillac* & 
Lincoln Limousines. Available for All 
Occas ions . C h a m p a i n g Wedding 
Packages Mon-Fri. 9 A.M. to 4 P.M. 
6 4 6 - 4 4 2 7 o r 2 2 1 - 2 6 2 6 Anytime 

For The Ultimate Wedding Reception 
With That Country Club Atmosphere 

P a l o s Country Club 
1 3 1 s t & S o u t h w e » t Hwy . 

P a l o * P a r k , IU. 
Banqueto for 100 to 600 People 

For Information Call 4 4 8 - 6 6 6 0 

1-S00722.13OO (ToM FREE) 

H M I I I I Į I I J I I I U W Kanados: 1-617266-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 Wott Broadway. P. 0. Box 116. 

South Boston, Mass. 02127 
; steigti vadovauta: AMona ADOMONIS ir Albina RU02lONAS. 

raonmianu nsmviaso gimines BtosrasoniS 
~ sutvafttoma ooaumantus. 

Prices are on double oceupancy and are subįect to changes. 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOM. mieg. kamb. tvarkingam as
meniui. Atskiras įėjimas. Marquette 
Parke. Skambint po 4 vai. popiet — 
teL 4766712. 

ISNUOM. 5 kamb. aptiki, apstatytas 
butas 2-me aukšte, vyresnio amžia»,s 
žmonėms. Jokių gyvuliuku. 6136 S a 
Artesian. Skambinti teL 805-6126. 

ISNUOM. 4 kamb. (1 mieg.) apSUd. 
naujai atremontuotas butas. 59-os ir 
Saeramento apyl. Skambint 436-6061 

ISNUOM. didelis, švarus kamb. tvar
kingam vyrui. Atskiras įėjimas. 

4001 S. Kedzie Avenue 

ISNUOM. BUTAS 1—2 vyresnio am
žiaus asmenims. Gage Parke. 

Skambint 737-7083 

HELP W A N T B D * S 

LENKŲ RESTORANUI REIKALINGA 

V I R Ė J A 
Išmokysime. Kreiptis nuo 8 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. 

TeL — 425-1720 

HELP WANTED — VYRAI 

R-Model Mack Tractor 
Parduodamas su darbu. Veziuoti iš
kasenas ir žvyrą. Pirkėjui galimybė 
dirbti žiemą ir vasarą. Kaina — 5,000 
dol. įmokėti, su finansavimu. Reika
linga nors kiek angliškai kalbėti. 

Skambint 890-3715 

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

•* ~~ - - i m—nm~ir i~r iM 
F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
8304 W. M m. — TW. 778-90M 

' < « > % > » • 

2811 W. 68 Ct, Orieaf, n. 
UUMUMIAI | LHYTITVA 

1 » L — I M K 
Vytautą* Va 

0 0 0 0 < > *oooooooooooooooooooo-

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

ApdrftMtas porkranitymas 
{•airių atihuni 

TM. r7t-LMS s i t e VH-HH 
oooooooooooooooooooooooooo-

V A L O 
KaaJMUS IR BALDUS 

B U B N Y S 
TeL — B E 7-5168 

I l i L E 8 T A T E 

Burbank Rose R e s t a u r a n t 
6 5 0 1 W. 79th . Burbank 111. 

5 9 9 - 4 5 5 4 
New Banquet Facilities for up to 100 

Reasonable Prices 
Weddings-Shower8-Anniversaries 

!st Communion-Confirmation8-
Graduations 

Pt icek & S o n Bakery . 5 5 2 3 S. 
N a r r a g a n s e t t , Ch icago , 111. 5 6 6 -
5 5 0 0 . Cakes for Weddings & All 
Occasions Special VVedding Cake 
$39.95. We also feature Bassinett. 
Baby BuRgy. (^įalice. Train. Fire 
Truck. The Bikini. Cabbage Patch 
Doll, Sesame Street Characters & 
many more. Open Tues. thru Fri. 5 
A.M. to I P.M. Sat. 5 A.M. to 5 P.M. 

C h r i s t o p h e r J o h n Florai 
Wedding Specialistą 

Flowers for all Occasions 
Fresh or Šilk 

4 5 4 6 W. 9 5 t h 
O a k L a w n , 111. 

4 2 2 - 8 3 1 3 

4 
N A P L E S B A K E R Y 

SPECIAUZING IN 
WEDDING & PARTY 

CAKES 
4 2 4 - 1 8 1 0 

3 7 0 6 W. 9 6 t h S t r e e t 
E v e r g r e e n P a r k 

DAYTONA BBACB, FLORIDA 
bmlįfrmi Atatrtl ^Atlvittc V I U M " 

3764 S. Athatte A v e , Daytotm Besch, Fktrkuk. 

" < « I I » M M > 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus b- kitus 
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai Ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 54068 

Erdvūs kambariai; visi butai su keturiais balkonais ir dvi-
fubu garažu — skemi gatvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus netrukdomas vaizdas į jūrą; per užpakalinius — ) 
žaliuojantį Halifaao gfenL 

Kainos prieinamos. Skambinti vakarafc ir savaitgaliais — 
l-S12-485-71fO 

JONAS STANaTOS: P A FL. S20Z9 

oooooooooooooooooooooooooo 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVIC1 

NOTARY PUBUC 
« H S. Slapi a, tat 3S4-74SS 

Taip pat daraaai Verttaua, OiaSaag 
dkvtotisaai. pūdomi PUiatyMa Pra-
Jymai ir kitokia blankai. 
oooooooooooooooooooooooot 

GRIGALIŪNAS OON8TR. 
Nauja statyba — Medžio 

Namų pataisymai 
TeL — 925-1518 

UBaSCO NTJOMCOTl 
wa>^BMWMM^Baa**aflMeaaM^aw«aajB««^Ba*^aB>*^BVe»aBMWB>»« 

JAUNA INTEUGENTISKA SEIMĄ 
ieško nuomoti namą. Nebrangiai. 
Marouette Parke. Skambint LINDAI 
teL S8S-7614. 

t S A L E I T A T I 

LAOCYKJJtCS MAROUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

S butu mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

gus. 
Garažas. Nebran-

Dtdaus graliai jrsngtai 
ku didelei seimai. 

