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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Išvežus mus iš Vilniaus, po 
kiek laiko sustojome ir mūsų 
vagonas kelyje prastovėjo visą 
parą. Maisto davinio sekan
čiai parai niekas nebedavė, 
nes nebuvo numatyta, kad 
kelionė į Pskovo kalėjimą 
užtruks dvi paras. Ir taip išse
kę kaliniai buvo priversti 
badauti. Po ilgų mano malda
vimų, kareiviai sutiko kali
niams išdalyti tai, ką aš iš 
maisto dar turėjau, bet tai 
buvo tik lašas juroje. Etapas 
— tai ypatingas kalinių 
kankinimas: kelionė specia
liai ištempiama iki mėnesio ar 
net dviejų, kai normaliai tam 
užtenka dviejų — trijų parų. 
Kalinių vagonai perpildyti. Jie 
gi visi beveik be perstojo rūko 
blogiausią tabaką — machor
ką, o vagono koridoriaus 
langeliai dieną neatidaromi, 
stiklai matiniai, kad žmonės 
nematytų už grotų vežamų 
išbalusių kalinių, todėl vago
nas pilnas melsvų dūmų, taip, 
kad už kelių žingsnių nieko 
nematyti. Nepratusiam prie 
rūkalų svaigsta galva, pykina, 
lyg apsinuodijus. Naktį šalta, 
nes atidaro langelius, daugu
ma kalinių labai menkai ap
sirengę, o naktys, net vasa
rą, dažnai drėgnos ir šaltos, 
ką jau bekalbėti apie žiemą. 
Vyrus politkalinius veža kartu 
•nesame užtvare su krimina
listais, kurie iš jų visaip tyčio
jasi, viską atima ir dar 
primuša. Kareiviai tik pakurs
to ir juokiasi, nes sąžinės kali
niai sovietų vadinami „fašis
t a i s " — mušk tokį! 
Kriminaliniai kaliniai nusiri
to į tokią amoralumo bedug
nę, kad būnant su jais 
viename vagone jauti didžiau
sią moralinę kančią, nekal
bant jau apie tuos, kuriems, 
tenka kartu su jais koncla-
geriuose būti. Tas, paskutiniu 
metu, sovietuose tapo 
kasdieniniu reikškiniu. Čekis
tai dabar visiems grasina: 
„Pasodinsime kartu su krimi
nalistais!", arba „Uždarysi
me į psichiatrinę ligoni
nę!", arba , ,Pasamdysi-

me žmogžudžius ir nužudys 
šią naktj tave! Ir neliks 
tavęs!.." 

Kol mane -nuvežė į Mordo
vijos politkalinių moterų griež
to režimo konclagerį, pakelyje 
teko po 6 ar 4 paras pabūti 
Pskovo, Jaroslavlio, Gorkio, 
Ruzajerkos ir Potmos kalėji
m u o s e — p e r s i u n t i m o 
punktuose. Kai po kelių parų 
kelionės mus iš vagono karei
viai grūste užgrūsdavo, 
silpnesnius dažnai ir koja 
paspirdami, atseit, „greičiau!" 
ir nuvarę sugrūsdavo į „var
ną", kuris veždavo į kalėjimą. 
Saulės įkaitintas juoda skar
da dengtas „varnas" prigrūda-
mas sausakimšai kalinių, 
jame lyg pečiuje karšta, 
žmonės dūsta, kankina trošku
lys, užtirpsta sąnariai, nes 
žmogus vos ne ant žmogaus 
sugrūsti — nepasijudinsi. Į 
vienvietę spintą, kartu su 
manimi, uždarydavo dar 
vieną kalinę ir kankindavo-
mės, prakaituodavom, kol 
kalėjimas mus priglausdavo. 
Kalėjimai visi taip pat 
perpildyti, kamerose kalinių 
virš normos, todėl, kol 
atlaisvina kamerą naujai 
atvežtiesiems, tenka laukti ir 
vos ne pusdienį prasikankinti 
„varne". Išsodinę patalpina į 
bendrą kamerą, iš kurios po 
gero laiko tarpo iškviečia 
pagal BK straipsnius — už ką 
nuteistas, iškrečia ir išskirsto 
po kameras. Kalėjimų kame
ros niūrios, purvinos, dažnai 
pilnos visokiausių parazitų — 
blakių, blusų, utėlių, tara
konų, o kiemeliuose, kur išve
da pasivaikščioti per parą 
pusvalandžiui — žiurkių. 
Kamerose šalta ir drėgna, nes 
į jas saulės spindulys neprasi
skverbia — languose kelių 
eilių surūdijusios grotos ir dar 
priedo skylėta skarda iš lauko 
ne tik nepraleidžia dienos švie
sos, bet ir oro. Todėl kamerose 
dieną ir naktį dega elektra. 
Pskove mane visai savaitei 
uždarė kalėjimo rūsyje į vienu
tę-

(Bus daugiau) 

Kanados premjeras Pierre Trudeau (kairėje) 
pradėjo kampaniją prieš branduolinius ginklus. 
Jis lanko komunistines valstybes. Nuotraukoje 

jis su Rytų Vokietijos diktatorium Erich Hone-
ckeriu. Rytų Vokietijoje buvo daug protestų prieš 
sovietų atvežamas naujas SS-20 raketas. 

Kandidatų debatai 

Sekretorius Shultz 
pasmerkė terorą 
San Salvador. — Valsty

bės sekretorius George Shultz 
pradėjo savo kelionę po Pietų 
Amerikos valstybes Salva
dore. Jis pasmerkė terorizmą 
ir pagrasino, kad JAV 
vyriausybė bus opozicijoje ne 
tik diktatūros terorui, bet ir 
mirties komandų terorui ir 
visoms jo formoms. Kaip žino
ma, ateinančiuose Salvadoro 
rinkimuose kovo 25 d. kandi
datu yra ir dešiniųjų srovių 
atstovas majoras Roberto 
d'Aubuisson, kuris laikomas 
mirties komandų vyriausiu 
vadu. 

Sek" Shultzas pasakė, kad 
Amerikai vistiek, kas bus 
išrinktas, nes ji bus neutrali. 
Amerikai svarbu, kad būtų 
laikomasi demokratinio proce
so, kad nebūtų teroro. 

Stipriu kandidatu Salva
dore laikomas krikščionių 
demokratų kandidatas Jose 
Napoleon Duarte. 

Nuo rinkimų, komentatorių 
nuomone, gali priklausyti ir 
JAV parama Salvadorui. 
Biudžete šiais metais numaty
ta duoti 176 mil. dol. karinės 
paramos, o ateinančiais 
metais — apie 200 mil. dol. 

Plieno nuostoliai 
Pittsburgas. — Didžiausia 

Amerikos plieno bendrovė 
U.S. Steel Corp. paskelbė, kad 
1983 m. ji turėjo 1.16 bil. dol. 
nuostolių. Bendrovė gamina 
plieną, turi naftos ir chemikalų 
įmones. Visuose bendrovės, 
skyriuose pajamos sumažėjo ir 
davė nuostolį, kuris net tris 
kartus didesnis už 1982 m. 
patirtus nuostolius. 

Beringo derybos 
Maskva. — Sovietų Sąjun

ga pranešė Amerikai, kad ji 
pasirengusi atnaujinti dery
bas dėl Beringo sąsiaurio 
sienos tarp abiejų valstybių. 
Sąsiauris skiria Aliaską nuo 
Chuchockio iškyšulio Sibire. 
Sutartis buvo pasirašyta 1867 
m., tačiau nuo to laiko atsi
rado naujų klausimų, kaip 
mineralų, žvejybos ir naftos 
gręžinių problemos. 

Derybos bus daugiau dėl 
techninių detalių, kurios praei
ty buvo neaiškios, neturint 
modernių kartografijos priemo
nių. Sovietų pageidavimas 
derėtis laikomas ženklu, kad 
abiejų valstybių santykiai 
nėra visiškai įšaldyti. 

Cambridge. — Septyni de
mokratai, paskelbę savo 
kandidatūras į prezidento 
vietą, turėjo debatus Harvar
do universitete. Šį kartą 
susikirtimai tarp atskirų 
kandidatų buvo švelnesni, visi 
daugiausia puolė prezidento 
Reagano politiką, kaltino jį už 
dideles išlaidas karo reika
lams, už diktatūrinių režimų 
pasaulyje rėmimą, už vargšų 
skriaudimą, už marinų nuosto
lius Libane. 

Debatuose dalyvavo sen. 

Kuba traukiasi 
iš Etiopijos 

Addis Ababa. — Užsienio 
ambasadose Etiopijoj? kal
bama, jog Kuba nutarė išvežti 
iš Etiopijos savo kariuomenę. 
Kuba turėjo čia apie 10,500 ka
reivių, o iki birželio mėn. jų 
bus palikta tik apie 3,000. Per
nai Etiopijoje lankėsi Kubos 
generolas Batistą San taną. 
Jis susitarė su Etiopijos 
vyriausybe dėl kareivių ati
traukimo. Viena priežasčių ta, 
kad Etiopijos valdžia neturi 
lėšų, o Somalijos remiami 
sukilėliai sumažino savo 
veiklą ir tiek daug kareivių 
Etiopijai nereikia. 

Volgos vokiečių 
bado streikas 

Bona. — Apkaltinę sovietų 
valdžią beatodairišku tikin
čiųjų persekiojimu, ištiso 
kaimo gyventojai Sovietų 
Sąjungoje paskelbė bado strei
ką neribotam laikui, reikalau
dami leidimo emigruoti į 
Vakarus, š i s įvykis liečia 
Chuguevką kaimą Sibire, prie 
Japonų jūros krantų, netoli 
nuo Nachodka uosto. Jo 
gyventojus sudaro prieš du 
šimtus metų — carės Kotry
nos laikais — Rusijoje įsikūru
sių vadinamųjų Volgos vokie
čių palikuonys. Antrojo 
pasaulinio karo metu jie tapo 
stalininio teroro aukomis: 
daug jų buvo fiziniai sunaikin
ti, kiti tūkstančiai jėga ištrem
ti į Sibirą, kur ir šiandien tebė
ra persekiojami dėl savo 
tikėjimo ir kilmės. Nuolatiniai 
jų reikalavimai būti gražin
tiem' į buvusias gyvena-
m a s i a s v i e t a s l i e k a 
neišklausyti . Apie šimtą 
tūkstančių Volgos vokiečių 
yra paprašė leidimo emigruoti 
į Vakarus, bet ir ši teisė jiem 
yra paneigiama. 

Alan Cranstor: iš Kalifor
nijos, 69 metų amžiaus. Jis 
pagarsėjo savo pacifistinėmis 
nuotaikomis, reikalavimu 
įšaldyti branduolinių ginklų 
gamybą. Tai vienas libera
liausių demokratų partijos 
senatorių. Kitas sen. John 
Glenn iš Ohic 62 m., laiko
mas „vidurio' atstovu. Tai 
buvęs astrona. as, populiarus 
tarp nuosaikių demokratų. 
Dalyvavo sen. Gary Hart, 46 

m., jauniausias, išskyrus J. 
Jacksoną, tarp kandidatų. Jis 
yra 1972 m. buvęs George 
McGoverno rinkiminės 
kampanijos direktorium, libe
ralas, silpnas kalbėtojas, nesu-
geoąs uždegti minių. Sen. 
Erne8t Holi gs, buvęs Pie
tinės Karo uos gubernato
rius, 62 m., turįs nemažai 
rėmėjų pieth.ėse valstijose. 
Debatuose šaltokai laikėsi 
vienintelis juodas kandidatas 
baptistų kur, Jesse Jackson, 
42 m. Jam pakenkė viešosios 
opinijos tyrimuose tai, kad jis 
puola ne tik Reaganą, bet iške
lia ir demokratų silpnas 
vietas, kritikavo partijos atsto
vų rinkimo taisykles, puolė 
darbininkų unijas. Demokra
tai bijo, kad Jacksonui 
nepravedus savo kandidatū
ros demokra'ų konvencijoje, 
daug juodų balsuotojų gali 
rinkimus boikotuoti, o tai tik 
padėtų respublikonams. 

Debatuose dalyvavo buvęs 
Pietinės Dakotos sen. George 
MeGovern, 61 m., buvęs kandi
datas į prezidento vietą. Rinki
mus jis 1972 m. smarkiai 
pralaimėjo ir šiais metais jam 
nėra vilčių tapti kandidatu. 
Debatuose serai pasirodė 
stipriausias demokratų kandi
datas VValter Mondale, 56 
metų, buvęs senatorius iš 
Minnesotos, buvęs viceprezi
dentas. Jis parodė puikų 
organizuotumą, stiprius ryšius 
su daugybe interesų grupių. 
Jam kenkia jo ištikimybė 
buvusiam prezidentui Carte-
riui, kuriam demokratai negali 
atleisti rinkimų pralaimėjimo 
1980 m. 

— Užsienio korespondentai 
Salvadore pastebėjo, kad 
m i e s t ų t u r g a v i e t ė s e 
pardavinėjami Amerikos 
maisto produktai, nusiųsti 
Salvadoro vyriausybei išdalin
ti gyventojams nemokamai. 

— šiandien Senato užsienio 
reikalų komitetas pradeda 
nagrinėti Amerikos diplomą 

i tinių santykių su Vatikanu 
užmezgimo klausimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kinija sekmadienį pakėlė 
į erdvės orbitą satelitą. Iš to 
spėjama, kad kinai jau turi 
stiprias, trijų dalių raketas, 
kurios pasiekia 22,300 mylių 
nuo Žemės. 

— Čilės policija suėmė nacių 
karo nusikaltėlių medžiotoją 
Beate Klarsfeld, atvykusią iš 
Vakarų Vokietijos. Ji ir apie 
30 Čilės žydų buvo paleisti po 
demonstracijos Santiago mies
te, netoli prezidentūros. Ji 
reikalavo išduoti Čilėje 
gyvenantį Walter Raufi, 77 
metų amžiaus. Čilės Aukš
čiausiasis Teismas atmetė 
panašų reikalavimą 1963 m. 

— Senato užsienio reikalų 
komitetas gavo naują narį, 
senatorę Paulą Havvkins iŠ 
Floridos. Ji laikoma konserva
tore respublikone. Komitetą 
sudaro 10 respublikonų ir 8 
demokratai. 

— Italijos komunistų parti
jos vadas Enrico Berlinguer" 
pareiškė spaudai, kad abi 
didžiosios galybės turėtų 
s u s t a b d y t i Europoje 
branduolinių ginklų išdės
tymą. Mes bijome visų 
branduolinių ginklų: Vakarų 
ir Rytų, — pasakė Berlinguer. 

— Irakas paskelbė apie 
penkių Irano l a i v ų 
nuskandinimą. Juos ginti 
bandė Irano aviacija, tačiau 
vienas lėktuvas, amerikiečių 
gamintas „Phantom", buvo 
numuštas. 

— Vatikane kalbama, kad 
popiežius Jonas Paulius II 
sparčiai mokosi korėjiečių 
kalbos. Jis jau laikė Mišias 
Korėjos kalba. 

— Irakas atsiuntė naują 
diplomatą į Washingtone turi
mą pasiuntinybę. Irako 
ambasadoriaus rezidencija po 
14 metų vėl turės gyventoją 

Nizar Hamdoun, kuris esąs 
artimas Irako prezidento 
bičiulis. 

— JAV vyriausybė paprašė 
išvažiuoti kanadietį Robert 
Rutką, kuris buvo Kubos 
spaudos agentūros Prensa 
Latina atstovas New Yorke. 
Amerikoje Kubos reporteriai 
nepriimami. 

— Graikijos vyriausybė 
paskyrė, pagal naują sutartį, 
keturis karininkus, kurie 
vadovaus JAV karinėms 
bazėms Graikijoje. 

— Karinė N i g e r i j o s 
•vyriausybė pašalino iš darbo 
240 muitininkų, kurie ėmė 
k y š i u s , f a l s i f i k u o d a v o 
dokumentus. Atleista daug 
aukštų policijos valdininkų. 

Kaltina Vatikaną 
nacių globojimu 

New Yorkas. — Praėjusią 
savaitę Amerikos spaudoje 
pasirodė straipsniai (AP agen
tūros ir New York Times) apie 
Vatikano pagalbą bėgan
tiems iš Europos nacių karo 
nusikaltėliams. Žymus tų karo 
nusikaltėlių gaudytojas, 
Prancūzijoje gyvenąs Serge 
Klarsfeld ir jo žmona Beate, 
kuri šiuo metu yra Čilėje, 
parūpino spaudai įrodymų, 
kad Vatikanas operavo 
„pogrindžio geležinkelį", 
kuriuo pabėgo daug nacių, jų 
tarpe Čilėje gyvenąs buvęs SS 
karininkas Walter Rauff, kurį 
išduoti pareikalavo Izraelio 
vyriausybė. Čilė panašų 
reikalavimą atmetė 1963 m., 
pas iremdama tuo, kad 
nusikaltėlių baudimo laiko 
riba jau praėjo. 