Pui-

SOfATTIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 6Srd Street 
TeL 436-7878 

Parduodama nuosavybe prit ežero. 
Duplex namas — po 2 miegamus. 3 
vienetai isnuomavimui. 225 pėdų skly
pas prie pat gražaus Bear Lake eže
ro. Laiveliai, įrengimai, t .t Rašykite 
angliškai adr.: Shumas, Boa ĮSI, 
Haugen, Wiseoaain. Telefonas — 
715—234-631*. 

IIIIIIIUIHflIlIUMIMUUIlIlIlIilItlIlIUlUJiu 
BUTC NUOMAVIMAS 

Naaaa 

INCOME TAX 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 8. Kaisis Ave. — 778-2288 

•iitwiwiHiMitiiaiMaaaua»iisMiiiiiMssgi 
BURBANK — NAUJAS NAMAS! 

Naujai pastatytas 3-jų miegamų "split 
level" namas su 1 % vonios. įrengtu 
šeimos kamb., plius 2-jų maš. garažu. 
Prašoma kaina 80,900 dol. 

CENTURY 21 — CAHILL BROS. 
4100 W. SSrd Street 

TaL 86641SS 
ATDARI AP2I0REJIMUI 

SEKMAD. NUO 1 IKI 4 VAL 

MU S. Kam. Naujas 3-jų butų. 
86S7 S. Rutherford. Naujas "bi-level". 
3040 W. 64 Place, 3 mieg mur. 
7351 S. Albaay. 3-jų mieg. mūr. 
34 metų senimo. Didelis sklypas. Pil
nas rūsys. Šaldytuvas, peCius, kili
mai. Tie $45,900. Skubėkit pamatyti. 
5S31 S. Troy. 5 kamb namas, 
galimybe trims miegamais. Moderni 
virtuvė ir vonia. Pilnas rūsys su 4-tu 
miegamu. Naujas oeatr. oro vėsini
mas. Tik $44^00. Paskubėkite. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėt, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo {vertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

OIMEN FAMILY REALTY 
TEL — 4S4-71SS 

1V4 MKSfo maras. 107-ta ir Ridge-
way Ave. Tinka giminingom šeimom, 
įrengtas rūsys. Garažas, šoninis jva-
žiavimas. Vertas dėmesio. 

SS-ta b Kdmensky Ava. Uuksusinis 
3-jų arba 4-rių miegamų mūro rezi
dencija. Centr. vėsinimas. įrengtas rt-
sys. 2 mal. garažas. Puiki apylinkė 

Ford City. 5 kamb. — 2-jų miegamų 
condominium. Puikiai išlaikytas. Ne
brangus. 

ir 
pastatu. 

Ava 2-jų butų muro 
Garažas. Pamatykit 

674a ir Cieara Ave, 5 metų senumo 
3-jų butų mūro pastatas. Nuominia-
kai patys apsiiildo. Nedelskit, pama
tykit 

BUDRAITIS REATTY 
6600 S. Pulasld k 

TeL 767-0600 

Perskaitė "Draugą", duokit* 
JI kitiem* pasiskaityti. 

AUTO R E P A S SERVICE 

D * D AUT0M01IVB 
Complete Auto Rspair Servie* 

Tune-upa, Brakes, Transmission Work 
Batterjes/Electrical 

Tat 7I7-417S — MII W. Tlst St 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, Fla. 

A. A. ANTANAS 
BALČIŪNAS 

Biržų apskrityje, kur suteka 
Lėvens ir Svalios upeliai, sto
vi gal vienas iš seniausių Lie
tuvos miestų, Pasvalys. Čia 
jau Gediminas turėjo pilaitę 
gintis prieš Livonijos kryžiuo
čius, čia 16 šimtmetyje pasira-

. syta garsioji Pasvalio taika. 
Netoli šio miesto Maskoliškių 
kaime 1918 m. birželio 14 d. gi
mė Antanas Balčiūnas. 

Mokslus pradėjo pradžios 
mokykloje ir tęsė Pasvalio Pet
ro Vileišio gimnazijoje Pasva
lyje. Karinę prievolę atliko 
Liet. kariuomenės ryšių "ba
talione, išeidamas vyr. pusk. 
laipsniu. 

Lietuvoje tarnavo Vidaus 
reikalų ministerijoje. Artinan-

* 
v 

~ 

:. 

Marytei ir golfo klubui. 
Po pamaldų vykome aplan

kyti a. a. Antano kapą ir, nu
aidėjus paskutiniems amžiną 
atilsi giesmės ir maldos gar
sams, Marytės pakviesti rin
komės į jos rezidenciją gedulo 
užkandžiams. Čia guodėme ir 
raminome našlę Marytę kaip 
kas išmanėm. Žinoma, tik tas 
trafaretas — laikykis, nepasi
duok — yra lengva patarti ki
tom, kol nepatiri savo kailiu ir 
neperneši savo pečiais. Taip ir 
buvo supiltas ir aplankytas 
jau ketvirtas lietuviškas ka-

. pas šiose saulėtų smėlio kal

nelių kapinėse. 
Ilsėkis ramybėje mielas An

tanai. Tavo numylėtas Pasva
lys, kurio istorija, gamta, ypač 
kalba tu taip didžiavais, dar 
tebestovi, ir gal bus lemta, kad 
Tavo ir Marytės krikšto duktė 
Loreta nugabens į ten tavo 
paskutinį to kampelio ilgesio 
atodūsį. 

K.Ž. 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

Armm 
ra. m-mm 

Antanas Balčiūnas 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII 
tis antrai bolševikinei bangai. K U R I A M G A L U I M O K Ė T 
pasitraukė į Vakarus, dirbo 

M 

91 

Vokietijoje įvairu i darbus. 
Pasibaigus karui, apsigyveno 
Seligestadto lietuvių stovyk

loje, iš kur atvyko Amerikon. 
1951 m. sausio 6 d. Elizabeth, 
N. J., vedė Marytę Žemaitytę, 
su kuria gražiai iki staigios 

— mirties išgyveno. 
Pradžioje Amerikoje dirbo 

- kapinėse, vėliau Singer, Eng
si: ler Hart, ir galiausiai Lock-

head (elektronikos skyriuje). 
Mat buvo baigęs RCA elektro
nikos kursus. Čia velionis bai-

^jjė. savo darbų karjerą, nes iš 
ten jau gyvendamas Edison, 
išėjo pensijon ir persikėlė į sa
vo rezidenciją Sunny Hills, 
Fla., leisti pensininko dienas. 