Vatikano įsivėlimą į nacių 
globą ir jų emigravimą 
paremia ir slaptas valstybės 
departamento raportas, rašy
tas Vincent La Vista, JAV 
pareigūno 1947 m. Šis 
dokumentas , pas iba igus 
slaptumo periodui, skelbia
mas spaudoje kaip įrodymas, 
kad V a t i k a n a s padėjo 
naciams pasprukti nuo teisin
gumo rankos. Dokumente 
sakoma, kad katalikų Bažny
čia, norėdama padėti katali
kams, nežiūrėjo pabėgėlio 
praeities ar jo įsitikinimų, jei 
tik buvo įrodoma, kad jis 
katalikas. 

Kaltinimuose sakoma, kad 
Vatikano vienuolynuose rado 
prieglaudą daug nacių. I tai 
atsiliepė kun. Antonio Weber, 
kuris II Pasaulinio karo metu 
vadovavo pabėgėlių šalpos 
įstaigai. Jis pasakė, kad 
Vatikane jokių vienuolynr 
nėra. Jo įstaiga pad'•.'• o nu< 
Hitlerio pabėgti 20,0CJ žydų. 
neklausinėdar-a jų apie jų 
darbus ar nus ika l tau* . 

Ragina derėtis 
N e w Yorkas. — Jungtinių 

Tautų generalinis sekretorius 
Perez de Cuellar spaudos kon
ferencijoje paragino Jungti
nes Amerikos Valstybes ir 
Sovietų Sąjungą atnaujinti 
derybas dėl branduolinio 
ginklo apribojimo, nes to 
reikalauja visos žmonijos 
interesai. Niekam nėra suteik
ta teisė savavališkai spręsti 
žmonijos likimą, kalbėjo 
sekretorius, reikšdamas viltį, 
kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Reaga-
nas ir sovietų komunistų parti
jos generalinis sekretorius 
Andropovas turės ne tiktai 
pakankamai drąsos, bet ir 
sveiko proto susitarti dėl dery
bų atnaujinimo. 

— Šiandien prasideda kinie
čių Naujieji metai — 4682 — 
pavadinti žiurkės metais. Jie 
žada gerą derlių, gerą biznį ir 
pelną. 

— Filipinuose apie 300,000 
žmonių demonstravo prieš 
prezidento Marcos režimą. 

— Arabų Lygos atstovas 
Amerikoje patvirtino, kad 
Chicagoje veikianti PUSH 
organizacija gavo iš arabų 
fondo 200,000 dol. 

— Pentagonas planuoja 
parduoti priešlėktuvinių rada
ro stočių Egiptui už 154 mil. 
dol., o Saudi Arabijai — lėktu
vų dalių už 63 mil. dol. 

— Japonijoje pernai buvo 
„daug" bedarbių, jie sudarė 
2.6 nuoš. Nurodoma, kad 
Britanijoje bedarbių buvo 12.4 
nuoš., Kanadoje — 11 nuoš., 
JAV — 9.6 nuoš. 

Panašiai buvo elgiamasi ir su 
kitais pabėgėliais, prašan
čiais pagalbos. 

Du Bažnyčios istorikai, abu 
jėzuitai akademikai, paneigė 
kaltinimus Vatikanui. Kun. 
Robert Graham ir kun. Pierre 
Blet, abu karo laikų istorijos 
specialistai, pareiškė, kad šie 
klausimai jau ne kartą buvo 
išaiškinti. Kun. Graham 
pasakė, jog tai propagan
diniai manevrai, daromi 
žmonių, kurie niekad nepralei
džia progos kryžiuoti Romos 
katalikų Bažnyčią. Tie kaltini
mai paremti tik oru, pasakė 
amerikietis kunigas Graham. 

Pasikalbėjime su Milano 
„Correire della Serą" kun. 
Blet, prancūzas, nurodė, kad 
minimi dokumentai yra 
klaidingi, neverti dėmesio. 
Tomis sunkiomis dienomis 
žmonės ieškojo vienuolynuose 
prieglaudos ir daug kur ją 
gavo. Pats Vatikanas jokių 
vienuolynų neturi. 

Kun. Antonio Weber, 
vadovavęs Bažnyčios šalpos 
organizacijai „Opera San Raf-
faele", pareiškė, kad jo žinio
mis Bažnyčia neslapstė nacių 
po karo. Galėjo būti vokiečių 
diplomatų, kurie gavo Vatika
no globą, kol sąjungininkai 
leido jiems grįžti į Vokietiją, 
tačiau tai buvo diplomatinio 
korpuso nariai, ne kokie 
nusikaltėliai. Visi Romoje žin
ojo, kad jie gauna globą 
Vatikane, tai nebuvo jokia 
paslaptis, pasakė kun. Weber, 
pridėjęs, kad jo vedama šalpos 
organizacija padėjo emigruoti 
tūkstančiams krikščionių ir 
žydų, kurie prašė pagalbos. 

Reaganas Chicagoj 
Chicaga. — Prezidentas 

Reaganas antradienį dvi 
valandas praleido Chicagoje, 
pasakė kalbą cemento biz
nierių suvažiavime. Jo kalbo
je buvo nemažai kaltinimų 
b u v u s i o m s d e m o k r a t ų 
vyriausybėms, kurios privedė 
šalį prie ekonominio atoslūgio 
ir nedarbo bei didelės inflia
cijos. Susirinkusieji pertraukė 
prezidento kalbą plojimais 11 
kartų. 

Tą pačią dieną buvo 
paskelbtas JAV biudžetas, 
kuris siekia 925 bil. dol. 
Numatytas deficitas sieks 180 
bil. dol., o kariniams reika
lams vyriausybė prašo 305 bil. 
dol., net 13 nuoš. daugiau. 

Naujasis biudžetas numato 
padidinti pajamų mokesčius, 
kurie iždui duotų 8 bil. dol. 
naujų pajamų. Mokesčių 
įplaukos numatomos sugriež
tinant mokesčių taisykles, 
uždarant kai kuriuos atlei
dimus. 

Tarptautinis valiutos fon
das paskelbė savo tyrimų 
raportą, kuris rodo, kad 
pasaulio pramonės valstybėse 
Amerikos mokesčiai yra 
palyginti neaukšti. Tik 
Ispanijoje ir Šveicarijoje 
vyriausybės paima mažiau 
įvairiais mokesčiais. 

KALENDORIUS 
Vasario 2 d.: Kornelijus, 

Kotryna, Rytis, Vandenė. 
Vasario 3 d.: Blažiejus. 

Oskaras, Radvilas, Asta. 
ORAS 

Saulė teka 7:03, leidžiasi 
5:06. 

Saulėta, temperatūra dieną 
40 L. naktį 25 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. vasario mėn. 2 d. 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO 

MINĖJIMAS 
Artėja brangi, garbinga ne

priklausomybės paskelbimo 
sukaktis, kurią Detroito lietu
viai minės vasario 12, 12:30 
vai. lietuvių Kultūros centre, 
25335 West Nine Mile Rd., 
Southfield, MI. Šv. Mišios vi
sose lietuvių bažnyčiose bus 
aukojamos už žuvusius ir 
kovojančius už Lietuvos lais
vę. Organizacijos dalyvauja 
pamaldose ir minėjime su vė
liavomis. Minėjime kalbas 
pasakys ilgametis Sibiro kali
nys J o n a s Kreivėnas ir 
J.A.V. senatorius Carl Le
vin. Meninę dalį atliks Dievo 
Apvaizdos parapijos jaunimo 
choras, vadovaujamas R. 
Kaspučio ir tautinių šokių šo
kėjų sambūris "Audinys", 
vadovaujamas R. Kasputie-
nės. Aukos Lietuvos laisvini
mo kovai vesti renkamos prie 
lietuvių parapijų prieš minė
jimą, minėjime ir po minėjimo. 
Taip pat galima čekius rašyti 
"Detroit Lithuanian Organi-
zation Center'' ir siųsti B. 
Brizgys, 27989 Farmington 
Rd., Farmington Hills, MI 
48018. 

Vasario 16 Lietuvos vėliavą 
Detroite prie City-Gounty 
Bldg. pakels šauliai. 

B.B. 

OK. LIETUVOS 
DAILININKŲ MENO 
KŪRINIŲ PARODA 

Sausio 14-15 dienomis Die
vo Apvaizdos lietuvių para
pijos parodų salėje Southfield, 
Mich. vyko ok. Lietuvos 
dailininkų meno kūrinių paro
da iš dr. Alekso Zotovo kolek
cijos. Šeštadienio vakare ne
mažą būrį lankytojų šiltai 
sutiko Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės valdy
ba ir trumpu žodeliu visus pa
sveikino kultūros vadovė 
Nijolė Zelwinder. Dr. Zotovo 
dukra Andrėj a paaiškino ko
kiu būdu jos tėvelis šią retą ko
lekciją įsigijo ir drąsiai išvar
d ino j a i l a b i a u s i a i 
pat inkančius paveikslus, 
pasakydama kodėl. Kristina 
Kutkutė kalbėjo apie ekspre
sionizmą, kaip meno srovę. 
Jos manymu, Lietuvos dai
lininkams ekspresionizmas 
yra padaręs nemažą įtaką. 
Gaila, kad nedavė konkrečių 
pavyzdžių, visiems būtų buvę 
aiškiau kas norėta pasakyti. 

Vos tik į parodą įėjus, gavo
si įspūdis, kad paveikslai ne
paprastai spalvingi, raiškus 
koloritas. Matėsi daug gam
tovaizdžių, peisažų, natiur
mortų, portretų, kompozicijos 
teminės. Pirmiausiai akys už
kliuvo už trijų Leonordo Gu
tausko 'gimusio 1938 metais) 
paveikslų, kuriuose, geriau įsi
žiūrėjus, įžvelgi charakterius 
lyg iš folkloro. Pavaizduoti 
žmonės ir paukščiai primena 
pasakas. Efektyviai panau
dotos tamsios spalvos ir kont
rastai žiūrovą nuteikia mistiš

kai. Atrodo, kad dr. Zotovas 
šiuos tris darbus iš visos 
kolekcijos labiausiai mėgsta ir 
vertina. Įdomūs taip pat trys 
Leonardo Tuleikio (g. 1939 m.) 
kūriniai. Jo kompozicijos lako
niškos, suglaustos, temos pa
žįstamos, suprantamos: gam
tovaizdžiai, bažnyčia. 

Toliau išstatyti keturi dar
bai Bronės Mingilaitės-Uogin-
tienės (g. 1919 m., jau miru
sios) ir du — jos vyro Broniaus 
Uoginto (g. 1913 m.). Jei vyro 
peisažai ramūs, švelnių spal
vų ir beveik apskaičiuoti kom
pozicijoje, tai Bronės paveiks
lai veržiasi sodriu koloritu, 
temperamentu. Jos gėlės pil
nos gyvybės, už Vilniaus ver-, 
bų, nors ir paslėpta, tačiau 
nenuliūdusi madona, o at
rodo, kad ant šventoriaus 
senoje varpinėje varpai dar 
vis tebeskamba. Jos kūriniuo
se a t s i s p i n d i g y v e n i m o 
džiaugsmas. 

Kartais ekspresionistai su
prastina kontūrus iki raiškios 
linijos ir tai aiškiai matyti Al
fonso Motejūno (g. 1912 m., 
jau miręs) darbuose. Viename 
paveiksle turbūt galima rasti 
sukoncentruotus visus Vil
niaus bokštus (taip ir pava
dintas), kuriame suintensy
vinta spalvų skalė sukuria 
optimistišką ir pozityvų jaus
mą. Panašaus stiliaus ir kitas 
jo paveikslas, kuris nepava
dintas, tačiau aiškios tema-,« 
tikos. 

Parodoje buvo išstatyti 22 
darbai. Šalia jau minėtų, Sta- f 
sio Jusionio (g. 1927 m.) — 2, i 
Bronės Jacevičiūtės (g. 1919 
m.) — 1, Vinco Kisarausko (g. 
1934.m.) — 4. Man asmeniš
kai įspūdį paliko parodoje jau
niausio dailininko, gimusio 
1946 m., darbas, tai Lino Jan
kaus, pavadintas "Gatvelė 
Gilijoje" (miestelis prie Kur
šių marių. Mažojoje Lietu
voje). Tamsios spalvos, ritmi
nė kompozicija paveikslą 
padaro dramatinį. Labai efek
tyviai panaudota tolumoje 
šviesa galima sakyti tampa 
simboline. 

Nė viename paveiksle nesi
matė abstraktaus ekspresi-
jonizmo, išskyrus tik Vinco 
Kisarausko skulptūrinėse fi
gūrose. Tematika prieinama 
eiliniam žiūrovui, daugiausia 
susijusi su Lietuvos gamta ir 
žmogumi. Trobelės, peisažai, 
Vilniaus vaizdai jau ne ro
mantiški ir sentimentalūs 
kaip šio šimtmečio pradžioje, 
bet drąsūs, pasitikį savimi, 
kartais net stačiokiški, tačiau 
gamtos suvokimas dažnai vis-
tiek lyrinis, jaučiama meilė 
smogui ir žemei. Tai ryškus 
kontrastas laisvojo pasaulio 
ekspresionistams, kurių pa
veiksluose netrūksta klai
kumo ir žmogaus kūnas bei 
jausmai ir aplinka kartais 
eksploatuojami iki kraštutinu
mo. 

Pamačius ribotą skaičių kū
rinių, sunku susidaryti vaizdą 
apie Lietuvos dailininkus, ta
čiau, pavarčius 1982 m. išleis-
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tą knygą "Tapyba", galima 
drąsiai sakyti, kad parodoje iš
statyti paveikslai gana gerai 
reprezentavo šių laikų tapybą 
ok. Lietuvoje. Visų čia sumi
nėtų dailininkų bent po du 
darbus yra atspausdinta minė
toje knygoje. Tuojau ieškojau 
Lino Jankaus ir džiaugiausi 
suradusi. Šie buvo: "Drever-
na" (taip pat kaimas prie Kur
šių marių) ir "Pavasaris 
Drevernoje." Abu irgi tamsių 
splavų, ritmiškos ir stiprios 
kompozicijos. 

Baigiant norisi pridurti, kad 
nesigailime parodą aplankę. 
Retai kada gauname progą ar
timiau susipažinti ir pasi
džiaugti ok. lietuvo8 dailinin
kų kūriniais. Tik laikas nuo 
laiko privačiuose namuose už
tinki vieną kitą darbą, tačiau 
tapybos kolekciją, kaip dr. 
Zotovas, mažai, jei iš viso, kas 
turi. Esame dėkingi LB Det
roito apylinkei, kad ryžosi to
kią gražią ir įdomią parodą su
ruošti. 

Liuda Rugienienė 

T R U M P A I 

Pašto i š la idas mažinant , pakvitavimai už g a u t a s prenumeratas 
nesiunčiami. A n t DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreno, gavus is 
jo mokestį , atžyrr. n a , iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 

Chicago ir Cook County $50.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 
Užsienyje $50.00 
Kitur — Amerikoje . • S50.OO 
Savaitinis (Se.štadpried.) $30.00 

i/2 metų 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$19.00 

3 mėn 
S20.0O 
$20.0;. 
S20.00 
S20.fr 

O n a B a r t k u v i e n ė , su
laukusi 73 metų amžiaus, mirė 
1984 m. sausio 19. d. Sausio 22 
d. Harris laidotuvių namuose 
buvo sukalbėtas rožinis ir pra
vesta atsisveikinimo akade
mija. Už velionės sielą sausio 
23 d. šv. Mišios buvo aukoja
mos Dievo Apvaizdos bažny
čioje, iš kur buvo palydėta į 
Šv. Kapo kapines. Ona Bart
kuvienė iki mirties priklausė 

l 
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
n i a i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. J u o s grąžina tik U anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turini neatsako . Skelbimų kainos 
pris iunčiamos gavus prašymą. 

Sv. Antano lietuvių parapijai 
Detroite. Nuliūdime liko vy
ras Jonas, dukros Vida ir Da
lia, svainis Stasys Bartkus ir 
kiti artimieji. 

S. Sližys 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 
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IS MŪSLJ VEIKLOS 

„Tai, ką mes pasižadam, te
gu Dievas padeda mums išlai
kyti!". Toks buvo šūkis 70-tojo 
Lietuvos vyčių seimo, įvyku
sio 1983 m. Philadelphijoje. To 
seimo liko gražus prisimini
mas. Dabar mūsų žvilgsnis 
nukreiptas j 71 seimą, kuris 
bus šiais metais Chicagoje 
rugpjūčio 22-26 dienomis. Jį 
globos 36-ta kuopa. 

Tuo tarpu mūsų kuopos tę
sia darbą "Dievui ir Tėvynei". 
Jų veikla matosi "Vytyje", ku
riame kuopų skyrių veda Ele
na Chesko. Ačiū jai ir vyriau
siajai redaktorei Aldonai 
Ryan. 