Tai buvo 1980 m. antroje pu
sėje, kai sekdami a. a. Antaną 
ir nemažai jo likimo draugų 

•^»atsikraustėm tam pačiam tiks
lui į Sunny Hiils. Nors matė-

' mes pirmą kartą gyvenime, 
greit susipažinom, susidrau
gavom ir pamilom vieni kitus, 
įsijungėm į Liet. Bendruome-

- -nev pramokome lošti goTfą, 
įsisteigėme savo golfo klubą, 
kurio vyriausiu prievaizda bu
vo a. a. Antanas. Jo staiga ne-

D A U G I A U ? 
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO tam na $i,oot 

' Chrysler LeBaron MedallionT 

2-dr Coupe ' _. .__> 

LUL2EKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PL YMOUTH • K CARS 

"U WILL ŪKE US" 
4030 ARCHER — 847-1516 

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIMIIIIIIIUHIHI 

Hearing Problems? 
Speech Problems? 

Learning Problems? 
Services provided to children 

and adults. 
Oontact 

THE SKGEL INSTITUTE 
MICHAEL REESE HOSFJTAL 

SMS Soath CotUgt Gftv* 
chic*to, n. tocit 
TEL — 7tl-2tt» 

tekus dar ir š iandien visi klu IIHlHIIMIiMHIIIWIIIIllHlimiMIIIIHIWIilll 
bo nariai stovi lyg apstulbę. - • • • » • • • • » • • • • • • • • • 
J o pas igendame bažnyčioje, GREAT LAKĘS 
subuvimuose, golfo laukuose, OVERHEAD DOORS INC 
kur jis v isada sugebėdavo vi- °oon and Openers, Reasonable Pnccs 

* s u s nuteikti linksmojon pusėn 
s a v o juokais ir pasakojimais. 

Gaila, dėl išvykimo šven- • 
t ems j Chicagą, sūnų ir mar
čią ir anūkų globon, nebeteko 

' dalyvauti a. a. Antano at-
. s i sve ikinime ir laidotuvėse. 
Dėkui mielai kaiminkai V. Dė-
dinienei, kuri mane grįžusį ap-

; švietė, o vėliau radau "Drau-
"ge" jos trumpą ir gražų visų 
įvykių aprašymą. 

Saus io 20 d. Šv. Teresės baž
nyčioje turėjome keturių sa
vaičių mirties sukties gedulin
g a s pamaldas už a. a. Antano 

'Balčiūno vėlę. 
" Šv. Miš ias atnašavo abu ku
nigai — P. Jaraška ir A. Kar-

'das, prieš tai kartu su muz. V. 
Mamaič io atgiedodami gra- t » i r P w f * n f . 7 7 1 9 9 1 1 
žias senai girdėtas egzekvijas J- BIH#fcTIWUd — / / 0 - 4 4 J J 

įlojo pilnas muz. V. Mamai- *>ooooooooooooooooooooo»oo"< 
-čio vedamas choras. Gražų, 
progai pritaikytą pamokslą, 
pasakė kun. P. Jaraška, pri
mindamas tą a. a. Antano ne
tekimo skausmą visiems, ypač 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug Mtaupjnite, pirkdami 6a 
i i raUmcnis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink-
taa ratknieais ypatingai progai. 
Pilnai oflNUgtu. foto nuotraukų 
aptarnavimai. Atidaryta pinnad. 
Ir katrtetad. vakarais iki t vai. 

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

ir automobilio 
M — M — 10% pigiau aokontt ui 

FRANK ZAPOLIS 
l a i O A 4-MM 

tmamtz w^at ftcafc at*^^ 
• ! • ! • • • ! • • I į • • - . i . I I , . j ' 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 

Fast Service. 28 Yrs. Experience 
5155 S. Kadzfe — TeL 

NMji darbai ir pataisraai. Virtuvai 
ir fmkm kabiaotai. Ktraaikoa plyt*. 

•aadaas taškai. Flood 
UMkiaftf Tamsavai Urato-

PaUkito pavartę ir tolafo 
aą — kotuviakai. 

AI — N . n n m 
> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X K 

T A I S O 

MASINAS B ŠALDYTUVUS 
i 

Tat SSSSSSI po S vai. 
Kalbėti Uetuvttkai 

Į - Į J l T l ^ ^ ^ r * ~ į - * - i acaea 
Pensininkams auto apdrauda 

AmSius 82 iki S0 m. 

P U S M E t l U I 
SIStJS CUcapato 

$ 9 7 . 0 0 
C I e o r o J * 

(15/30/10/UM) 
So. Eedsfe A T 

SOPHIE BARČUS 
RAIHO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 

Stotis W0PA 1490 AM 
Transliojam ii nuosavos studijos Mar-
ąuatta Pk., vedėja Aldona Daukui. 

71SS So. MapUwood Ava, 
CaJcago, O. SM3S 
TeL - 77S-1S4S 

j VVAGNER atid SONS 
S TTPttRI'IERS AND 
• ADDING MACHINES 

sMBS 
"Mt. Oi 

OREENWOOD FUNERAL 
Viri S» matu patikimas jums 

W«t* U i t a Stnt* 
233-2257 5614843 
oooooooooooooooooooooooooa 

9810 S. Puluki Rd, Gh'fD. 
Phooe — 581-4111 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
kr 
b? Ore 

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1984 m. 
1 savai tės kel ionės (2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 1 Maskvoje) 

Birželio 10; Birželio 17; Liepos 22; Rugpiūčio 19 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 

2 savaičių ke l ionės 
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 5 Rygoje, 1 Maskvoje: 

Gegužės 13 
Liepos 09 
Rugsėjo 17 

2 naktys Maskva, 5 Vilnius, 1 Maskva, 6 Roma: 
Rugpiūčio 5 

Chicaga 
$1530.00 
$1310.00 

$1486.00 
$1800.00 
$1527.00 

$2050.00 

NYC/Bostonas 
$1360.00 
$1140.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1335.00 

$1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avenue 
Chicago, IL 60643 

PARDAVIMAS M TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2M8 W. M m* tsL 773-1438 
>oooooooooooooooooooooooooc 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKUTIS 
A. f A . 

PEDAGOGAS, SKAUTININKAS 

' B R O N I U S K L I O R E 
Vasario mėnesio 1 d. sueina vieneri metai, kai negai

lestinga miZiA atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tė
vą ir senei}. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Kazi
miero lietuvių misijų pamaldose ( šv . Vardo bažnyčioje), 
Gulfporte, sekmadieni, vasario mėn. 5 d., 1:00 vai. p.p.; 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje, sekmadienį, vasario 
mėn. 5 d., 10:15 vai. r.; ir šv . Kazimiero parapijos baž
nyčioje, Los Angeles, penktadienį, vasario mėn. 3 d., 
11:00 vai. ryto. 

Velionio atminimui aukojame: „Panevėžio Vyskupi
jos" knygos išleidimui paremti, Skautybės Fondui ir Li
tuanistikos Katedrai. 

• 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamas prisiminti 
a. a. Bronių maldoje. 

Nuliūdę: žmona, duktė ir sūnus su šeimomis. 

A. f A. PRANAS KVANTAS 
Gyveno Hot Springs, Arkansas, anksčiau gyv. Chicago, Illinois 

Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 26 d., 1984 m., 8:21 vai. ryto, sulaukęs 79 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Antanina (Kaupaitė), 3 sū

nūs Jonas, marti Antoinette, Stasys, marti Laimutė, ir Tomas, 4 anū
kai Jonas, Timothy, Renata ir Irena, Lietuvoje sesuo Marytė Rač
kauskienė su Seimą, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 
71 St., šeštadieni nuo 2 iki 9 vai. popiet, sekmadieni nuo 12 iki 3:30 
vai. popiet.: JBkam bus perkeltas sekmadienį 5 vai. vakare j Lietu
vių Evangelikų"-Liuteronų Tėviškės bažnyčią, 6641 S. Troy Street 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 30 d. 10 vai. ryto bus iš
lydėtas j šv. .Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: 2mona, sūnūs, marčios ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. TeL 476-2345. 

Nenuilstamam, ilgamečiui Lietuvių Bendruome
nės veikėjui, 

A. f A. HENRIKUI DAPKUI mirus, 
jo žmonai REGINAI, dukrai GRAŽINAI ir sūnui 
ALGIRDUI ir visiems GIMINĖMS ir ARTIMIESIEMS 
reiškiame širdingiausią užuojautą. 

LIET. BENDRUOMENĖS CONNECTICUT 
APYGARDA 

A. f A. KUN. ANTANUI TREŠKAI 
m i r u s , 

brolį Jonę ir seserį dr. Stasę Riškienę su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

ALGĖ IR ADOLFAS ŠLEŽAI 

A. f A JUOZUI AUSTRUI 
m i r u s , 

skausmo prislėgtus žmoną ADELĘ, sūnus EDVAR
DĄ, ALEKSĄ ir PAULIŲ, dukterį IRENĄ ŽEMAITIE
NĘ, gyv. Toronte, ir jų SEIMAS nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

VINCAS IR EZABELfi MONTVILAI 

A . 4 A , 
Dr. KAZIUI MARTTNKUI 

mirus, g i lau liūdesio prislėgtiems TBVELIAMS 
ir SESUTEI gilią užuojautą reiškiame ir kar
tu liūdime 

GRAŽINA IR VIKTORAS STANUUAI 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 28 d. 

A D Ė K A 
A . f A . 

Juzefą Stanislava Zarembiene 
MŪSŲ mylima mamytė, senelė ir prosenelė mirė 1983 m. gruodžio 

5 d. ir buvo palaidota gruodžio 9 d Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse Chicagoje. 

Širdingai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už atsilankymą koplyčioje, dalyvavimą laidotuvėse, už šv. 
Mišių aukas, gražias gėles, užuojautas spaudoje, laiškais ir žodžiu. 

Dėkojame Lietuvos Dukterų Dr-jos Centro Valdybos narėms 
už koplyčioje sukalbėtą rožinį, draugijos pirmininkei Emilijai Kie-
lienei už jautriai tartus užuojautos žodžius. 

Dėkojame kun. dr K. Trimakui už šv. Mišių auką. 

Nuoširdžiai dėkojama kan. V. Zakarauskui už maldas koply
čioje, šv. Mišias ir pamokslą Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
palydėjimą ir apeigas kapinėse 

Dėkojame sol. Daliai Kučėnienei už jausmingą giedojimą šv. 
Mišių metu. 

Dėkojame karsto nešėjams: Mindaugui Balčiauskui, Juliui Bar-
dauskui, Kevin Kane, Jurgiui Matusevičiui, Petrui Palubinskui ir 
Vytui Sereikai. 

Ypatinga padėka dr. Onai Vaškevičiūtei už nuoširdų ir rūpes
tingą velionės gydymą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A Petkui už rūpestingą 
ir malonų patarnavimą. 

Dukterys: BIRUTE BRIEDIENE ir 
ALDONA BUIVYDIENE su ŠEIMOMIS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERAI D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 S 5 2 

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Teleton. is — \ A r d s 7 -1741 -2 

P E T K U S 
MARQLM IF FLNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 . 

tel. (312) 238-9787 Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugę". 

file:///Ards


DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. sausio mėn. 28 d. x G. J. Zaborskls, San Jose, 
Cal., vertindamas lietuviško žo
džio svarbumą, atsiuntei už dve
jus metus prenumeratos mokes
tį ir dar pridėjo 50 dol. auką, 

x Muziko Stepo Sodeikos 20 
metų mirties sukakties paminė
jimą rengia bendru susitarimu 
velionio giminės ir "Dainavos" I kad dienraštis stiprėtų ir per 
ansamblis. Minėjimas bus kovo! tuos dvejus metus lankytų jo 
11 dieną Jaunimo centre. Pa- namus. G. J. Zaborskį skelbia-

X Kun. Viktoras Rimšelis, 
Marijonų vienuolijos provincijo
las, vadovaus provincijos tary- į certinė dalis. Organizacijos yra 

maldos už jo sielą bus atnašau
jamos Jėzuitų koplyčioje 3 vai. 
popiet. Tuojau po pamaldų di
džiojoje salėje akademija ir kon-

me garbės prenumeratorium, o 
už mielą auką tariame nuoširdų 
ačiū. 

X Janina Lumys, Rancho Pa
los Verdes, Cal., savos spaudos 
palaikymui atsiuntė 20 dol. au
ką ir pratęsė prenumeratą už 
1984 metus. J. Luirų* skelbiame 
garbės prenumeratore, o už au
ką labai ačiū. 