Vienas svarbiausių šių me
tų mūsų organizacijos darbų 
yra tinkamai paminėti Sv. Ka
zimiero 500 metų mirties su
kaktį. Minėjimas vyks per iš
tisus metus visose kuopose. 
Daug vyčių dalyvaus kelionė
je į Romą. Ten Šventas Tėvas 
kovo mėn. 4 d. laikys šv. Mi
šias. 

Philadelphijoje ši sukaktis 
bus paminėta kovo 18 d. 3 vai. 
p. p. Sv. Petro ir Povilo kated
roje šv. Mišias aukos arkivys
kupas kardinolas Krol. Tam 
minėjimui yra sudarytas ko
mitetas iš daugelio organiza
cijų, kuriame dalyvauja ir vy
čių atstovai. Komitetas 
kviečia visus lietuvius minėji
me dalyvauti. 

Marytė 

» 112-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 17 d. įvyko 112-tos 
vyčių kuopos susirinkimas Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos salėje Chicagoje. Pir
mininkas Povilas Binkis pa
kvietė dvasios vadą kan. 
Vaclovą Zakarauską pradėti jį 
malda. Sekretorė Marytė Ju
zėnaitė perskaitė praėjusio su
sirinkimo protokolą. 

Vyčiai, atrodo, pabūgo šal
to vakaro, nes nedaug jų te
buvo susirinkime. Nors dva
sios vadas savo žodyje patarė: 
"Nereikia bijoti nei šalčio, nei 
karščio". 

Išgirdome nusiskundimų, 
kad kuopos nariai esą nerū
pestingi ir neužmoka nario 
mokesčio. Reikia siuntinėti ra
ginimus net po kelis kartus. 

Pranešta, kad vasario 27-tos 
vakare Vyčių salėje bus bend
ras apygardos kuopų susirin
kimas. Jame nusipelnę vyčiai 
bus keliami į pirmą ir antrą 
laipsnius. O kovo 11 d. iv. Ka

zimiero minėjime bus keliami į 
trečią ir ketvirtą laipsnius. Mi
nėjimas bus Sv. Kazimiero 
bažnyčioje Gary mieste. Jį or
ganizuoja 82-ra vyčių kuopa. 

Organizuojama išvyka į 
Wisconsiną. Aplankys ten gar
sų Tower muziejų, pasimau
dys didehame baseine, pasli
dinės po iaukus ir kalnelius. 
Paskui restorane bus bendri 
pietūs. Kelionei pasamdytas 
patogus autobusas. Bus parū

pinti užkandžiai. Norintieji iš
kyloje dalyvauti prašomi tele-
fonuoti Julijai Zakarkienei 
434-7785. Išvyka bus vasario 
mėn. pabaigoje. 

Vyčių choras labai užsi
ėmęs. Sausio 21 d. dainuos sa
vo metiniame renginyje. Va
s a r i o 16 d. L i e t u v o s 
nepriklausomybės minėjimo 
proga atliks programą Civic 
Center patalpose. Vasario 16-
tosios minėjimui pakviestas 
dainuoti Rockforde. 

Pradėtas organizuoti varto
tų daiktų išpardavimas. Jis 
bus kovo 24 d. Vyčių salėje. 

J a u šešios dešimtys metų 
kaip veikia 112-ta vyčių kuo
pa. Ruden} bus šių sukaktuvių 
minėjimo banketas. Jau suda
rytas jam ruošti komitetas. 

Viskas, atrodo, gerai pas vy
čius. Deja, būna ir rūpesčių, ir 
nelaimių. Pranui Švelniui lū
žo koja ir mažiausia tris mė
nesius turės gydytis. Elzbieta 
Zibaitė turėjo sunkią operaci
ją. Sofiją Niemin8ki, išvyku
sią į Florida ištiko širdies smū
gis. 

Po susirinkimo buvo geros 
vaišės. Louis Rogers ir Julija 
Zakarkienė buvo iškepusios 
skanių pyragų. Vaišino ir bal
tuoju vynu. į 

Po vaišių Ramunė Plioplytė 
skaitė paskaitą apie ekslib
rius Lietuvoje. Rodė ir skaid
res. Matėme gražių ekslibrių iš 
labai senų laikų. Buvo įdomu 
susipažinti su tuo menu. Vy
čiai dėkingi prelegentei už rū
pestingai paruoštą paskaitą ir 
už skaidres ekrane. 

E. Pakalniškienė 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VUAY RAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5S49 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; sėst. tik susitarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 So . Pu lask i R o a d (Cravvford 
M e d i c a l Bui ld ing) . T e l . LL 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarime 

D r . A n t . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 
DR. EDMUND L CIARA 

O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51st Street 

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

Oh 735-4477: HK 246-0047: arte 24* 6b*I 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8333 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS YI2INAS 
Specialybė - Vidaus liga gydytojas 

Kalbame lietuviška: 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O I A S 

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

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. e3rdSt. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irkrtv 12 — 

o—8 antr 12—o. oenkt 10—12.1 -o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą 

N A R I Ų VERBAVIMO 
V A J U S 

Lietuvos vyčių organizaci
jos Amerikos Vidurio apygar
dos naujų narių verbavimo va
jus prasidėjo praėjusį rudenį 
— spalio 1 d. ir baigsis šią va
sarą — birželio 30 d. Dovanos 
daugiausia šitame vajuje pa
sižymėjusiems bus dalinamos 
liepos 4 d. apygardos geguži
nėje Chicagoje. Daugiau žinių 
tuo reikalu galima gauti tele-
fonuojant vajaus organizato- , 
rei Eleonorai Kasputienei. 735-

A. P. 

SVARBŪS ĮVYKIAI 
Šį savaitgalį Chicagoje vyks 

svarbūs įvykiai Lietuvos vy
čių organizacijoje. Šeštadienį 
bus centro valdybos posėdis. 
Jame dalyvaus vyčių pirmi
ninkė Loreta Stukienė ir daug 
aukštų organizacijos pareigū
nų iš kitų miestų. O sekmadie
nį bus didelis "Lietuvos Atsi
minimų" banketas Martiniąue 
salėje. A p 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K 5 A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago. UI. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
Lietuvis gydytojas 

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

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Tre^ ir s>$t uždaryta 

OR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2639 W. 59 St.. Chicago 
Tel . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą — Pirm. 
antr . trec\. ketv. ir iestad 

L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
81C4 S. Roberts Road 

1 mylia / vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviukai' 

OPTOMfcTRiSTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

T e l . o f i t t ir buto: O L y m p i c 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. 

išskyrus trec" Sėst 12 iki 4 vai. popiet 

DU IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IK VAIKU LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. t l i t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Of iso tel. KE 7-11M; rettf. D9-291* 

Dr. fuozo Meškausko ofiSa pereme 

T. RAMIA. M J . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTU 
ir-csTU POSLĖS IR 

PROSTATO CHIRLRCIJA 
2656 VV. 6>rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p T ketv. 2-i p.p. 
Seit pagal s-isitarima 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2494 Waat 7l8t StraM 
Pirm., antr. ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0tA 
GYDYTOIAS IR CHIRURCAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai Dirm . antr ketv ir penkt 

2-6; ie iudiemeJt pagal •uertartna 
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Prieš 3 metus Vilniuje išėjo 
125 psl. knygelė vardu 'TSRS: 
100 klausimų ir atsakymų". 
Joje sudėti "tipiškiausi ir 
"svarbiausi" klausimai, su ku
riais, anot leidėjų, susiduria į 
užsienį išvykę tarybiniai pilie
čiai arba kurie iš užsienio 
atsiunčiami tarybinės spau
dos redakcijoms. Pateikdama 
tiems klausimams čia pat ir 
atsakymus, ši knygelė lyg ir 
taikosi apšarvuoti kiekvieną į 
"šaltojo karo" žabangas pa
kliuvusį rojaus paukštį. 

Pripažinkime — kai kurie iš 
to "100 klausimų" tikrai gana 
drąsūs. Tad gaila, kad tą jų 
drąsą iš karto niekais palei
džia minkštų vidurių atsaky
mai. Pavyzdžiui, visai geras 
klausimas — "Kodėl jūsų ša
lyje viena partija?" Tačiau 
atsakymas, išvilktas iš rūbų, 
skamba tik taip: tarybinė liau
dis kitų partijų nenori, ir jų nė 
nereikia... Kitas įdomus klau
simas — "Prašom paaiškinti, 
kodėl rinkimuose į Tarybas jū
sų šalyje iškeliamas tik vie
nas kandidatas?" Atsaky
mas: tokia jau "nusistovėjusi 
tradicija", be to, kadangi mū
sų šalyje tik viena partija, tai 
ji ir skiria į vieną vietą tik vie
ną kandidatą... O į klausimą, 
ar Tarybų Sąjungoje persekio
jami tikintieji, atsakoma, kad 
"tikinčiųjų persekiojimas — 
antikonstitucinis veiksmas" ir 
kad "žmonių, kurie būtų pa
smerkti dėl savo religinių įsi
tikinimų, Tarybų Sąjungoje 
nėra"... Ponemaješ, tovarišč? 

Bet, yra ir tokių klausimų, 
kurie toje knygelėje nė iš tolo 
neprisiliečiami. Atvirai sa
kant, tai klausimai, ryšium su 
kuriais dar niekad nesame 
matę ar girdėję, kad tarybinė 
spauda būtų kur nors ban
džiusi į juos atsakyti. O visai 
neabejojame, kad jie yra ne
kartą užkliudę jos redaktorių 
ausį. — —; 

Reikia pavyzdžių? Štai vie
ną tokių, matyt, "per kietų" 
klausimų prieš 5 metus gana 
išsamiai buvo suformulavęs 
Bostone ne kokių nors fašistų, 
o socialdemokratų leistas 
"Keleivis". Cituojame ištisai: 

"Mes dar nesame girdėję, 
kad Vak. Vokietijos, Anglijos 
ar kitų Vakarų Europos šalių 
darbininkai masiškai veržtųsi 
į Rytų Vokietiją, Lenkiją, 
Čekoslovakiją ar tiesiai į So
vietų Sąjungos kraštus, nors 
komunistinės santvarkos viso
keriopa gerovė Rytų Europoje 
yra reklamuojama šimtą kar
tų garsiau ir patraukliau, ne
gu čia Vakarų 'kapitalistinis 
išnaudojimas'. Ten esanti ir 
darbininkų valdžia, ir tarybi
nėse konstitucijose garantuo
tos laisvės, ir pigūs butai, pi
gus susisiekimas, nemokama 
medicinos pagalba, senatvės 
pensijos, o maisto — ligi per
sisotinimo!... O kadangi Tary
bų Sąjungoje visiškai nėra be
darbių ir erdvė beveik be ribų, 
— tad tiktai leiskite mus, vi
sus 'buržuazinių siurbėlių čiul
piamus', bendrom jėgom pa
dėti jūsų krašte statyti 
komunizmą!... 

"Tokiems išeiviams čia nie
kas neužstotų ir kelio į tą tary
binį rojų. Prašome, meldžia
masis, jeigu tik nori! Pasiimk 
ir savo banko knygutę, žmo
ną, vaikus ir patalus! 

"O tarybinės valdžios to
kiam komunizmo šlovintojų 
antplūdžiui turėtų nesipriešin
ti, nes tai būtų puikus tarybi
nių sistemų pranašumo liu
dijimas. Žiūrėk, pasauli, kaip į 
mūsų raudoną laimės žiburį 
nesulaikomai bėgte bėga 
kapitalistinių kraštų badmi-
riai ir tarybinės laisvės ištroš-
kusieji! 

"Deja, kažkodėl emigracinė 
srovė veržiasi kaip tik priešin
ga kryptimi. Iš Rytų bloko — 
visi į Vakarus! Iš tarybinės 
laisvės, gerovės ir laimės — vi
si į 'buržuazinę vergiją'! Mal
daudami, kad tik iš to rojaus 
sargai išleistų, o kiti bandy
dami stambiom Vakaruose 
gyvenančių giminių doleri
nėm sumom išsipirkti ar net 

slaptai įvairiais būdais pa
bėgti. Tokiai srovei sulaikyti 
komunistinei valdžiai net ten
ka tverti spygliuotų vielų tvo
ras, parubežiuose sodinti mi
nas, bėglius gaudyti, šaudyti, 
o gyvus likusius ilgiems me
tams įkalinti. 

"Na, o tuo pat metu į Ameri
ką spraudžiasi imigrantų ma
sės. Kone visi čia nukrypsta 
per ašaras ir kalėjimus iš So-
vietijos į Izraelį išsiprašiusie
ji, kone visi disidentai, iš 
Tarybų Sąjungos ištremtieji, o 
nelegaliai pro krūmus prilin
dusių čia yra daugiau nei 5 
milijonai. Kitas toks net 20 
kartų išvytas vėl sugržta. JAV 
sienas saugo apie 10,000 pa
reigūnų, tam reikalui išlei
džiama per metus apie 300 
milijonų dolerių, o nuo šių 
nekviestų svečių vis tiek ap
siginti neįmanoma. [Spė
jama, kad nelegalių imi
grantų į JAV skaičius šian
dien jau yra pakilęs iki 10 
milijonų. Tarp jų — ne vien 
Meksikos vargšai, bet ir 'Liau
dies Lenkijos' šlavėjai.] 

"Kas tai per stebuklas? Ar 
toks reiškinys nebus tik šio de
mokratinio krašto gerovės 
atestatas, nebojant bedarbių 
skaičiaus, infliacijos, brangių 
draudimų ir palengva, bet 
pastoviai brangstančio pra
gyvenimo? O gal turi didelės 
reikšmės ir čionykščio žmo
gaus veiklos, minties ir žodžio 
laisvė? Nebuvimas baimės, 
kad, prasižiojęs prieš valdžią 
ar tik jos saugumo pareigūną, 
būsi užčiauptas bent 15 metų 
kalėjime? 

"Gal mūsų 'pažangieji' ge
riau paaiškintų, kodėl net jie, 
aplankę savo tarybinę tėvynę, 
nuoširdžiai pašlovinę jos poli
tinius vadus ir santvarką bei 
graudžiai pasiskundę savo 
amerikoniškais vargais, vis 
dėlto nesiryžta tenai nusivežti 
savo santaupų, sulaukti am
želio galo ir priglausti galvą 
prie tarybinės velėnos? 

"Juk tai labai rimtas klau
simas ir lauktinas atsakymas 
visiems čionykščiams ko
munistinės santvarkos šali
n inkams!" ("Keleivis", 
1978.11.28). 

Deja, to atsakymo iš tarybi
nių lūpų kaip nesulaukėme, 
taip ir nesulaukiame. 

Tik vieną kartą rodos, gir
dėjome kažkurį čia vietinį 
lenininstą (ar tik ne Lyndon 
LaRouche?) prasitariant, jog 
Berlyno siena buvusi pastaty
ta tam, kad sulaikytų "impe
rialistinių šnipų" brovimąsi į 
Rytus... 

Bet klausimas apie "kraus-
tymąsi, kurio neturėtų būti" — 
anaiptol ne vienintelis toks, 
kurio nevirškina tarybinės 
propagandos organizmas. 

Štai praėjo jau metai nuo to 
laiko, kai šioje skiltyje pasitei
ravome, dėl kurių priežasčių 
Sovietijoje taip išplitusi "tary
binės tikrovės šmeižimo'' epi
demija. Panašaus dalyko 
Amerikoje visai nėra. Ar gir
dėta, kad čia kas nors būtų gy
domas nuo "amerikinės tikro
vės šmeižimo" ligos? Ar 
girdėta, kad čia kas nors būtų 
baustas dėl to, kad "skleidė 
prasimanymus apie buržuazi
nę santvarką"? 

Nuoširdžiai prašėme tarybi
nių psichologų mums paaiš
kinti, iš kur jų šalyje tokia ais 
tra šmeižti... ne tik asmenis, 
bet ir "tikrovę"... tačiau 
atsakymo iš jų ligšiol — nė 
cypt... 

Ir dar vienas klausimas, dėl 
kurio seniai jau sukame gal
vą: kodėl Lietuvoje nėra nė 
vieno legalaus religinės kryp
ties laikraštėlio ar žurnalo, 
kokių net po kelis turi Lenki
jos, Čekoslovakijos, Vengrijos 
bei kitų socialistinių šalių 
tikintieji? 

Nežinome, kaip komunistai į 
šituos klausimus atsakytų, 
bet jau esame beveik tikri, kad 
jie niekad į juos neatsakys... 

m. dr. 

LIETUVIŲ FONDAS REMIA 
KULTŪRINĘ VEIKLĄ 

Pokalbis su lietuvių Fondo tarybos pirmininku Stasiu Baru 

VIENINGAI ŠVĘSKIME 
VASARIO 16 D. ŠVENTĘ 

Stasys Baras, Lietuvių fondo ta
rybos pirmininkas 

— Pastarajame Lietuvių 
Fondo tarybos posėdyje buvo
te vienbalsiai perrinktas tary
bos pirmininku tretiems me
tams. Kaip vertinate Lietuvių 
Fondą ir ar patenkintas jo 
atliekama misija? 