X Chicagos Lietuviu Tautos 

bos posėdžiui, kuris bus sausio Prašomos tą dieną neruošti ren-
30-31 dienomis Chicagoje.' Da- j S"1"*-
lyvaus ir viceprovincijolas kun. i x £nTU y y t Bagdanavičiui, 
A. Miciūnas iš Worcesterio, ,lietuviškos Knygos klubo vedė-
Mass.. tarėjai kun. V. Parulis' juįt 75-rių amžiaus metų sukak-
iš Thompson, Conn.. kun. P. \ ties minėjimą rengia šį sekma-
Garšva. kun. S. Saplis iš Racine, I dienj, sausio 29 d, 3 vaL p. p. 
Wisc.. sekretorius kun. A. Nau- j Jaunimo centre. Į minėjimą at-j'™**8 J**^ toki laiškutį: 
džiūnas, ekonomas kun. P. d-: vyksta jo brolis dr. P. Bagdas I'S i m b°une 25 *o\. auka norime 
bulskis ir jo asistentas J. Lan-! įš New Yorko, seserys Ona Stri- > J u m s V****"** ** patalpinimą 
dis iš Thompson, Conn. Posė- j maitienė ir Marija Juškienė, i ž m i u ' 8 t r a i P s n l u "* ^otraukų, 
džiuose priims pereitų metų dar-1 sesers vaikai J. Strimaitis ir in*grūmojančių lietuvių visuo-
bų apvskaitas ir numatys pla-1 jura Strimaitytė Sveikini-1 m e n e a p i e TsAltos f o n d o Paskir-
nus šaukiamai kapitulai — vi-' mus raštu priima rengimo ko-į*' P a r e n g i m u 8 °" Vyriausiojo 
suotiniam provincijos delegatų mj t eto pirmininkas inž. Kazys \ U e t u v « ^laisvinimo komiteto 

darbus, rūpesčius ir atsiekimus 
Jūsų redaguojamame dianraš-
tyje "Drauee". Pasirašė Pr. 
Povilaitis iždininkas. Dėkoja
me už viską. , 

suvažiavimui. Pabedinskas. 
. - ! 

X Juozas Žilionis, Cleveland, 
Ohio, pedagogas, 1983 metais 
atšventęs 75 metų amžiaus su
kaktį, mūsų nuoširdus bendra
darbis, vėl atsiuntė 415 dol. už 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių reikalų taryba po posėdžio New Yorke. Iš kaires: pirmininkas j 
Algimantas Gečys dr. Bronius Nemickas, dr. Kazys Am brozaitis, Gintė DamuSytė ir Juozas Danys is Kanados. 

Nuotr. Jono Urbono 

x Nepriklausomybės minė ji-; x Kun. Antanas SabaKaus-
mas įvyks vasario 12 d. 2 vai. kas, Boston. Mass., Don Bosco 
popiet Marijos mokyklos salėje. Technical High School, mūsų 
Kalbą pasakys kun. J. Pruns- j garbės prenumeratorius, atsiun-
kis. Ruošia Chicagos Lietuvių • tė 100 dol. dienraščio palaiky-
Taryba. mui. Kun. A. Sabaliauskui už-

x Irena K. Šankus, Knights | t o k i^. S1*** a u k a nuoširdžiai 
cf Lithuania, Mid-American Dis-1 **?<"•" 
trict "Memories of Lithuania" Į x Dail. Vincas ir Ramunė į "Draugo" parduotas knygas, j 
vadovė, atsiuntė 50 dol. "Drau-1 laikai, Evergreen Park, Dl., vi- j Nuoširdus ačiū už bendradar-' 
gui" auką už malonų bendradar • suomenininkai, kultūrininkai, j biavimą. 
biavimą 1983 metais per "Vyčių' pratęsė "Draugo" prenumeratą __ • „ _ • 
veikla" skyrių "Drauge". La- j su 25 dol. jo stiprinimui. Dail. * ! ? J * * T ! V c 9 e ^ D e ^ 
bai ačiū už gražią auką ir ma- v . ir R. Lukus skelbiame gar-1 f01t' ^ vertindamas hetuv^-
lonų laiškutj. -Memories of Li- bes prenumeratoriais, nuošir-: kofcdz10 reiksmC į v i j o j e , pra-
thuania' Uetuvos Vyčiai kiek- \ džiai dėkojame už savos spau-i t ,f<*fTa s P^numeratą, atsiuntė 
vieneriais metais ruošia minėji-į dos rėmimą ir jos palaikymą. \ 2 5 , , * J ) a r a m a i - "**• v - Ve
rną Vasario 16 d. su turtinga: jselkąskelbiame garbes prenume-
programa ir banketu. Vasario! x Aleksas Plėnys, Mississau-, ratonum, o už malonią auką la-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ga. Ont.. Kanada, mūsų mece-, bai dėkojame. Malonu paminėti, 
natas, lietuviškų organizacijų į kad inž- V. Veselka yra geras 
darbuotojas, atsiuntė prenume- Į liaudies meno kūrėjas, ir jo me-

! ratos pratęsimą ir 25 doL auką į džio drožiniai turi pasisekimą. 
x Dr. Antanas G. Razma, Jr., j "Draugui". A. Plėnį skelbiame j x g t ^ ProOdenė Chicaeo 

5 d. Martiniąue Grand Ballroom 
bus minėjimas, kuriam vado
vauja Irena K. Šankus. 

vidaus ir plaučių ligų specialis- garbės prenumeratorium, o už į ;IH., mūsų nuoširdi rėmėja, pra-tas. dirbąs Christ Community: mielą auką tariame nuoširdų j t c s e ..Draugo" prenumeratą 
ligoninėje, Oak Lavm, 111.. skai- ačiū su 
tys paskaitą tema "Vėžio ligos 
ir ankstvvas jų diagnozavimas" , . _, a, . 0 /, j • .. . - iwood, UI, musų garbes prenu-vasano 26 d., sekmadieni, 2 vai. I , . z. ~ . . . - . — . . T meratore ir nuoširdi remeja, p. p. Ateitininkų namuose, Le-', __ . A . . _ - . . - . . . . . . . . ; kartu su prenumeratos pratesi-monte. Visi betuviai j paskaitą | _ ^ J^.^x OK *S Z!! 
kviečiami atsilankyti. 

j 25 doL auka. Stefą Pročkiene 
x Constance YodeHs, Home- j skelbiame garbės prenumerato

re. o už paramą savai spaudai 
tariame nuoširdų ačiū. 

x J. Gudinskas, Niagara on 
mu vel atsiuntė 25 doL savos t h e L a k e o n K a n a d a v e r t m d a -
spaudos stiprinimui. C. YodeU ir i m a s l i e t u v i S k o d i enras^ r e i k a . 

x žum. Vytautas Kasniūnas, j toUau laikome garbės prenume- U ^ ^ k a r t u ^ p r e r a i m e r a . 
Beverly Shores. Ind.. mūsų arti- ratore, o už nuolatinę ir dosnią Į t o g p r a t ę s i m u atsiuntė ir 20 dol. 
mas bendradarbis, rėmėjas, ia u k a . ^bai dėkojame. j a u k ą j G u d i n a k ą skelbiame 
mums rašo: "Draugui paskelbus į x Jonas Bamionis, Detroit, j garbės prenumeratorium, o už 
prenumeratorių vajų. Beverly j Mich.. pratęsdamas "Draugo" Į paramą tariame nuoširdų ačiū. 
Shores lietuvių klubas skiria 50 prenumeratą, pridėjo ir 20 dol.! 
dol. už dvi simbolines pusmeti-i jo paramai su tokiu laiškučiu:! x Augustinas StaaraUs, Chi-
nes prenumeratas: nežinomam ,". . . nuolankiai prašau ir toliau : caS°' D1-' vertindamas lietuviš-
lietuviui skaitytojui, kuris gy-! man siuntinėti kasdieninį svečią, j k o žodžio reikšmę išeivijoje, pra-
vendamas tėvynėje ilgisi ir ne-! nes jis yra labai laukiamas. į t e s ė prenumeratą su 20 dol. 
gali gauti laisvos spaudos, ir Į Nuoširdžiausi linkėjimai visam i dienraščio paramai. A. Stasralį 
antrą — žinomam lietuviui, ku- j "Draugo" štabui, laimingų ir pel- skelbiame garbės prenumerato-
ris gyvendamas laisvės krašte j ningų 1984 metų, o taip pat nuo 
neremia spaudos". Labai ačiū ' Dievo sveikatos ir pasisekimo 
klubo valdybai už auką ir už ! darbuose". J. Balnionį skelbia-1 m u s u nuoširdus rėmėjas."atsiun-
taiklų laiškutį. į me garbės prenumeratorium, o j tė 20 dol. auką ir prenumeratos 

. . už auką ir gražų laiškutį nuo-
x Užsakymai automobiBams j - i r d ž i a i ^ ^ ^ 

bei kitiems daiktams — tarpi-
ninkaujame užsakant dovanas i x Susivienijunas Lietu\iii 
artimiesiems Lietuvoje Kalė- i Amerikoje ruošia laivu ekskur-
doms ir bet kuriuo kitu laiku, i siJ% J Karibų jūrų salas, balan-
Sutvarkome iškvietimo doku-! '^o 29 d. Ji plauks Norvegų-
mentus — American Travel Ser- į Karibų linijos laivu M/S Sky-
vk* Bureau, 9727 So. We*tern w*rd, iš Miami, Floridos. Tai 
Ava., Chieajco. 10. 6064S. TtM. ~ naktų kelionė į spalvingąją 
512—288-9787. (ak.). Meksiką ir gražią senąją JAV 

Į Key West. Lankysitės Meksi-
x Albinas Kurkolta, akcijų | kos Yucatane, Cancun ir Cozu-

brokerta dirbąs su Rodmaa * j mel salose, kur galėsite pačio-! x y^ n t a B — R y * * ( 1 ° ^^^ 
Inc. patarnauja ak- j mis pigiausiomis kainomis misi-, r usT i u^ i o 15—29 dienomis. Eks-

pirkti įvairių prekių, aplankyti | k u r « » ^os i* ^ grupe vadovau-
gilios senovės Maya pastatų I J* M " * * H * . TeL 787-1717. 
griuvėsius. Paruosimu Susivie- į (ak.). 
nijimo išvykai rūpinasi SLA na-1 x Važiuoju i Mfauni, Floridą, 
rių tvarkoma American Travel j į§ caucagos galiu paimti vieną 
Service Bureau, 9727 S. Western keleivį, kuris padėtų vairuoti- au-

rium, o už auką labai ačiū. 
x Mikas Cesas, Chicago, HL, 

mokestį. Miką Cesą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
nuolatinę paramą labai dėko
jame. M. jCesas daugelį metų 
turėjo nuosavą automobilių tai
symo dirbtuvę Chicagoje. 

x Battic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, m. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. (sk.). 

cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak.) 
x Paieškoma lietuvė moteris 

prižiūrėjimui vyresnio amžiaus 
ligones Ciceroje. Geras atlygi
nimas, maistas ir kambarys. 
Telef. 652-9261 arba 3544898. 

(sk.). 

DAINAVOS ANSAMBLIO 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
L M. A. "Dainavos" Naujų 

Metų sutikimas įvyko šeštadie
nį, gruodžio 31 d., Jaunimo cen
tro kavinėje kaip paprastai. 
Ruošos darbai buvo pradėti daug 
anksčiau, o tą popietę liko tik 
viską užbaigti. Sunkiai dirbo 
visa valdyba — Vytautas Jasi-
nevičius tarėsi su orkestru, užė
mė salę ir rūpinosi gėrimų su
pirkimu, Irena Meilienė tarėsi 
su šeimininke ir priėmė rezerva
cijas, Rita Likanderytė rašė 
skelbimus ir pranešimus ir rūpi
nosi kavinės puošimu, Aleksas 
Urba ir Karolis Avižienis tvar
kė barą ir šampaną, o Vytas Ra-
dys saugojo visus gautus pi
nigus. 