— Lietuvių Fondas išeivi
joje atlieka reikšmingą misiją 
ir yra vienas iš šviesiausių 
švyturių savo struktūra, veik
la, tarpusaviu susiklausymu ir 
teikiama finansine parama. 
Gyvendami šiame krašte, tik 
būdami finansiškai pajėgūs, 
galime rungtyniauti su kitais 
ir gauti tinkamą pripažinimą. 
Galima turėti daugybę gerų 
idėjų ir planų, bet juos įgyven
dinti be lėšų neįmanoma. Pil
nai tikiu, kad LF ateityje dar 
stipriau išplės savo veiklą ir 
turės milžinišką įtaką mūsų 
tremties gyvenime. 

— Jums vadovaujant įvesta 
kai kurių naujovių, sudaryta 
daugiau komisijų, bandant 

tikslesniam darbo pasiskirs
tymui. Savo sričių darbus 
komisijos išstudijuoja ir išva
das pateikia LF tarybos posė
džiams. Tarybai lengviau ir 
greičiau daryti nutarimus, kai 
problemos jau yra išstudijuo
tos komisijose. Tuo sutau
pome daug brangaus laiko. Vi
si didžiuojamės pasiektais 
vaisiais, o tas įmanoma tik 
darniu komisijų darbu. 

— Apie įsigytą nekilnojamą 
turtą — žemės ūkį, spaudoje 
buvo įvairių nuomonių ir klai
dingų apskaičiavimų. Ką gali
te į tai pasakyti? 

— Lietuviai visais laikais 
mylėjo "žemelę maitintoją". 
Mažai rasime atvejų, kad 
investavimas į žemę būtų nuo
stolingas. Multimilijoninių 
pensijų fondų bei bankų į že
mę investavimo vidurkis vir
šija 5% pagrindinio kapitalo. 
Tai daroma apsisaugoti nuo 
infliacijos. Taip padarė ir Lie
tuvių Fondas. (Pagaliau, kas 
žino, gal po atominio karo tik 
žemė ir bepaliks!). Ūkis buvo 
įsigytas gerom sąlygom, įmo
kant 100,000. dolerių, o likusi 
suma išdėstyta 12 metų, mo
kant po 40,000 dol. kiekviene-
riais metais, įskaitant ir 8% 
palūkanų nuo likusios sumos. 
Įsigytas ūkis yra prie Salem 
miestelio. Skersai gatvės nuo 
LF ūkio jau pastatytas banko 
skyrius ir savivaldybės pasta
tas, ūkis susideda iš 133 akrų 
dirbamos žemės ir 25 akrų 
ąžuolyno su trobesiais. Pir
kimo kaina 425,000 dol. Išmo
kėjus skolą, žemę bus galima 
padalinti sklypais ir tikėtis ge
ro pelno. Žemės ūkis ir trobe
siai yra išnuomoti ir gaunama 
18,000 dol. metinės nuomos. 
Manome, kad investavimas į 
žemę Lfetu vių Fondui yra nau
dingas ir tikslus, nes to per 
daugelį metų pageidavo ir 
metiniai narių susirinkimai. 

— Testamentiniai palikimai 
įtraukti į darbą visus ar bent jau dabar sudaro svarbią Lie-
daugumą tarybos narių. Ar šie tuvių Fondo pagrindinio kapi-
pakeitimai pasiteisino ir ar 
esate patenkintas komisijų at
liekamais darbais? 

— Organizacijos stiprybė 
priklauso nuo jos tikslų, vado
vų aktyvumo ir susiklausymo. 

talo dalį. Kas daroma, kad lie
tuviai surašytų testamentus ir 
bent dalį turto paliktų Lietu
vių Fondui? 

— Testamentiniai palikimai 
sudaro stambią pagrindinio 

Juo daugiau žmonių įsijungia kapitalo dalį ir viršija 750,000 
dol. Labai teigiamai vertina
me mūsų tautiečių pasitikė
jimą, paliekant Lietuvių Fon
dui visą turtą ar jo dalį. 
Sakyčiau, tai mūsų tautos 

l organizacijos veiklą, juo 
lengviau pasiekiami užsibrėž
ti tikslai. Gyvename demokra
tinėje santvarkoje ir naudoja
mės sukurtomis laisvėmis, tai 
natūralu, kad ir LF veikloje herojai, kurie trokšta, kad ir 
dalyvauja didesnis skaičius po jų mirties tauta būtų gyva. 
asmenų, darant sprendimus ir Tai gyvosios lietuvybės rėmė
juos vykdant. Komisijų įvedi- jai! Patartina testamentus su
mas nėra kokia naujenybe, bet rašyti pas advokatą, kad ne
būtina sąlyga našesniam ir būtų p r a s i l e n k t a su 

veikiančiais valstijų įstaty
mais ir tikrai būtų įvykdyta 
testatoriaus valia ir noras. 

— Esate finasinės institu
cijos — Standard Federal tau
pymo ir skolinimo b-vės vie
nas iš aukščiausių pareigūnų. 
Kaip suderinate abi šias pa
reigas? 

— Visi mūsų lietuviško bruz
dėjimo veikėjai dirba ant-
valandžius, dirbu ir aš. Esu 
įsitikinęs, kad turime atsiteis
ti Lietuvai už gautą išsimoks
linimą, įkvėptą tautinį jaus
mą ir nors dalinai pasiteisinti 
prieš kentėjusius tautiečius Si
biro taigose, prieš partizanus, 
krauju aplaisčiusius mūsų 
šventą Lietuvos žemę. Turima 
ilgų metų patirtis, dirbant vie
name iš stipriausių šio krašto 
bankų, palengvina mano dar
bą ir Lietuvių Fonde. 

— Ar esate patenkintas Lie
tuvių Fondo pareigūnų darbu, 
lietuvių visuomenės dėmesiu ir 
parama, spaudos ir radijo 
žmonių talka? 

— 1983 "Aušros" metai Lie
tuvių Fondui buvo labai sėk
mingi, nežiūrint kitų didelių 
kultūrinių įvykių, pareikala
vusių stambių išlaidų. L.F. pa
grindinis kapitalas padidėjo 
304,000 dol. ir pasiekė 2,681,-
900 dol. Iš gauto pelno pa
skirstyta 150,000 doL Paliki
mais buvo gauta 100,000 doi. 
Tai buvo įmanoma pasiekti vi
siems nuoširdžiai dirbant. Vi
suomenė supranta L. F. 
s v a r b ą ir g a u s i a i 
aukoja. Pereitais metais 
L.F. įsikūrė naujose patalpose 
ir metodais priartėjo prie pro
fesionališkai tvarkomų įstai
gų. Didelė padėka priklauso 
valdybos pirmininkui Vikto-
riui Naudžiui, kuris nesuskai
tomas darbo valandas pa
š v e n t ė L. F o n d o 
pertvarkymui. Tikriausiai, ką 
nors L. Fonde gerai darėme, 
kad buvo pasiekti tokie pui
kūs rezultatai. Didelė padėka 
Informacijos komisijos pir
mininkui Antanui Juodval
kiui už gerai paruoštus 
straipsnius bei įkalbėjimus ra
dijo transliacijoms. Padėka 
visų komisijų pirmininkams 
bei komisijų nariams už jų 
veiklą. Finansai, pelno skirs
tymas, vajai, buvo pavyzdin
gai tvarkomi. Spauda ir radi
jas rėmė L. Fondo veiklą, už 
ką redaktoriams, leidėjams ir 
reporteriams nuoširdžiai dė
koju. 

— Ką dar norite pasakyti 
lietuvių visuomenei ir kokie 
būtų Jūsų pageidavimai? 

— Lietuvių visuomenei Lie
tuvių Fondo vardu tariu didelį 

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas Vasario 
16 d. šventės proga reiškia di
džią pagarbą Lietuvos nepri
klausomybės kovų savano
riams, partizanams ir visiems 
kovų dalyviams dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 

Lietuvių tauta, okupacijos 
sukrėsta, pradžioje spontaniš
kai, vėliau organizuotai stojo 
kovon su okupantais. I pirmą
sias šios kovos gretas 1943 m. 
lapkričio 25 d. įsirikiavo Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Jis savo atsi
šaukiame į tautą 1944 m. vasa
rio 16 d. pareiškė: 

"Lietuvių Tauta, siekdama 
išlaisvinti Lietuvą iš okupaci
jos ir atstatyti Lietuvos vals
tybės suvereninių organų sve-
t i m o s j ė g o s l a i k i n a i 
sutrukdytą veikimą, yra rei
kalinga vieningos politinės 
vadovybės. Tam tikslui politi
nės lietuvių grupės, kaip tau
tos politinės minties reiškėjos 
ir vykdytojos, nutarė sujungti 
visas savo jėgas bendram dar
bui ir sudarė Vyriausiąjį Lie- veiklą. Šiais VLIKo 40 tais su-
tuvos Išlaisvinimo Komitetą kaktuviniais metais švęsdami 

leteniais (lietuvių, italų, anglų, 
prancūzų, vokiečių ir ispanų 
kalbomis), atskirais leidiniais 
ir radijo bangomis nuolatos 
kėlė aikštėn Sovietų įvykdytą 
Lietuvos aneksiją, jų vykdo
mą genocidinę politiką ir nesi
liaujančius žmogaus teisių pa
žeidimus ir reikalavo, kad 
Sovietai pasitrauktų iš Lietu
vos ir būtų garantuotas lais
vas Lietuvos suvenerinių tei
sių vykdymas. 

Paskutinių kelerių metų bė
gyje pakartotini pareiškimai 
Madrido konferencijoje, Jung
tinėse Tautose ir atskirų kraš
tų parlamentuose, liečiantys 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių būklę, ypač 1983 m. sau
sio 13 d. Europos parlamento 
rezoliucija, raginanti perduoti 
Pabaltijo valstybių klausimą 
Jungtinių Tautų Dekoloniza
cijos pakomisei, rodo stiprė
jantį Lietuvos laisvės bylos su-
aktualėjimą, kas suteikia 
naujos vilties ir įpareigoja 
mus dar daugiau sustiprinti 
mūsų pasiryžimą ir išplėsti 

- VLIK 
"Vyriausiasis. Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas, pradė
damas savo darbą skelbia: 

"Lietuvių tautos laisvė ir 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybė yra tautos egzistenci
jos ir jos visokeriopos gerovės 
būtinoji sąlyga". 

Tai VLIKo pagrindas ir tiks
las. 

Šiam tikslui siekti VLIKas 
per 40-tį metų memorandu
mais vyriausybėms, tarptauti
nėms institucijoms ir organi
zacijoms t ies iog ia i ar 
sudarydamas specialias Lie
tuvą reprezentuojančias dele
gacijas ir taip pat ELTos biu-

Vasario 16 d. šventę, vedami 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės žvaigždės, vieningai 
tęskime šią kovą raštu, žo
džiu ar auka. 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

lietuvišką dėkui. Dėkui už Lie
tuvių Fondo idėjos supratimą 
ir rėmimą, dėkui už gausias 
aukas. Mes bendrai statome 
mūsų tautai kultūrinį pa
minklą, kurio nei vėtros, nei 
audros nesugriaus ir kurį tik 
ateinančios kartos galės tin
kamai įvertinti. L. Fondas 
praeityje, o dabar dar stipriau 
kreips dėmesį į lietuvišką švie
timą. Mums būtina išmokyti 
savo vaikus lietuvių kalbos bei 
istorijos ir palaikyti išeivijoje 
lietuvybę gyvą. Gražu ir pras
minga įrašyti į L fondą vai
kus, vaikaičius, jaunavedžius 
ir kūdikius, kad nenutrūktų 
šeimų grandinė ir L.F. nariai 
nuolat jaunėtų. Jaunoji karta, 
įstodama į L. Fondą, pagerb
tų savo tėvus bei senelius, pri
sidėtų prie tėvų kalbos išlai
kymo ir lietuviškų papročių 
puoselėjimo. 

Antans Juodvalkis 

TURI ĮRODYTI, KAD 
J IS TEBEGYVENA 

80 metų amžiaus švedas 
Goesta Johanson, kuris jau 
šešerius metus oficialiai laiko
mas "numirusiu", vis dar tebe
siginčija su Švedijos biuro
kratišku režimu, kad įrodytų 
savo "iš numirusių prisikė
limą", rašo Stokholmo laik
raštis "Aftonbladet". G. 
Johanson, kuris gyvena 
Viredoje, Pietų Švedijoje, ir ku
ris dar yra sveikas v^as, yra 
oficialiai paskelbtas mirusiu 
dėl parapijos pastoriaus pa
darytos klaidos. Pastorius su
maišė jo paso numerį su 1978 
m. sausio 17 dieną mirusios G. 
Johansono žmonos paso nu
meriu. Šią klaidą pakartojo 
Švedijos administracijos kom
piuteriai su visomis pasekmė
mis: 80 m. amžiaus švedas G. 
Johanson, kuris oficialiai yra 
miręs ir neturi paveldėtojų, ne
gali gauti jokios senatvės pen
sijos, ir policija jį jau keletą 
kartų aplankė aprašyti ir kon
fiskuoti jo turtą, vežimą ir me
džioklinį šautuvą. Pensijos ka
sos direkcija vėl reikalauja iš 
Johansono. kad jis pristatytų 
"oficialų paliudijimą", kad jis 
dar gyvas ir nėra miręs. Jo 
pensija dabar dedama į užblo
kuotą sąskaitą. _ j 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 
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Geležinkelio gausūs meniškos vertės nekrokulto 
artifaktai — įkapės rodo, kad senaisiais laikais šioje 
apylinkėje buvę sūduviai gyvenę pasiturinčiai, 
prekiavę su užsienio kraštais ir turėję gana aukštą 
kultūros lygį. Visa tai žaidino J. Basanavičiaus tau
tinę savigarbą ir norą pažinti savo tautos garbingą 
praeitį. 

Bartininkų pilkapis — milžinkapis senais lai
kais buvo supiltas ant aukšto ežero kranto, kur 
ištekėjo upė, o dabar tik po liūčių sruveno atgyjantis 

paminklą — jį pas Bartininkus esančiu pilkalniu 
vadino. Kitose Lietuvos srityse, ypač Žemaitijoje, 
žmonės nuo seno didžiuosius pilkapius-milžinkapiais 
vadina. 

Vakarinių baltų žemėse — Pamarėje, Rytprū
siuose, Latvijoje, Lietuvoje, — pilkapiai buvo pilami 
nuo neolito pabaigos, per visą žalvario bei anksty
vąjį geležies amžių, iki krikščionybės įvedimo. 
Panašiai laidojosi ir sūduviai, tik jų pilkapiai daž
niausiai turėjo iš akmenų sukrautus sampilus. Dabar 
jie krusniniais pilkapiais vadinami. 

Degintinių lavonų laidojimo laikotarpyje iš 
medžio, molio, akmenų įrengtose „kamarėlėse" arba 
tiesiog žemėje buvo talpinami velionio pelenai bei su
degintų įkapių likučiai ir apipilami žemių, o sūduvių 
— apdedami akmenų sampilais. Eilinių žmonių kapai 
buvo žemi, nedideli. Tokie bene buvo aprašytieji 
Geležinkalnio krusniniai pilkapiai. 

Žymių žmonių kapai siekę 3,3—7,5 pėdų aukščio 
su 33—48 pėdų skersinio piūvio sampilais, šių Gražupio upelis. Mūsų laikais šis pilkapis buvo 

Bartininkų dvaro šiauriniame pakraštyje, dešinėje daugiau išlikę miškuose, nekultyvuojamose dirvose, 
pusėje Vilkaviškin einančio vieškelio ir Kalvarijon Didelė jų dauguma yra iš senųjų laikų, bet, kaip J. 
vedančio kelio kryžkelėje. Tai bene buvo J. Basa- Basanavičius rašo, ir vėlesniais laikais, kovų su kry-
navičiaus prie Bartininkų minimas pilkalnis. 

Daug metų, dar daugiau žmonių pro jį šia kryž
kele išėjo. Per Ugus amžius tėviškėn negrįžtančių be
laukdami ir žemės-motinos balso šaukiami, pilkapio 
sampilai vis daugiau žemės paviršiumi sklaidėsi, 
žemėjo. Ne aukštas, ne išdidus jis mūsų dienų 
sulaukė. Tada mums dar jauniems pas jį atėjus, jis 
vo* kelias pėdas nuo žemės tepakilęs ir jo lengvai 
žemėjantys platūs šlaitai dar vis pasakojo apie čia 
besiilsinčio sūduvio didvyrio žygius. 

Prieš 100 metų Sūduvoje lankęsis lenkų etnogra
fas O. Kolbergas, rašydamas apie šio krašto buvu
sias Piliakalnių bei kitas pilis, mini ir šį nekrokulto 

žiuočiais metais, ant garsių kunigaikščių, karo vadų, 
pasižymėjusių vyrų, moterų kapų ir labai dideli 
milžinkapiai buvo įrengiami, o ant kai kurių medi
nės, akmeninės bei metalinės statulos buvo 
statomos. 

Žymiausieji mirusieji, kaip ir anksčiau, buvo ir 
sudievinami (theomorphyzmus), tikint, kad jų vėlės 
pasikeisdave į vietinius dievus, dievaičius bei buvo 
gerbiamos, garbinamos, kaip „numirusios šven
tosios". Kapinėse, pilkapiuose didžiausios vėlių 
šventės būdavo rengiamos rudenį, „vėlių laikui" 
atėjus — „garų" mėnesyje (spalio), kai ten būdavo 
lankomos ir valgydinamos mirusių vėlės. Kartu 

puotavę ir vėlių pamaitinti atėję gyvieji. 

Atėjusi krikščionybė senojo kulto apeigas už
draudė, o pilkapių statulas sudaužė, į pelkes sumetė 
ar kitaip panaikino. Vėliau atrastos primityviškai 
padarytos statulos daugiausia vaizduoja ginkluotus 
vyrus, kairėje rankoje laikančius kokį ginklą, o deši
nėje — tauro ragą. Tarp kitų, vieno atrasto akmens 
pusėje vaizduojamas tauro ragą laikantis vyras, 
kitoje akmens pusėje buvo iškalta lietuviška vytis. 

Bartininkų pilkapio nei amžius, nei tikslesnė 
apimtis nežinoma. Tegalima pasakyti, kad tai buvęs 
vienas iš didžiųjų milžinkapių. Pastaraisiais metais, 
platinant vieškelį, jis buvo visiškai sunaikintas. Jo 
sampilai ir amžiais besiilsėję karžygio pelenai —• 
visa į vieškelio grindinį suplakta. 

Taip baigėsi vieno iš pastarųjų, o gal paskutinio 
Bartininkų apylinkėje buvusių milžinkapių liūdna 
istorija. Vietos žmonių atmintyje teliko senelių 
pasakojimai ir neužmirštama buvusio pilkapio vieta. 
Būtų gražu, kad bent dabar, sūduvių didvyrio žygius 
pagerbiant, jo kapo vietą — kryžkelę kas nors milžin
kapio vardu pavadintų. 

Milžinkapių, „aukštųjų kapužėlių" tradicijos dar 
buvo gyvos ir Ožkabalių dainose: „Mano motinėlė, / 
Širdies patiekėlė, / Gul aukštam kalnely". Kitoje 
gilios praeities realijomis alsuojančioje dainoje 
minima mirusi seselė: 

Atgins brolis bėrus žirgus, lankys mano 
kapužėlį, 

Minės mano vardelį. 
Lankys mano kapužėlį. minės mano vardužėlį, 
Suramins man širdelę: (...) 
Prisikelkie, mergužėle, iš aukštojo kapužėlio, 
Auskie, auskie drobeles. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. vasario mėn. 2 d. 

O S Ų K O L O N I J O S E 

Lowell, Mass. 

NETEKOME IN2. 
EIMUČIO NORKŪNO 

Kas būtų tikėjęs, kad giltinė 
taip greitai be pasigailėjimo 
pasiglemžtų žvalų, kupiną 
nuotykių ir sąmojaus inž. Ei
mutį Norkūną. Brazilijos kri
zės sumetimais buvo grįžęs į 
Massachusetts 1983 m. pra
džioje. Perspektyvos atrodė ge
ros. Tad pasikvietė žmoną ir 
du mažamečius berniukus, ku
rie atvyko pas tėvus Norkū
nus Dracute 1983 m. birželio 
pradžioje. Darbo interviu bu
vo teigiamas. 

Bet kitaip lemta. Patikrinus 
sveikatą, paaiškėjo, kad turįs 
dėmių plaučiuose. Liga buvo 
žiauresnė negu manyta. Ji 
greit išsiplėtė, iš plaučių per
ėja j kaulų smegenis. Tyliai 
kentėjo Eimutis. Nors baisiai 
nusilpęs, tiek ligoninėje, tiek 
tėvų namuose ryžtingai laikė
si. Tikras dzūkų vaikas neno
rėjo pasiduoti lemčiai, paskęs
ti neviltyje... 

Eimutis gimęs 1946 m. rug
sėjo 9 d. Ansbache, Vokietijo
je. Jo tėvai — Malvina ir Sta
sys Norkūnai su vaikais 
Eimučiu ir Jūrate atvyko į 
JAV. į Lovvellį 1949 m. Stasys 
Norkūnas prasimušė kaip ju
velyras. Malvina ir Stasys 
Norkūnai reiškiasi ir šiandien 
lietuvių kultūriniame gyveni
me, turi plačių pažinčių Lovvel-
lyje. VVorcesteryje, Bostone ir 
Cape Code. 

Eimutis lankė garsią griež
tųjų mokslų mokyklą — Lo-
well Technical Institute (da
bar turintį universiteto 
statusą). Vėliau 1969 m. tame 
institute ėmė papildomus kur
sus. Jo specialybė buvo plasti
kos inžinerija. Lietuvių tarpe 
jis dalyvavo Bostono skautų 
tunto veikloje. 

Savo darbo srityje nuolat ki
lo: Vistron Corp., Florence, 
MA., Probrush Co. Vakarų. 
Mass.. Bass System INC., 
New Bedforde ir American Op-
tical. Southbridge, MA. 

Specializuodamasis optiko
je su plastika, 1974 m. buvo iš
kviestas j Braziliją. Ėjo atsa
kingas pareigas amerikiečių 
bendrovėje Burroughs Corp., 
Sao Paulo mieste. 1976 m. su
situokė su brazile Marie. Su
kūrė šeimą. Gerai sekėsi jau
nai šeimai. 

Kai Brazilijos valiuta stai
ga krito, apsisprendė grįžti į 
Massachusetts. Susidarė gali
mybės vykti Europon ir eiti at
sakingas pareigas amerikie
čių bendrovėje. Bet kitaip 
išėjo. Sveikata staiga ėmė 
smukti, o kas iš pradžių atro
dė bronchitas, pasirodė rim
tesniu dalyku. Kaip laidotuvi
nėse Mišiose buvo pastebėjęs 
kun. A. Kontautas, Eimutis 
kentėjo Kristaus kančią iki ga
lo. 

Mirė 1984 m. sausio 16 d. 
žmonos Marie rankose. Velio
nis buvo pašarvotas Sadows-
kio koplyčioje I,owelyje. Atsis
veikinimas įvyko trečiadienį, 
kur lietuviai ir mokslo drau
gai gausiai atsilankė. Sausio 
19 d. buvo palaidotas iš lietu
vių Sv. Juozapo bažnyčios. Mi
šias celebravo ir pamokslą pa
sakė kun. Albertas Kontautas, 
Lietuvių Kunigų Vienybės pir
mininkas. Karstą nešė svai
nis Dangerutis Aukštikalnis 
ir jaunystės draugai Jonas 
Kapeckas, Anthony Mirabei-
le, Kendall Coffin, Dennis 
Hagler ir Francis Sargent. 

Buvo palaidotas už 110 my
lių Centervilės Šv. Pranciš
kaus Ksavero kapinėse, kur tė
vai turi sklypus. Nežiūrint, 
kad pripustyta po pūgų, daug 
išlydėjo velionį. Kapinėse gra
žiai tarė žodj LB veikėjas Vla
das didžiūnas. Taipgi prabilo 
jaunystės artimiausias drau
gas Krank Sargent, kuris siū
lė vietoje gėlių ar pamaldų Ei
mučio atminimui įsteigti 

padėjėja — Irena Mačienė. 
Sceną meniškai dekoravo — 
dail. Arilda Vailokaitytė-Klo-
rienė, kuri yra baigusi Chica-
gos Meno institutą ir dėsto me
ną valdžios mokyklose. 
Tautinių Šokių mokytoja, jau 
24 metus mokykloje dirbanti, 
yra Katarina Pečkaitienė. 

krp. 

Rochester, N. Y. 
ANASTAZIJOS 

TAMOŠAITIENĖS 
KILIMŲ, TAUTINIŲ 

JUOSTŲ IR 
DRABUŽIŲ PARODA 

bus pavaišinti kava ir pyra
gaičiais. 

— Šv. Jurgio parapijos 75 
metų proga išleista sukaktuvi
nė knyga "Šv. Jurgio para
pija ir Rochesterio lietuviai", 
dar galima gauti Šv. Jurgio 
parapijos klebonijoj (545 Hud-
son Ave., Rochester, N.Y. 
14605) arba sekmadieniais 

-žemutinėje parapijos salėje 
spaudos kioske. 

— a. sb. 

iiHiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiii 

KRAŽIAI 
Redagavo 

PRANAS RAZMINAS 
Tai graži monografija, kurio

je sukaupta daugelio autorių is
torinė medžiaga apie KRAŽIUS. 

Leidinys didelio formato, tu
ri daug iliustracijų, 252 psl. 
Sieti viršeliai. Išleido Kražiš
kių sambūris, CUeagoje 1983. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. 
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CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOM. 4 kamb. (1 nueg.) apšild. 
naujai atremontuotas butas. 59-os ir 
Sacramento apyl. Skambint 436-8061 

R E A L E S T A T E 

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių 
domas butas Marąuette Parke 

Skambint 434-8862 

apšil-

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
N«w Janey. Naw York ir Conatcti-
cut lietuviam*! 

p^SSSSSĮ i i WEVD Stoties 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, W W. 68rd St., 

CMcago, IL 606*9 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiiiiiii 

Eimutis Norkūnas 

fondą velionio vaikučių glo
bai. Tam pritarė laidotuvių da
lyviai ir iš karto paaukojo. Au-
kas E i m u č i o Norkūno 
intencija draugai gali siųsti 
"Norkūnas Children Fund 
and Trust*', c-o S. Norkūnas, 
73 Grove Ave., Dracut, MA 
01826. 

Giliame nuliūdime Eimutis 
paliko žmoną Marie ir sūnus 
Joną (6 m.) bei Danielių (o m.), 
seserį Jūratę Norkūnaite-
Aukštikalnienę bei tėvus. 

Algirdas Budreckis 

SOPHIE BARČUS 
RAMO ŠEIMOS VALANDOS 

ir sek-

Balandžio 12-21 d. Sibley's 
Ward galerijoj, ketvirtam M«W Yorke nuo 10 iki n sA vakaro. 
aukšte vyks Anastazijos 87.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
Tamošaitienės kilimų, juostų "Knate of lithuamn- P™*™*0* **» 
ir tautinių drabužių paroda. i*madieni, nuo 2:05 i*3*0vai. po- lMtmią ^ leitadienUi. 
Globias - Sibleys krautuvių j ^ J į — • • £ - - ~ — t S . " « f t M ~ 
kompanija, viena iš didžiau- ' M 

DiMkt Dr- JOKŪBAS STUKAS Tranaliojam ii nuosavos studijos Mar-
R 234 Sunlit Driv* 9— *• - * • * * - DaukJU 

Watchung, NJ. 07080 7 " >
f ^ j ? P ' W t < < **** 

TteL — (301) 753-M36 <£T^ įsJU? 
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M I S C E L L A N E O U S 

F A S H I O N C A R F E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3804 W. 63 St. — TeL 778-9064 

šių Rochesterio mieste ir jo 
priemiesčiuose. Čia bus išsta
tyti 25 įvairaus dydžio lietu
viški kilimai, tautiniai drabu
žiai ir juostos. Visi austi A. 
Tamošaitienės. 

Gary, Ind. 

ŠV. KAZIMIERO 
500 METŲ 

JUBILIEJUS 
Gary Šv. Kazimiero liet. pa

rapijos klebonas kun. Ign. Ur
bonas Naujųjų metų dieną 
pranešė, kad parapija šv. Ka
zimiero 500 metų jubiliejų mi
nės kovo 11 d. Mokyt. Jono 
Klimo dėka buvo užsakytas 
šv. Kazimiero paveikslas, kurį 
nupiešė dail. seselė Mercedes. 
Paveikslas yra didelio forma
to. Kovo 11d. jis bus iškilmin
gai pašventintas ir išstatytas 
bažnyčioje per visus 1984 me
tus. Po pamaldų salėje vyks 
šv. Kazimiero minėjimas. Tą 
dieną j Gary atvyks ir Chica-
gos apskrities Liet. Vyčiai 
švęsti savo metinės šv. Kazi
miero Šventės. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 
Gary lituanistinės mokyk

los tradicinė Kalėdų eglutė 
įvyko sausio 8 d. Mokiniai su 
mokytojomis dalyvavo lietuviš
kose pamaldose, o po jų salėje 
vyko programa. Mokyklos ve
dėja seselė Janina Galubic-
kaitė paaiškino Kalėdų eglu
t ė s p r a s m ę , padėkojo 
mokytojoms ir motinoms už 
pagalbą šį renginį ruošiant ir 
visus pasveikino su Naujais 
Metais. 

Vaizdelį "Kalėdų Senelis" 
atliko Aidas Raudonis, D. Ma-
čytė ir T. ir G. Navikaitės. 
Gertrūda Navikaitė klarnetu 
pagrojo "Tyli naktis". Sekė 
pačių mažiausių mokinių dai
nos ir žaidimai: Ejo berniu
kai, Kur tu buvai kiškel ma
no, Žvirbli, žvirbli, ir Ta 
karvytė. Atliko Alexis Klova, 
Leniukas Mačys. K. ir R. Paw-
lak, Mykoliukas Raudonis, ir 
Adomukas Zook. Vaizdelį 
"Kerdžiaus pasaka" atliko Le-
nis ir Ričardas Mačiai, Aidas 
Raudonis, D. Mačytė, T. ir G. 
Navikaitės. Visi kartu pagie
dojo penkias kalėdines gies
mes: Oi greičiau, greičiau. Pie
menėliams, Tyliąją naktį, Gul 
šiandieną, ir Sveikas, Jėzau gi-
musis. Programą baigė vyres
nieji, smagiai pašokdami du 
taut. Šokius: Koja, koja ir pie
menėliai. Šokius paruošė 
mokyt. Katarina Pečkaitienė. 
Šokiams grojo Jonas Vaiče-
liūnas. Atvykęs Kalėdų sene
lis (Ričardas Mačys) visiems 
mokiniams ir mokytojams 
įteikė dovanas. Motinos — 
Birutė Ruzgienė. Uršulė Tava-
rienė, Ona Raudonienė ir Gert
rūda Navikienė — visus pa
vaišino skaniais "cepelinais". 

Šiais metais mokykloje dir
ba šie mokytojai: seselė Jani
na, Arilda Vailokaitytė-Klo-
rienė. Joana RurJzevičiut* 

Atidarymas bus balandžio 
12 d. vakare. Atidarymo metu 
meninę programą atliks "Laz
dyno" tautinių šokių grupė, 
vadovė Jadvyga Reginienė. O 
po to Siblio vynas ir kiti ska
numynai bei lietuvių moterų 
tortai. Parodos metu A. Tamo
šaitienė parodys juostų audi
mo ir velykinių margučių 
dažymo meną. 

Parodos organizatoriai ir 
globėjai — Lietuvių tautinių 
šokių "Lazdyno" grupės komi
tetas: pirm. Jadvyga Reginie
nė, nariai — J. L. Laukaičiai, 
Vytis Lelis, Marija Stankienė, 
Vlada Sabalienė, Birutė Litvi-
nienė ir Gloria Zlotkienė. 

Reikia tikėti, kad šią retą 
parodą pasistengs pamatyti ir 
Rochesterio lietuviai gausiai 
atsilankydami ir į parodos ati
darymą. 

VI. Sabalienė 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas yra ren
giamas vasario 19 d. 11 vai. 
ryte Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje šv. Mišios už mirusius 
ir gyvus Lietuvos laisvės kovo
tojus. Mišių metu giedos vie
tos lietuvių b-nės choras, vado
vaujamas Jono Adomaičio, 
vargonais gros Reimundas 
Obalis. Visos organizacijos 
pamaldose dalyvauja organi
zuotai ir su savo vėliavomis. 

Parapijos salėje 3 vai. p.p. 
iškilmingas minėjimas, kurio 
metu Lietuvos laisvinimo 
klausimu pranešimą padarys 
dr. Juozas Sun gaila, svečias iŠ 
Toronto. Meninę programą at
liks sol. Jūratė Vėblaitytė-
Lichtenfield ir tautinių šokių 
Lazdynas grupė. Vadovė Jad
vyga Reginienė. 

Rochesterio ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami 
Vasario 19 d. skirti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
minėjimui ir kuo gausiausiai 
dalyvauti jos programoje. 

Minėjimą rengia vietos ALT 
skyriaus valdyba. 

— Vasario 15 d. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje pamaldų 
metu pravestos Balfo naudai 
piniginės rinkliavos metu iš 
viso surinkta 1,422 dol. 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. SB Ct, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
2TeL 925-2787 

Vytautas Valant i na* 

APSIPIRKITE DABAR! 
oooeoooooooooooooooocooooo 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų "ĮflHiifo Labai geros pajamo*. 
Didelis butas savininkui: Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mAriois. Garažas. Nebrac 
gus. 
Didelis gražiai {rengtas bungalo. Pui
ku didelei seimai. 