Atrodo, kad įdėtas darbas ne
nuėjo veltui, nes vakaras labai 
gerai pasisekė. Jaukioj Jaunimo 
centro kavinėje dalyvavo arti 
150 žmonių. Nors jų galėjo būti 
šiek tiek daugiau, bet, atrodo, 
niekas nesiskundė, kad nėra už
tenkamai vietos šokti. Salė bu
vo išpuošta švelniom šviesytėm, 
raudonos žvakės mirguliavo ant 
baltom staltiesėm užtiestų stalų, 
o baltos snaigės švietė nuo ka
vinės kampinių langų. Palubėse 
kabojo balionai, o laiptų atra
mos blizgėjo sidabriniais papuo
šimais. Bendra kavinės nuotai
ka — švelni, jauki ir rami. O 
jos dalyviai ,— triukšmingi, 
linksmi ir gyvi. Nežinau, kas 
daugiau tą vakarą spindėjo — 
mažos lemputės ir žvakės ar mo
terys, išsipuošusios pačiom ele
gantiškiausiom suknelėm. Rei
kia nenuskriausti ir vyrų — ir 
jie tą vakarą apsirengę geriau
siais kostiumais*. 

Balius prasidėjo anksti, apie 
7:30 vai. vak. bet kol visi susi
rinko, pasisveikino ir susėdo, 
jau buvo laikas vakarienei. Prieš 
vakarienę pirm. Vytautas Jasi-
nevičius pasveikino susirinku
sius svečius ir pakvietė kun. An
taną Saulaitį. SJ, sukalbėti in-
vokaciją. Po invokacijos sugie
dojom Lietuvos himną ir susė
dom vakareruauti. Vakarienę 
labai skaniai paruošė šeimininkė 
O. Norvilif-; kuri jau ne pirmą 
kartą aptarnauja alkanus sve
čius. Po vakarienės nebuvo lai

ko net atšilti, kai girdėjosi pir
mieji orkestro akordai ir visi 
išbėgo šokti. 

Šokiams puikiai visą vakarą 
grojo Dariaus Polikaičio vado
vaujamas Aido orkestras, ku
ris viliojo šokančias poras. Jie 
grojo visko po truputį, girdėjosi 
ir vaisai, ir tango, ir cha-cha, ir, 
žinoma, polkos bei "rock" nu
meriai Salėje esančiam jauni
mui ta moderni muzika labai 
patiko, bet jie galėjo ir norėjo 
šokti ir prie tėvams skirtos mu
zikos. Jaunimo buvo net keturi 
stalai, beveik visi priklausė vie
nu ar kitu laiku "Spindulio" 
tautinių šokių grupei, kurią mo
kė ansamblio čhormeisterė Ra
sa šoliūnaitė. Jaunimas pasvei
kino visus svečius savo daina ir 
šūkiu ir per visą vakarą nepa-
ilsdami šoko ir linksminosi. Kiek 
su jais buvo kalbėta, tai atro
do, kad jie visi puikiai praleido 
laiką ir nesigailėjo išleistų pi
nigų. 

Truputį prieš 12 vai. visiems 
svečiams buvo išdalintos ke
purėlės, karūnėlės, dūdos bei 
kiti triukšmingi žaisliukai ir 
margas metamas popierius — 
confetti. Jau kavinėj žmonės 
nerimavo ir laukė tos pirmos 
Naujų Metų minutės. Tuoj pa
sigirdo Dariaus balsas, kuris 
skaičiavo paskutines 1983 me
tų sekundes. 12-tai valandai 
atėjus, kavinėj buvo didelis 
triukšmas, ūžesys ir pykštelėji-
mai. Sproginėjo šampano kamš
čiai, šampanas laisvai plaukė, 
o tada visi kėlė pilnas šampano 
taures ir sugiedojo Ilgiausių 
metų. Po to prasidėjo sveikini
mai ir Naujų Metų linkėjimai 
Ilgai truko, kol su visais apsi
kabinai, pasibučiavai ir palinkė
jai laimingų Naujų Metų. 

Darius ir jo draugai greit už
grojo smagų valsą ir visi nuėjo 
šokti pirmą Naujų Metų šokį, 
išsipuošę kepurėm, karūnom ir 
vainikais bei kitais popieriniais 
papuošimais. Taip sveteliai šo
ko ir dainavo iki ankstyvo ryto 
ir niekas neskubėjo į namus. 
Nežinau, kaip kiti, bet jaunimas 
dar būtų galėjęs tris valandas 
šokti, bet užsibaigė muzika. 

Pamažu visi išsiskirstė ir iš 
kavinės ėjo patenkinti ir links

mi, pavalgę ir pašokę. Atrodo, 
buvo verta sunkiai dirbti, kad 
kiti galėtų pasilinksminti. L. 
M. A. "Dainava" dėkoja visiems, 
bet kuo prisidėjusiems prie šių 
Naujų Metų sutikimo pasiseki
mo — ir Aido orkestrui už tik
rai puikią muziką, ir Norvilie
nei už labai skanų šiltą ir šaltą 
maistą, ir visiems nepagailėju-
riems pora dolerių už bilietus, 
ir jaunimui, kuris visus linksmi
no savo jaunatviška energija ir 
gera nuotaika, ir tiems, kurie 
padėjo su dekoracijomis ir salės 
puošimu bei tiems, kurie parėmė 
"Dainavos" ansamblį moraliai, 
fiziškai ir materialiai. Ačiū už 
paramą ir pasitikėjimą ir te 
Naujų Metų baliaus gera nuo
taika ir laimė būna su jumis ir 
per visus šiuos 1984 metus. 

Rita Likanderytė 

PAŠALPA NAMAMS ŠDLDYTI 

Pagal 1983 m. gruodžio 1 die
ną įsigaliojusį įstatymą, Illinois 
valstijoje paskirti specialūs fon
dai pagelbėti žemų pajamų na
mų savininkams arba nuominin
kams apmokėti namų šildymo 
išlaidoms. Vieno asmens meti
nės pajamos negali prašokti 
6,076 dol. ir dviejų asmenų šei
mai — 8.176 dol Duodamoji 
pašalpa gali siekti 330 dol. Chi
cagos miesto Human Serwices 
Departamento telef. 744-6717 
nurodys įstaigą, į kurią reikia 
kreiptis prašant pašalpos. Chi
cagos gyventojai tokias infor
macijas gaus, paskambinę ne
apmokamu telefonu 1-800-252-
8643. 

Prieš kreipiantis į nurodytas 
Įstaigas, būtinai reikia turėti so
cialinės apsaugos administraci
jos (telef. 239-1200) pažymėji
mą apie paskutiniais metais iš
mokėtą socialinės apsaugos pa
šalpos dydį. K. 