ŠIMAITIS REAXTY 
Insurance — Income Tas 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

• 

IHIIIimiHIHIIHIIIIIIIIIIIIlMHIUIIHHHIIIi 

BŪTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
•HIHIUHIHMMIlIiimillllllllllHimililIlM 

• i 

• > • • » » > > • •-< • • • • « • • » • • » 

s , - • • • • - • 
S ! 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAIJHJS 

Plauname ir vaškuojame 
\isų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

PASKOLA U2 ŽEMESNIUS 
NUOŠIMČIUS 

67-ta ir Ridgeway — 5J/2 kambarių 
(3 mieg.- mūr. namas su dalinai įreng
tu rūsiu. Šoninis įvažiavimas. Virš 
50,000 dol. 

• • 

CENTURY 21 — CAHILL BROS. , i 
4100 W. 63rd Street 

TeL 585-6100 
' ... , 

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

WASIONGTON FANCY RED ar GOLDEN | 
DELICIOUS APPLES—OBUOLIAI 3 *v. $ - | .00 | 

Dėžė$- | £ . 9 5 S 

No. 1 SDAHO POTATOES—BULVĖS | 
10 sv maišas $H -79 = 

50 sv maišas $ £ . 4 9 | 

CAUFORNIA NAVEL ORANGES—APELSINAI | 
4 sv. $ - | 4 0 ; dež* S s? I 

Galioti Milk Sale — Papiginta Kaina | 
PIENAS gaL $ - | ^ 9 | 

2% PIENAS ' I 8 9 1 
1% arba NUGRIEBTAS PIENAS % - | 19 | 

- i CALIFORNIA LEMONS—CITRINOS sv. 

• • • * • • • • • * • • - • • • • • • » • • • • » • . • • • • . 

M O V I N G 
$EilE*LAij p.tkrau^jj baldus ir kitus 
daiktu:;. Ir iš toU miesto leidimai ir 
piLr.a up-J uuda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8068 

oooooooooooooooooooooooooo-

FRESH ZLOCHUV1 3 sv. $ - | . 0 0 S 

i MEDIUM ONIONS—SVOGŪNAI sv. 13 c = 

I SvVEET RED ONIONS—SVOGŪNAI sv. c s 

2-UTRE CANFIELIVS ASSORTED s 
FLAVORS — įvairiu skoniu po g g c f 

HALF * HALF F«39^ § 
24 07. 

SV. KAZIMIERO 
500 METU MIRTIES 

MINĖJIMAS - KOVO 3-4 

Kaip pranešame šv. Jurgio 
parapijos biuletenyje, Sv. Kazi
miero 500 metų mirties sukak
tis Šv. Jurgio parapijoj bus 
minima kovo 3 d. šeštadieni, 
kovo 3 d. 7 vai. v. Šv. Jurgio 
parapijos salėje "Volunges" 
choro koncertas, vad. muzikė 
D. Viskontienė, viešnios iš To
ronto. Sekmadienj 11 vai. iš
kilmingų pamaldų metu gie
dos tas pats "Volungės" 
mergaičių choras. Po Mišių, 
parapiečių pabendravimas 
DaraDiios salėie. Atvvkuaieii 

COTTAGE CHEESE—VARŠKĖ 

SLOTKOVVSKI SMOKED POLISH SAUSAGE 
Lenkiška rūkyta dešra — sv. 

.29 

.69 

DAISY M1NCED HAM—KUMPIS 

MUN8TER CHEESE—SCRIS 

sv. $2.19! 
sv. *2 .19 

Išpardavimas vasario 1 iki 5 dienomis 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERV1C* 

NOTAUY FUBUC 
4359 S. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai 

oooooooooooooooooooooooooo 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 68 St , teL 776-1486 
>oooooooooooooooooooooooooc 

Šv. Kazimiero sukaktuvi-
nivs metns geriausiai ij>ras-
m'i is 

Šv. Kaz mieto hrmnns . 
Marijai 

Į lietuvių kalba vertė 
A. TYRUOLIS 

32 psl., Kaina su persiuntimu 
11-50 

Gaunama "DRAUGE". 

» » M M M I M M » • . 

F A DSEWERAGE 
Sinki} ir vonhi vamzdžiai išvalomi 

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

TEL.— 749-8644 
^ Bondfld — Insured 

I — I B M — l 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

Ir kitus kraitus 
NEDAS, 4059 Archer Avenue 

Chicago, IL S0632. Tel. 927-5980 

19 — 29 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3208^ W. 95fh Street 

D*! 
PBODUOR 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 
8740 S. Ridgeland Ave. — Tel. 430-4787 
7069 W. Cennak Rd. — Tel. 788-8500 

>ooooooooooooooooooooooo<xx 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. KarSto vandens tankai. Flood 
control. UžsikimSę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 

SERAFINAS — TeL 636-2960 
K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

PACKAGE EXPKESS AGENCY 
MAKUA NOREIKJENC 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros ruSies pre
kes. Maistas ii Europos sandėliu. 

PT. 99 St, Chicago, IL 
T«L - 935-2787 

Amerikos Lietuvių 
Ekonomine Veikla 

VtncM Liofeviaus 
ISleido Pedagoginis Lituanis 

tikos Institutas 1980. 224 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. 
Knygos kaina su persiunti

mu $8.85. 
Užsakymui siųsti DRAUGO 

adresu. 
njinois gyventojai 

valstijos mokesčio 
prideda 4& ct 

MimiiMtir: 

Apaimoka skelbtis dien. DRAUGE 
nes jis plafiausiai skaitomsa lie
tuvių dienraštis), gi skelbinių kal-
BOS yra visiems prieinamoa. 

Žiogas muzikantp-
JONAS MINELUA 

* 

Eilėraščiai parašyti sklandžiai, tema 
įvairi, mažųjų suprantama kalba. Ili
ustracijos dail. D. Kizlauskienčs pa
trauklios ir puošia kiekviena knygos 
puslnpj. eilėraštį. Tai praži dovanėlė 
bent kuria proga mūsų mažiesiems. 
TSleido JAV LB švietimo taryba. Lei
dimą parėmė Lietuvių Fondas. Kaina 
su persiuntimu 5 dol. Užsakymus 
sius-i Draugo" adresu. 



RENGINIAI CHICAGOJE Kovo 31 d. — Kr. Donelai
čio mokyklos 25 m. sukakties 

• minėjimo vakaras Jaunimo 
centre. 

Vasar io 4 d. — „Antro V a s a r i o 19 d. — Vasario Balandžio 1 d. — Putna-
kaimo" 20 m. sukaktuvinio UH»oe minėjimas Jaunimo mo seselių rėmėjų vakarienė ir 
spektaklio premjera Jaunimo centro didž. salėje. Rengia koncertas Jaunimo centro 
centro didž. salėje. Programo- J A V LB V i d - V a k - apygardos didž. salėje. 

valdyba. — Seselių pranciškiečių 
— Vasario 16-tosios minėji- rėmėjų vakarienė Šaulių 

mas. 10 vai. r. šv. Mišios M. namuose. 
M. Nekalto Prasidėjimo liet. — Lietuvių Kultūros dr-jos 
par. bažnyčioje. Po pamaldų „Aušra" madų paroda Lexing-
minėji.iias par. salėje. Rengia ton House, 7717 W. 95 St., 
JAV LB Brighton Parko apyl. Hickory Hills, IL 
v-ba. 

V a s a r i o 25 d. — Tautinių 
šokių ansamblio „Spindulys" 
vakaras Jaunimo centre. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Mass. Hartford, Conn. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. vasario mėn. 2 d. 

M I N Ė S I M E 
V A S A R I O 16-TA 

V A S A R I O 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

je dalyvauja ir šiandieniniai, 
ir veteranai antrakaimiečiai 

Vasar io 5 d. — „Antro kai
mo" spektaklis Jaunimo cent
ro didž. salėje. 

— Liet. Montessori mokyk
los madų paroda Jaunimo 
centro maž. salėje. 

— Lietuvos vyč! \ metinis 
banketas „Lietuvos atsimi
nimai" Martiniąue salėje. 

Vasar io 7 d. — Koplyt
stulpių drožinėjimo pamoka 
(3) Balzeko liet. kult. muzie
juje. Pamoką praveda Anta
nas Poskočimas. 

Vasar io 11 d. — I i**-uvos 
vėliavos pakėlimas Le..ionto 
miesto centre. 

Vasar io 12 d. — Vasario 
16-osios minėjimas Marijos 
aukšt. mok. auditorijoje. Ren
gia Chicagos Lietuvių taryba. 

—Vasario 16-osios minėji
mas Šv. Antano parapijos 
salėje: Rengia Alto Cicero sky
rius. 

— Vasario 16-sios minėji
mas Lemonte. Ruošia JAV LB 
Lemonto apylinkės valdyba. 

Vasar io 14 d. — Koplyt
stulpių drožinėjimo pamoka (4) 
Balzeko liet. kult. muziejuje. 
Pamoką praveda Antanas 
Poskočimas. 

Vasar io 16 d. — Vasario 
16 d. minėjimas Jaunimo 
centro kavinėje. 

V a s a r i o 17 d. — „Pončkų 
balius" Jaunimo centro maž. 
salėje. Rengia moksleivių 
ateitininkų Kun. A. Lipniūno 
kuopa. 

V a s a r i o 18 d. — Mardi 
Gras Užgavėnių karnavalas 
Jaunimo centre. Rengia 
Chicagos skautai ir skautės. 

Balandžio 6 d. — Vaka 
ronė su Valdu Adamkum 
Jaunimo centro kavinėje. 
Rengia Chicagos skautinin-

V a s a r i o 2 6 d. — Madų kų,-kių Ramovė. 
p a r o d a J a u n i m o centro Balandžio 7 d. — Uieve-
kavinėje. Rengia Montessori lando vyrų okteto koncertas 
mokvkla. Jaunimo centro didž. salėje. 

K o v o 3 d . - Š iupinys RengiaLS Seserija. 
Lietuvių Tautiniuose namuo- Balandžio 8 d. — „Pava-
se. Rengia Mažosios Lietuvos s a r įnis tryptinis" — Chicagos 

Worcesterio Lietuvių organi
zacijų taryba Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 66 me
tų s u k a k t i e s m i n ė j i m ą 
Worcesteryje rengia vasario 12 
d. — sekmadienį. 

11 vai. ryte iškilmingos šv. 
Minios Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje. Organizaci
jos prašomos dalyvauti su vė
liavomis ir uniformomis. 

Tuojau po šv. Mišių visiems 
pamaldų dalyviams ten pat 
salėje kavutė, kurią rengia 
Lietuvos Vyčių 116-ta kuopa. 

T ą pat sekmadienį 10 vai. 
ryte Šv. Kazimiero parapijos . U7# 

bažnyčioje taip pat bus auko- ROCMB, Wl8C. 

Hartforde, Vasario 16-tosios 
minėjimas bus sekmadienį, 
vasario 12 dieną. Minėjimas 
prasidės šv. Mišiomis 9 vai. 
ryte. Tuoj po Mišių parapijos 
salėje vyks iškilminga aka
demija. Paska i tą s k a i t y s 
"Draugo" redaktorius Myko
las Drunga iš Chicagos. Po 
paskaitos meninę programos 
dalį atliks Hartfordo moterų 
trio "Paslaptis", vadovauja
ma muziko Jurgio Petkaičio. 

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami minėjime kuo gausiau
siai dalyvauti. {LB.) 

Lietuvių dr-ja. 
K o v o 4 d. — Kaziuko mugė 

Jaunimo centre. Rengia Chica
gos skautai ir skautės. 

K o v o 9 d. — Mokytojų 
sąjungos rengiama vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. 

tautinių šokių šokėjų grupių 
prieššventinis pasirodymas 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— VH-sios Tautinių šokių 
šventės renginys Jaunimo 
centre. 

Balandžio 15 d. — Velyki-
K o v o 10 d. — Eugenijaus niai pusryčiai Jaunimo centro 

Kriaučeliūno Jaunimo premi- didž. salėje. 
jos įteikimas Jaunimo centro 
kavinėje (6 vai. vak.). 

K o v o 11 d. — Muz. St. So
deikos minėjimas Jaunimo 
centro didž. salėje. Rengia 
tautinis ansamblis „Daina
va". 

— JAV LB Brighton Parko 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas Šaulių namuose (2 
vai. p.p.-. 

K o v o 18 d. — „Laiškų Ue-
t u v i a m s " k o n c e r t a s — 
pokylis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

K o v o 25 d. — „Margučio" 
koncertas Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— J a u n e s n i ų j ų skautų 
Skautorama Jaunimo centro 
maž. salėje. 

K o v o 30 d. — Lituanistikos 
katedros vakaronė Jaunimo 
centro kavinėje. 

Balandžio 2 2 d. — Studen
tų ateitininkų šokiai Jaunimo 
centro didž. salėje. 

B a l a n d ž i o 2 8 d . — 
Tautinių šokių ansamblio 
„Grandis" metinis vakaras 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Balandžio 2 9 d. — Jauni
mo centro metinis koncertas 
Jaunimo centro didž. salėje. 
Programoje — dainos viene
tas „Harmonija" iš New 
Yorko. 

Gegužes 5 d. — Lietuvos 
Dukterų pokylis Jaunimo cen
tro didž. salėje. 

Gegužės 6 d.— Tautinių šo
kių šokėjų sambūrio „Vytis" 
koncertas Jaunimo centro 
didž. salėje. 

Gegužės 12 d. — Montes
sori mokyklos r e n g i a m a s 
„Mažiukas baliukas" Jauni
mo centro kavinėje. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL. Juno Beach, Fla. 

A.A. O N A 
J O S U K I E N Ė 

Romo Kalantos Šaulių kuo
pos pirm. Antanas Gudonis 
atsisveikino a.a. Oną Josukie-
nę jos laidotuvėse. Ir vėl mir
tis aplankė ir išsivedė iš mūsų 
tarpo mums daugumai labai 

P U I K U S KONCERTAS 

Sausio 7 d. Palm Beach lie
tuvių kolonijoj Lietuvių Pensi
ninkų klubas surengė koncer
tą pakviesdamas Lietuvių 
namų Toronte Moterų dainos 
vienetą — sekstetą, vadovau

jamos šv. Mišios. 
3 vai. p.p. minėjimas Mairo

nio Parke — didžiojoje salėje. 
Pagrindinis kalbėtojas lietu
vių kalba Jonas Rūtenis iš 
Cape Cod, anglų kalba — mū
sų valstijos seimo atstovas 
William Glodis iš Worcesterio. 

I Meninę programą atliks Šv. 
į Kazimiero parapijos vyrų cho

ras, vadovaujamas muz. Z. 
S n a r s k i o , akompanuojant 
pianistei O. Keršytei, ir litu
anistinė mokykla. 

Tarybos valdyba prašo vi
sus; organizacijas, ir atskirus 
asmenis dalyvauti pamaldo
se, minėjime ir įteikti auką 
Lietuvos laisvinimo darbams. 
Aukos skiriamos pagal auko
tojų pageidavimą: Vlikui, Lie
tuvių Bendruomenei ir Altai. 
J a s galima įteikti minėjime ar 
pasiųsti organizacijų tarybos 
iždininkui Algiui Glodui, 37 
Sandy Glen Drive, Holden, 
Mass. 01520. Po minėjimo ten 
pat salėje taryba rengia vi
siems vakarienę. Pakvietimai 
gaunami pas tarybos valdy
bos narius, organizacijų pir
mininkus ir tą pačią dieną 
prie įėjimo. ** 

Dalyvaukime visi, nes tai 
diena, kada renkamės sustip

rinti kovos ryžtą prieš mūsų 
tėvynės Lietuvos pavergėją. 
Tęskime tą kovą vieningai, į 
kurią visus m u s tesujungia 
Lietuvos sūnų pralietas krau-
J a 8 J. M 

M I N Ė J I M A S 

Vietos Altos skyrius ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metinių minėjimą 
vasario 12 d. 9:30 vai. bus lai
komos pamaldos už žuvusius 
bei mirusius dėl Lietuvos lais
vės Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
o 3 vai. p.p. įvyks pats minėji
m a s parapijos svetainėje. Kal
bės chemikas Dovas Šaulys, 
jaunosios kartos atstovas. 
Meninėje programoje daly
vaus Liudas Kūliavas ir Vy
tautas Underis. Tikimasi turė
ti ir daugiau programos 
atlikėjų. 

Wi8Consino gubernatorius 
Anthony J. Earl ir Racine bur
mistras Stephan F. Olsen pa
skelbė Lietuvių dienos prok
lamacijas. 

Vasario 12 d. 1:05 vai. p.p. 
Racine radijo stotis WRJN 
1400 AM banga transliuos 
minėjimui skirtą programą. 

Po minėjimo užkandžiai ir 
bendras vakarojimas. 

Visi Wi8Con8ino pietryčių 
lietuviai ir jų svečiai kviečia
mi minėjime dalyvauti. 

Jurgis Milas 

VASARIO 1 6 - T O S 
MINĖJIMAS 

Atholio — Gardnerio vyčių 
gerai žinomą a.a. Oną Josu- j a m ą Darios Deksnytės 
kienę. 

Velionė gimė Latvijos sosti
nėje Rygoje 1901 metais. Jos 
tėvas tarnavo diplomatinėje 
tarnyboje Rygoje. Grįžusi į 
laisvą Iietuvą, tarnavo pašte. 
Kaip daugumas mūsų, Ona 
Josukienė bėgo nuo baisaus 
Rusijos komunizmo. Jai liki
mas buvo žiaurus, sūnus Al
girdas liko Iietuvoje, o Ona su 
dukrele Dana 1953 metais iš 
Anglijos atvažiavo į Ameriką. 
Lietuvoje liūdi sūnus Algirdas 
ir du anūkai, Detroite duktė 
Dana Arlauskienė su vyru, 
trys anūkai ir du proanūkai. 

A. a. O n a , i š ė j u s i i š 
pašto tarnybos, išėjusi į poil
sį, atsikėlė į Floridą ir St. 
Petersburge išgyveno apie 14 
metų. Ona Josukienė buvo 
malonaus būdo, veikli Romo 
Kalantos Šaulių kuopos narė, 
priklausė l ietuvių klubui, yra 
buvusi klubo karalienė. Kur 
tik sąlygos leido, prisidėjo 
prie lietuviškų patriotinių dar
bų. Romo Kalantos Šaulių 
kuopai priklausė nuo pat 
įsisteigimo — apie 10 metų. 
Daug kartų vėliavų sargyboje 
dalyvavo visur ir visada su 

švelnia šypsena. Priklausė klu
bo chorui, mėgo šokti, dainuo
ti. 

Miela Onute, mes pasiilgsi-
me Tavęs , T a v o švelnios 
šypsenos, ilsėkis ramybėje ir 
tegul Dievas atlygina Tau už 
visus gerus darbus, kuriuos 
atlikai, padėdama ir paguos
dama sergančius ir vargstan-

Vakarienė pradėta kalėdinės 
plotkelės laužimu ir pasidali

nimu vienų su kitais. Skanių, 
įvairių žuvies patiekalų, dar
žovių gaminių, kisieliaus, kom
potų, vėliau įvairių pyragų su 
kava ar kitais gėrimais už
teko visiems iki soties. Dide- Athal, Ma. 
liam valgytojų skaičiui pa
g a m i n t i d a u g v a l g i ų , 
reikalinga daug darbo rankų, 
o jas suorganizavo ir padėko
jo už atliktus įvairius darbus , , . 0^ 
klubo pirmininkė S. Šeputie- k u ° P a k a r t u 8 * k u n - J- ftePO-
nė. Cia paminėtina keletas n a i c i u r e ^ a ^ t u v o s Nepri-
darbščiųjų bitelių, ir jų pade- Uausomybės atkūrimo minė-
jėjų vyrų, daug dirbusių Kū- i i m { * yasario 5 d Sv. 
čių vakarienės paruošime: O. Pranciškaus parapijos bažny-
Aleknienė, J. Antanaitienė, V. « ° i « . k u r 1 0 : 3 ° b u 8 Pamaldos 
Bagdonienė, O. Griškehenė, už kenčiančią Lietuvą. 
abu Jokšai, O. Juodikienė, J. Akademija prasidės salėje 2 

„ r . Maurukienė, E. Pauliukonie- v a l P°P i e t Pagrindinis kal-
Koncertui pasibaigus, pade- nė, S. Radvilienė, abu Rama- bėtojas bus Eduardas Meilus, 

kojo L. P. klubo vicepirmi- nauskai, A. Šatienė, abu Še- Worcesteno „Aušros" radijo 
p u t o s , O. Š i l i e n ė , S . programos vedėjas ir skautas 
Stapulionienė, J. Vaičekonis ir veikėjas. Programą atliks 
kiti. Visoms darbininkėms ir Lingertaitienės kanklių kvar-
darbininkams, o ypatingai pir- tetas iš Bostono. Minėjime bus 
mininkei S. Seputienei, visi k a v u t ė s u skanumynais. Pra-
Kūčių vakarienės dalyviai iš- *°me apylinkės lietuvius daly-

tttiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiniiiHiiiiin 

RADIJO PROGRAMA 

Tai buvo lietuviškų dainų ir 
deklamacijų pynė, kuri labai 
maloniai nuteikė klausytojus. 
Kiekviena meniškai atlikta 
daina ir deklamacija buvo pa
lydėta gausiais plojimais. 
Koncerte dalyvavo daugiau 
kaip šimtas klausytojų 

čius. A G. 

ninkas V. Jocas, V. Garmienė 
įteikė dainininkėms gėles. 

Sekstetą sudarė Ada Jucie
nė, Valė Siminkevičienė, Al
dona Jankaitienė, Laima Ma-
čionienė, Aldona Skilandžiū-
nienė, Danutė Dargienė ir vado
vė — pianistė Daria Deksnytė. 

Visi šios kolonijos lietuviai 
su džiaugsmu gėrėjomės šiuo 
žavingai atliktu koncertu. 

B. J. 

Miami, Fla. 
I V A I R C S 

RENGINIAI 

Padidėjus šiaurinėj Ameri
koj šalčiams, į pietinę Flori
dos dalį privažiavo daugiau 
lankytojų ar atostogautojų. 

Miami Lietuvių Amerikos 
piliečių klubo salėj, prie gra
žiai* papuoštų stalų, susėdo 
apie 200 valgytojų tradi
cinėms Kūčioms. Gražia kal
ba visus susirinkusius pasvei
kino klubo pirmininkė Sofija 
Šeputienė, priminė Kalėdų 
švenčių ir kūčių reikšmę, pa
skaitė atitinkamą maldą. Jai 
vadovaujant buvo sugiedotos 
kelios Kalėdinės giesmės. 

reiškė padėką ilgais ploji
mais. * 

Salės scenoj gražiai atrodė 
įvairiais šiaudinukų orna
mentais išpuošta didelė Kalė
dinė eglutė, kurios išpuošimu 
rūpinosi E. Leonienė ir O. Ši
lienė. 

Naujųjų Metų sutikime daly
vavo gal tik pusė tiek žmonių, 
kiek Kūčių vakarienėj. Dides
nis tą naktį automašinų judė
jimas atbaido vyresniojo am
žiaus vairuotojus. Be to, 
daugiau pasiturintieji Atlanto 
pajūrio gyventojai, rengia po
kylius savo ištaigingose rezi
dencijose ir vis mažiau jų 
bepasirodo lietuvių klubuose 
ar renginiuose. 

Susirinkusieji klubo salėje 
buvo vaišinami skania jautie
nos kepsnio šilta vakariene su 
įvairiais priedais ir šaltais už
kandžiais, paskui saldžiais py 
ragais ir kava. Mėgėjams ne
trūko stipresnių ir silpnesnių 
gėrimų, o artinantis 12 valan-

vauti. Tai iki 
Vasario 5 d. 

pasimatymo 

Koresp. 

NUO LAUKUVOS IKI 
ČIKAGOS 

IZIDORIUS STRAUKAS 
Tai jdomi prisiminimų knyga vieno 

žmogaus, kuris yra jau šimtametis. 
(gimęs 1887 m. vas. 16 d.) prisimi
nimai iŠ senų laikų, o taip pat apie 
įsikūrimą Amerikoje įspūdžiai šiame 

-krašte bei meile Lietuvai. Knyga yra 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45*5 W. CSrd St 

Chleago, IL •N3S 

dai, ant stalų atsirado šampa- 431 psl.. gražiai atspausdinta "Drau-
no bonkos «°" 'P***™*!- v i r 5 e U s ir aP l anka i 

Klubo pirmininkė S. Sepu- « * * * £ A l e k S 0 8 ^ ^ s u *"*"* f, XT timu 9 dol. 
tienė sveikino visus su Nau
jaisiais Metais, linkėdama vi
siems sulaukti dar daug 

sveikų metų. Ji pati, O. Vaiče-
kionienė ir kiti sugiedojo su or
kestro palyda Amerikos him
ną, po kurio tuojau sekė 
Lietuvos himnas, visų daly
vių galingai sugiedotas. Su 
p i l n o m i s š a m p a n o tau
rėmis sekė vienų su kitais 
pasisveikinimai ir linkėjimai 
laimingų Naujų Metų. 

Geras styginis orkestras 
linksmino visus dalyvius nuo 
vakarienės pradžios iki pa
vargo visi Šokių mėgėjai. Visi 
atsilankę nesigailėjo linksmai, 
savoj lietuviškoj šeimoj sutikę 
Naujus Metus. 

J. G. 

Buvimo pėdsakai 
Aštuntoji lyrikos knyga. 

Leidinį sudaro keturi atskiri 
skyriai: Dainų ir sapnų atspin
džiai, septyni miestai, Rubaja 
tai, žmogus ir daiktai. 168 psl., 
kieti viršeliai. Išleido Vilties 
draugijos leidykla 1983. Kaina 
su persiuntimu 9 dol. Užsaky
mus siųsti Draugo adresu. 

Mylimam vyrui, tėveliui, seneliui ir geram 
draugui 

A f A. HENRIKUI DAPKUI 
iškeliavus amžinybėn, žmoną JADVYGĄ, dukten 
GRAŽINĄ PILEIKIENĘ. sūnų ALGIRDĄ ir jų 
ŠEIMAS giliai ir nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

ZOJA IR VINCAS DAILY DĖS 
REGINA IR BRONIUS LIOGIAI 
OLGA IP EDV/ARD STARKE 

Dr. KAZIMIERUI MARTINKUI 
mirus, didžiame sielvarte ir liūdesyje tėvus STASĘ ir 

KLEMENSĄ MARl'I.VKUS ir sesutę KRISTINUTĘ ir 
visus ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

Marija Vizgaitieaė ir sūnūs Dr. Aloyzas V. Vizgaitis 
ir Rimtas Vic. Vizgaitis 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D1RI K TORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir CERALDAS F. DA1M1D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPI YClOS 

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

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

Lietuvių Radijo programa 
Naujoj Anglijoj 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
vai. ryto per radijo stotį WLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty. Radijo 
programų popiet nuo 4:30 iki 5:00 vai. 
popiet jau nebėra. 

Perduodama vėliausių pasaulinių ži
nių santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos ir Magdutes pasaka, sia. pro
gramą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal-
tie Florists-gėlių bei dovanų krautu
vę, 502 E. Broadway, So. Boston, MA 
02127, Telef. 266-0489. Ten pat gau
namas dienraitis "Draugas** ir rasite 
taipgi dideli paiirinlrrma, lietuviškų 
knygų. 

STEPONAS C. LACK ir SCNOS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. vasario mėn. 2 d, 

X Specialios šv. Mišios pami
nėti šv. Kazimiero 5O0 metų nuo I 
mirties sukakčiai bus Šv. Vardo | 
katedroje vasario 25 d., šešta
dienį, 1 vai. p. p. šv. Mišias at
našaus Chicagos arkivyskupas 
kard. J. Bernardin ir pasakys į 

i pamokslą. Nuo lietuviškų para-
x Arkivyskupo Mečislovo Rei- j ?m bus specialūs autobusai nu-

nio, bolševikų kankinio, šimto įvežti l katedra, 
metų gimimo sukakties proga ; x Sv- Mišios Lemonto apylin-
šv. Mišios bus Marijonų koply-|kės lietuviams De Andreis ko
čioję prie Draugo" šj sekma- i plySoje bus šį sekmadienį, vasa 
dienį. vasario 5 d., 10 vai. ryto.; rio 5 d t u o p a č i u 1^^ — 
A. a. arkiv. M. Reinys yra gimęs j 12:45 vai. p. p. Valgykloje 2 
1884 m. vasario o d., miręs VIa-! v a i p p. ruošiami cepelinų pie-
dimiro kalėjime, Sovietų Sąjun- j t ū s k u r ; ų p e i ^ skiriamas Va
goje, 1953 m. lapkričio 3 d. Visi j s a r j 0 l 6 gimnazijai, esančiai 
šio didžiojo mokslininko ir dva
sinio vadovo bei kankinio gf-rbė-

pamaldose daly-

Vakarų Vokietijoje. 

jai Kviečiami 
vauti. 

minėjimą, kuris prasidės 2 vai. 

x Vyskupas Vincentas Bru-
gys atnašaus šv. Mišias Jėzuitų 
koplyčioje vasario 19 d. 12:15 
vai. Lietuvos Nepriklausomybės j p o p i e t u mokyklos patalpose, 
minėjimo proga. Minėjimą ruo-. sekmadienį, vasario 12 d. Me-1 
šia JAV LB Vidurio Vakaru' i m ę pr0gramą ruošia "Spindu-! 

apygardos valdyba for vieneto vadovė ir Maironio i 
x -Dainavos" ansamblis va- j ™W<* ™kytoja R*sa * « • 

sario 12 d. 2 vai. popiet atliks: | 
meninę programą Lietuves Ne- į x Kun. Alfonsas Grauslys; 
priklausomybės paskelbimo mi vasario 3 d. po 9 vai. šv. Mišių 
nėjime Marijos aukštesniosios Jėzuitų koplyčioje Jaunimo cen-
mokyklos salėje, dalyvaujant so- tro kavinėje kalbės tema "Duo-
listams Viktorui Mieliuliui, Bro-; ros padauginimo stebuklas ir 
nhii Mačiukevičiui ir deklamato-' dvasinės duonos pažadas 
rei Zitai Dubauskaitei. Mii-ėji- Jono Evangelijoje". Visi kvie-
mą rengia Chicagos Lietuvių į čiamį paskaitoje dalyvauti. 
Tarvba. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBtSE 

— Žmogaus te isu III-ji kon
ferencija, Los Angeles, Calif. 
ruošiama kovo 17 d. Ambass*.. 
dor viešbutyje. Baltų Laisvės 

j lygos pinnininkas Vladis Pav-
lovskis sausio 10-13 d. lankėsi 
W?.shingtone ir New Yorke. 
Baltųjų rūmų pareigūnui Linui 
Kojeliui tarpininkaujant, turėjo 
susitikimus su Valstybės saugu-

; mo tarybos ir Valstybės depar-
itamento atstovais. Į žmogaus 
• teisių konferenciją atvykti jau 
I pažadėjo Amerikos delegatas 
Jungtinių Tautų dekolonizacijos 

vadina rusų ateistų persekioja
mą kun. Alfonsą Svarinską, 
Naudodamas Lietuvių informa
cijos centro New Yorke teikia
mą informaciją ir "Kronikas", 
straipsnio autorius paduoda pla
čią kun. Svarinsko biografiją, 
jo persekiojimo istoriją, Lietu
vos katalikų rezistenciją, reak
cijas į jo nuteisimą Lietuvoje ir 
užsienyje. Taip pat pateikiamas 
Liudviko Simučio liudijimas 
apie Svarinską Parašai dėl 
Svarinsko išlaisvinimo buvo ren
kami Lietuvoje ir čia. Straips-

! nio autoriv • kreipėsi į rusų am
basadą VVašhingtone ir gavo at 

x Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai ir | 
"Spindulio'' tautinių šokių viene
tas atliks meninę programą per Į šiandieninė Antro Kaimo sudėtis priima žiūrovų plojimus Pasaulio Lietuvių dienose po programos. 15 kairės: Eu-
Lemonto apylinkės Vasario 16 : genijus Butėnas, Indrė Toliušytė, Arvydas Vaitkus, Vida GUvydienė, Juozą* Kapačinskas ir Jūratė Jakštytė. 

pakomisrjoje Carl Gershman ir j sakvmą k a d ^eną a t e i n a 
principiniai sutikimai gauti dar , i k i ^ ^ ^ Qoldkamp kgm. 
*JTTJ^**^LT!*B? i kuoja Amerikos vyskupus dėl 

neparodymo pakankamo jautru-

Nuotr. J. Tair.uhučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

y JAV LB Lemonto apylin-! 
kės valdyba praneša, kad De; 
Andreis seminarijos patalpas,; 
kurk.:>e laikomos šv. Mišios Le-
mer o lietuviams, ketina nupirk
ti Illinois valstija ir įsteigti pa
taisos namus fCorrection Facili-
ties). Lemonto miesto burmist
ras H. A. Zelke priešinasi ir pra
šo gyventojų talkos. Tam pasi
priešinimui organizuoja vasario 
4 d., šeštadieni, 9:30 vai. ryto 
De Andreis patalpose susirinki
mą. Susirinkime dalyvaus Illi
nois pataisų skyriaus (Correc-
tion Department) direktorius 
Michael Lane. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami susirinkime 

Kun. V. Bagdanavičiaus 75 m. 
amžiaus sukaktis buvo paminė
ta sausio 29 d. Jaunimo centre 
specialia akademija. Gausiai 

^- susirinkusiems svečiams plojant. 
Įžygiavo jubiliatas, lydimas ren
gėjų kom. pirm. K. Pabedinsko. 
M. Marcinkienė jubiliatą ir K. 

pareigūnų. (Apie Carl Gersh
man susikirtimą Jungtinėse 
Tautose su rusu atstovu O. Tro-

j jenovsky buvo rašyta "Drau-
jge" 1983. XI. 30). Konferenci-
į jon kviečiami ir kiti žymūs So-
j vietų Sąjungos ir Pabaltijo val
stybių klausimų ekspertai. Jei nadoje, dalyvavo gruodžio 19 d. 
organizatorių numatytas planas j konsularinio korpuso surengtuo-
nasiseks, tai ši konferencija ga-; ^ pįetuose Ontario premjerui 
lės būti vienas iš reikšmingiau- j \y. G. Davis pagerbti, o sausio 
sių visuomenės pastangomis su-; 2 d. daly\'avo Ontario guberna-
organizuotų įvykių Pabaltijo toriaus J. B. Aird surengtame 

mo persekiojamam tikėjimo bro
liui. 