18 ARTI IR TOL 
VOKIETIJOJE 

— Huettenfekie prie katalik 
bažnyčios atidarytas parapijo 
cvntras — salė su visais patogu 
mais. Pašventino Mainzo vys 
kupijos atstovas prel E. Kali 
Iš lietuvių dalyvavo kun. J. Dė 
dinas, A. Šmitas ir J. Lukošius 
Meldėsi ir Vasario 16 gimnazi 
jos mokiniai. Po pamaldų sve 
čiams buvo priėmimas su vaisė 
mis. 

— Lietuvių Bendruomenė 
Stuttgarto apylinkės visuotini: 
susirinkimas buvo pereitų meti 
spalio 2 d ?usirinkinaui pirmi 
ninkavo L Dirsė, sekretoriavr 
dr. B. Norkaitienė. Apylinkė 
pirm. dr. J. Norkaitis davė trum 
pą apylinkės veiklos apžvalgą 
iš kurios paaiškėjo, kad apylin 
kė turi 56 narius, nors ne vis 
yra aktyvūs. Z. Glemžienė prane 
šė, kad kasoje šiuo metu yrs 
250 m; '«aų. Dalis narių nesu
moka solidarumo mokesčio. 

AUSTRALIJOJE 
— A, a. Ona PaliuBenė-Vainei-

kytė, gyvenusi Brisbaneje, nese
niai mirė. Jos vyras dailininkas 
Donas Paliulis, mirė 1962 m. 
Brisbanėje. Velionė gražiai iš
augino dukteris Vidą ir Angelę. 

— A. a. Liudas Barkus mirė 
gruodžio 23 d. Melbourne. Ve
lionis kilimo uteniškis, gimęs 
1905 m. Gyvai reiškėsi lietuviš
koje veikloje ir spaudoje. Pa
laidotas Springvale kapinėse. 

— Skautų "Džiugo" tuntas 
gražiai paminėjo lietuviškosios 
skautybės 65 metų sukaktį. Su
eigos metu išsirikiavo 70 skau-
tų.-čių. Pagrindinę kalbą pa
sakė skautų rajono vadas Albi
nas Pocius. Keli skautai,-ės, 
davė įžodį. 

— A. a. Uršulė Ališauskienė 
mirė gruodžio 6 d. Liverpuoolio 
ligoninėje. Velionė buvo pamaldi 
moteriškė ir gyvai reiškėsi pa 
i apijos darbuose. 

— PreL Petras Butkus susir
go ir yra gydomas Sydnėjaus 
ligoninėje. Jį pavaduoja kun. 
Povilas Martūzas. 

— A. a. Elena Balčiūnienė 
žuvo Salle mieste automobilio 
katastrofoje. Jos vyras Silvest
ras Balčiūnas paralyžuotas, gy
domas Ugoninėje. 

— Mirė a. a. Marija Bapšienė, 
78 m. amžiaus. Palaidota Faw-
kner kapinėse Melbourne. 

KANADOJE 
— Toronto skautų "Šatrijos" 

ir "Rambyno" tuntų Vasario 
16-tosios sueiga su Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimu bus 
vasario 12 d. Prisikėlimo para
pijos salėje. Skautai renkasi 
uniformuoti 

— Tradicinė Kaziuko magė 
ir šv. Kazimiero 500 metų nuo 
jo mirties minėjimas bus kovo 
4 d. Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje. Minėjimą ir Kaziu
ko mugę rengia visi Toronto 
skautai 
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.Yve., Chicago, DL 80648. Tel. 
312—238-9787. (sk). 

x AkMai rfontfcma į Lieto 

tomobilį. Skambint po 7 v. vak. 
tel. 925-8898. (ak.). 

Atsiminimu" 
ZL™£%JVJ??2Ž*Z:!***>. O^go. V̂ i» «n Optical Studio. 2615 West 71 
Street, Chicago, DL 60629. Te
lefonas 778-6766. (ik.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
t Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
YI 7-7747. (sk.). 

giamas, bus vasario 5 d. Marti
niąue salėje, 2500 West 94th 
Place. Jame bim pagerbtos Se
serys Kazimierietės. Dainuos 
solistas Algirdas Brazis. Visi 
lietuviai yra kviečiami. Įėjimas 
20 dol. asmeniui Pradžia 4:30 
vai popiet. Vietą rezervuoti ga
lima pssksmhimis tel. 876-6489. 

(pr.). 

Moterų klubo .atirtnklfM Jaunimo centre. II kairtt: S. Burotdenė, M. Jo
nutiene ir A letuvninkiene, prie mikrofono — pirm. S. Endrijonieat. 

Z. 

CHICAGOS 21NIOS 
PERSPĖJA MOTINAS 

Northwestern universiteto pro
fesorius dr. Norbert Freinkel 
perspėja, kad pirmais mėnesiais 

| kūdikio laukiančios motinos, 
į naudodamos nepakankamas die
tas, vartodamos narkotikus, vei
kiamos oro taršos, gali susilauk
ti kūdikių su nenormalumais. 

ATSIGAUNA W ARD 
Montgomery Ward bendrovė 

per trejus metus turėjo nuosto
lius, bet 1963 m. užbaigė su 40 
mil. dol pelnu. 

UNTV EKSITKTU1 82 MIL. 
DOLERIŲ 

Loyolos universiteto planas 
1963 m. medicinos mokyklai su
rinkti 32 mil. dol. buvo toks sėk
mingas, kad gauta milijonu dol. 
daugiau. Bus modernizuoti įren
gimai pagerintas atlyginimas 
dėstytojams, praplėtė tyrimus ir 
padidins rjasralba studentams. 

tiimiiiiimiiiiiM 

AdYOktttt 
fiimius p. 

2649 W. 6Srd 
Chicago, IL 69829 
TeL — 776-5162 

Kasdien 9—6 va i vak. 
Šeštadieniais b? vakarais 

pagal susitarimą 

Advokatas J0RAS filIAITIS 
6247 So. Ksdsle A r a n 

Chtaco. IL 60829 
HBL — 716-8709 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
fteitad. 9 vai. r. iki 1 vai. d 

miiiiiiii 
P R E N U M E R U O K I T E 

CATHOLIC DIGEST 
Vieneriems metams tik 

$9.97 
JOsą auka padCs išmokslinti broliu* 

vienuolius ir kunigus. 
Prašome rašyti arba skambinti 

FRED ELLYIN 
S219 N. CTpsrrVk Av*. Dept D 

I L SBS7S Pfcone: STS-M,:, 