KANADOJE 
— Dr. Jonas Žmuidzinas, Lie

tuvos generalinis konsulas Ka-

KUN. V. BAGDANAVICLAIJS I tinti dvasine kultūra. Dr. J. į nų. Tarp sveikintojų buvo dr. 
75 M. SUKAKTIES \ Maškauskas supažindino ir su j J. Pikūnas, prof. A. Darnusis, J. 

MINĖJIMAS į paskaitininku dr. V. Bieliausku, Laučka, dr. J. Girnius, dr. K. 
pasižymėjusiu mokslo pasaulyje Pemkus, ateit. fed. valdyba, A 
psichologu ir uoliu mūsų visuo- j sendraugiai. Gaja, Kęstučio kor-1 ̂ f ^ " 1 •** n a u ; i O S g y " ' Paėmime konsulams, esantiems 
menininku, kuris yra psichologi- poracija, Šatrijos korp., Vytau- j v y b ė s ' Konferencija tesis pu- i Toronto mieste, ir pasveikino 
jos prof. St. Xavier universitete,' te klubas, Ateit, susišelp. fon- i "MĮ""» &enos

: Jos metu įvyks j gubernatorių Lietuvos vardu. 
Cincinnati, Ohio. ir universiteto das Giedra, Liet. Bendruomenė, j m e t l l u s Amerikos Baltų Lais- Naujųjų metų proga priėmime 
psichologijos • departamento va- Isterijos dr-ja,Mcterų feder. Chi - j v e s ' y g o s s u yaziavunas. parlamento rūmuose, be Lietu-
dovas. eages klubas, Rašytojų dr-ja, Bi- į — Šviesos spindulys tamsybės , vos gen. konsulo dr. J. žmui-

Prof. V, Bieliauskas kalbėjo rutininkės, Krikšč. demokratai, j Jūroje — taip "Twin Girele" džino, dar dalyvavo žurnalistai 
Pa- edmsk:~"ripuošTorisekdama t e m a "Ku^s"*8 lietuvių visuome- Šauliai, šv. Kazimiero seserys į žurnale žurnalistas Diek Gold-; R- Rudaitytė. J. Karka, A. Rin-

r ! " '""' :nėje". Pabrėžė, kad pagonijoje! prel. L. Tulaba, ses. Margarita j kamp sausio 8 d. numeryje pa-1 kūnas ir K. Raudys. 
stiprino tautą vaidilos, būdami • (Torontas), Lukai. Kleivai. St ar-; i — Sol. Gina čapkanskienė 
prie aukurų ar keliaudami su , kai, J. Gliaudą, J. Stikliorius, j Banguok vandenyne (Bražins- ; koncertavo prancūzų visuomenei 
kanklėmis. K savo tautos iš- kun. A. Stasys, ses. Leokadija, ko). Solo padainavo sol. V. | Montrealyje Kalėdų proga. Taip 

po gėlę. 
Akademiją pradėjo K. Pabe- i 

dinskas. Su jubiliato darbais su- į 
pažindino dr. J. Meškauskas, pa- j 
brėždamas kūrybos darbus — 
12 knygų ir per 1000 straipsnių. K 

J5S siekia mūsų išeivius pratur- \ č l a n č i u ž m o m u 

augusieji kunigai ėjo su savo D. Sadūnaitė, Radžiai, kum P. ,Momkus: Kur Ivgūs laukai 
tauta, prisijungė prie savų ken- Dilys, Pr. Povilaitis, K. Baltru- (Tallat-Kelpšos). tidrio dainą 

iiems nešdami konis. dr. A. šešplaukis, dr. V. į (Klovos), solistė Marg. Mom-

pat ji giedojo Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje Bernelių Mi
šiose. Sausio 14 d. solistė davė 

dvasinę stiprybę. Tokiais buvo Vardys. A. Vaičiulaitis, Stočkai. j kienė — Esi tu. Beržui, berže- j koncertą Clevelando lietuviams, 
X Pulkeriįa Tarulienė New I Mažvydas, Donelaitis, vysk. Ba- E. Vainienė, A. Kučys, Kriauče-; hui. Dgais plojimais publika 1 akompanuojant pianistui An-

' • ' " " " liūnai, Juškevičiai, Kasniūnai. reiškė savo pasigėrėjimą solistų driui Kuprevičiui. La Salle laik 
Meiluvienė, A. Balčytis, Baliūnai, dainavimu. • rastis "Mesenger" plačiai apra-

York, N. Y., mūsų nuoširdi rė- j ranauskas, Maironis, Vaižgan 
mėja, atsiuntė prenumeratos 

Bronius Kviklys 
taria įžangini žodį Clevelande atida-

gausiai dalyvauti ir reikšti savo ryaamas pogrindžio spaudos parodą, 
protestą. De Andreis seminari
ja yra arti Ateitininkų namų. | 

pratęsimo mokestį ir kartu pri
dėjo 20 doL auką. P. Tarulienę 

tariame nuoširdų ačiū 
X Anelė Žukauskienė, Sunny 

tas. Eilė kunigų daugiau pasi-
kun. J.; Tnž. K. Pabedinskas padėkojo.' šė sol. G. Čapkauskienės kon 

N'uotr. VL Bacevičiaus 

x Dr. Marija Stankus - Sau- i 
laite tars žodį apie poetės Eglės 
Juodvalkės kūrybą Jaunimo 
centro vakaronėje penktadienį, 
vasario 17 d. Vakaronė rengia
ma sutikti naują Eglės Juodval
kės eilėraščių knygą "Pas ką žie
das žydi", kurią neseniai išleido 
"Ateities" leidvkla. 

Hills, Fla., Bronius Juška. Ke-
r.csha. Wisc., mūsų bendradar-

i bis. atsiuntė po 10 dol. aukų už 
x Karolis MUkovaitis, Chica-; kalėdines korteles ir kalendorių 

go, 111., šaulių organizacijos va- ir palmkėjo "Draugui" sėkmes!.. . . . , s . _ , . . . ,.„,-,,„,, v u ^ , , n > : 
2^ {irs m • • , _j L- Z. -»i J J, ^ lietuviai, drauge būdami ir geri veikslą, K. Milkovaitis 

• f .. «r ™>n<"n„, ti i i 'įetuviškame spaudos darbe 
dovas. "Draugo" renginių komi
teto narys, lankėsi "Drauge" 
knygos '"Saulėtekių upės" plati
nimo reikalu ir t a proga įteikė 
dienraščiui auką. "Saulėtekių 
upė" yra antroji autoriaus kny
ga, kuri tik šiomis dienomis 
^šėjo iš spaudos, 100 psl. Spau
dė "Draugo" spaustuvė. Virše 

Ačiū už viską. kunigai. 
• 

x Lietuviu centro Chicagos 
vakarų priemiesčiuose įsigijimo ; U P^šė Jonas Paštukas. Kaina 
reikalu šaukiamas "Aušros" i 'u parsiuntimu 6 dol. Gaunama 
draugijos narių ir būsimu narių , "Drauge". 
svarbus susirinkimas penkta- x Mrs. mte Murmy, Brook-, T .. . ^ , , _ 
dieni, vasario 3 d., 7:30 vai. vak. i f i e l d w i s c . .M o t e D i r v o s , . r e . j Juskenas^aeveland, Oh,o, Mag- j S ^ i n c 
Great American Federal Sarings ' d a k l o r ė m u ^ G f c d r a G u d a u s k i e . ' ^ Lukaševičius, Grand Rapids. \ V- BnZg>! 
patalpose. 8301 So. Cass Avc.. !nė> ^ A n g e l e f t f Ca]., fc J o l a n . 
Danen. 111. (blokas į šiaurę n u o j d a M i o k e v i č i u t ė > s h a l a r H t S - i 
Stevenson Expr.). Visi kviečia- į 0 h i o ž u r n a l Mg Gustaitis, Los 
mi dalyvauti. 'Angeles. Cal., atsiuntė po 10 

x 4A\ LB Vidurio Vakaru Įdo1- u ž kalėdines korteles ir ka-
apygardos valdyba balandžio 29 | »«*• •» Labai ačiū. 
dieną, sekmadieni. Jaunimo cen 

reiškė politinėje - visuomeninėje Ardžiai, Žukauskai 
veikloje, kaip prel. K. Šaulys, Vaišnys, Giedraičiai, Senkus, kad solistai atsisakė bonoraro. j certus Kalėdų proga, 

skelbiame garbės prenumeratos t>rel- ^ Krupavičius, vysk. M. kun. K. Trimakas, Kunigų Vie-: Solistams akompanavo pianistas ; _ K a n a 4 o s LB Montrealio 
re. o už paramą savai spaudai j R« nys. kun. V. Mironas, dvasi- nybė, Tamuliai, Motekaitienė. j * Motekaitis.^ Visų buvo sugie- ; apylinkė Vasario 16 minėjimą 

j niame moksle, kaip arkiv. J. ' Manigirdas Motekaitis, dr. Cerš- j "lotas "Ilgiausių metųų". , r e n gia vasario 19 d. Verduno 
Matulaitis, vysk. P. Būčys ir kus, ses. Aloyza, Liet. kat. su- : Po sėkmingo minėjimo vyko | katalikų aukštesnės mokyklos 
daug kitų. , sivienijimas, dr. K. Šidlauskas, j vaišės kavinėje. i. Pr. ; salėje. Paskaitą skaitys sve-

Kunigai daug padarė lietuvių ' S- Kuprys, vysk. L. Povilonis S I j V ALKIECnJ DRAUGIJOS \ č i a s S T o r o n t o - Meninę dalį at-
tautos atgimimuL Jie padėjo j i r k i t- VEIKLA l i k s v i e t i n ė B PaJ^ 0 8 -
tvirtai išlaikyti savo tautos dva- i M. Marcinkienė jubiliatui itei- į cuieg-og įįetuvi alldečiu — Kanados Lietu\iq dienom 
sią. Mūsų kunigai veikė kain kė Sv. Tėvo palaiminimo pa-' . cagos . . . . šiemet rengiamos Hamiltone ° i araugiTOs nanų susirinkimas vy- .. _ _ ,. ^ , me- _ . . . ^» j . TT .• i spalio 6-7 dienomis. Sudarytai „ .. -v. , . •-, -A. ii. j i ko gruodžio 16 dieną Vyčių sa- r . . , * . ; . 

Krikščionybės univer-; mškai paruoštą albumą _ ad- 6 p j ^ n i n k a s Leonas Vasi- o r g a n , Z a C i m s k o m i t e t a ^ l ^ ^ 
J salumas nesipriešina tautiniams resą su visų dalyvių parašais. P. | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 

X A. Nenis, Pranas Račiūnas, i unikalumams. Petrutis perskaitė Liet. žurna- . . . . . m.. n. ^ , T ^ . VL ̂ . „ „ ^ ^v. v ^ . . . . , . . i sveikino visus narius, nes buvo P. Tamauskas, Juze Augaityte, | Kun. V. Bagdanavi&us yra lįstų s-gos sveikinimą, kur skel- ^ ^ susirinkę Nutari-
A. Dundulis. M. Stončius, Peter j rašvtcjas, visuomenininkas. Jis biama, kad jubiliatas išrinktas : .*. :'. 
Stadalnik, Vladas Barčiulis, M. Vokietijoje pa gelbėio lietuviams i Liet. žurn. s-gos garbės nariu, \ " ų ra' ' . geni ja i^n y »» •.» • ^ . A. I, . . . . . . . . . • • , ,« »• >» . . ... . ; gys persKartė nutarimus s pra-
.tnapšys, R. Merkys atsiuntė po ; kariams, nrievarta jvilktiems j ir "Margučio" vardu, deicodamas: ^ . , . . . „ . .." A_ 
10 dol. aukų už kalėdines korte-; vokiečių uniformas. Bagdanavi- • už jo religinius komentarus, 
les ir kalendorių. Labai ačiū. , čius yra kunigas bet pasaulie- \ Kun. V. Bagdanavičius pareiš-

x V. Trumpa, Santa Monica.! ^ ! . l a i k o ^ Partneriais. Mes: kė. kad dalyvavimas sukakties rf^" ' ^ 7 1 ^ ^ i r Nauiais 
Cal., istorikas, Juzė Rastas, 1 Jdauoiames Vyt. Bagdanavi- j minė.lime jam yra didelis pasti-; M e t a i s i r p a b n ^ ^ , k a d ateinan-
Bendcnsville, Mass., Gerardas • c m m 1 ' k u n i ? u i r ^ietuvm- prinimas. Dėkojo sveikinusiems,: t i e j i „ „ ^ ^ ^ gy^ i r l a i . 

Sveikindamas jubiliatą, vysk.; naskaitininkui prof. V. Bieliaus- m i n g i B u v o pranešta, kad šiuo 
Rapids. I v- Brizg\-s priminė, kad atsilan- kui, rengimo komitetui, inž. K., l a i k u ^^^ R o ž ė Didžgahrienė. 

Micb., K. Šalkauskas, Chicago, į kiusieji parodė didelį dėmesj ju- Pabedinskui. M. Marcinkienei. Į A n n a Trakui, Vincė Frakan, 
111.. Emilija Grušienė, St. Pe- i biliatui. Kun. V. Bagdanavičius K. Milkovaičiui. A. Rūgytei. P. j Petronėlė Bieliūnas ir Emma 
tersburg Beach, Fla., atsiuntė ! d a u ? paveldėjo iš savo dėdės Petručiui. dr. V. Sauliui dėl pre- j petraitienė. Visiems nariams 
po 10 dol. nž kalėdines kor te -1 v v 8 k - Būcio. Jubiliatas yra bai- ™jos paskyrimo, J. Sakui ir į palinkėta greit susveikti. 
les ir kalendorių. Labai dėko- Į ?es mokytoju ir kunigų semina- j Pavilčiui, dr. J. Meškauskui. A. į Suvalkiečių draugijos nariai 

eito susirinkimo, 
kaip skaityta. 

Visa valdyba pasveikino na-

jeina pirm. K. Deksnys, kun. J. 
! Liauba, dr. V. Kvedaras, muz 
' D. Deksnytė-Powell. P. Kanopa. 
• K. Mileris. S. Dalius, A. Krivins 
. kaitė ir D. Čiparytė. 
, — Lieruvių namų Toronte dai-
, nos vienetas, kurį sudaro A. Ju-
į cienė, R. Jankaitienė, D. Dargie-
; nė, V. Siminkevičienė, L. Ma-
1 čionienė, A. Skilandžhinienė ir 
i vadovaujamas D. Deksnytės-
iPovvell, koncertavo su dideliu 
I pasisekimu Floridoje — St. Pe-
; tersburge, Juno Beach ir Miami 
lietuvių kolonijose. 

— Liet. Kankinių parap. tary
bos susirinkimas buvo sausio 22 

I d. Pranešimą padarė tarybos 

jame. riją. Darbavosi kartu su prel. i Liulevičienei ir kitiems. paskyrė švenčių proga 

x Rastinas Kirveiarris, Chica-
Dr. Adolfas Darnusis, gyv. 

tre Chicagoje šaukia metini i g o . fll.. K. Juknelis, Melrose! b o c k P o r t - m - visuomenininkas. 
apygardos atstovų suvažiavimą, j pa ri , , m., Jonas Liorentas. Hol 

lywood, F'.a.. Stasys Žymantas, 
Tinley Park. Dl., Adolfina ir x Midland Taupymo bendro

vei, Marąuette Parko skyriui. 
reikalingi tarnautojai ftellers) . 

. , c- v I visi atsiuntė po 10 dol. aukų uz su patyrimu ar be. Skambint!,__,.x . y|_ , , , _ _ „ , 
tel. 92.V7400. (sk.). 

Juozas Kavaliūnai. Chicago. HL. 

kalėdines korteles ir kalendorių. 
Labsi dėkojame. 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė 
nesiniais įmokėjimais ir 

x Dr. Lilija Ignatomenė. Chi-

Birutė ir Donald Sturmer. Ger-
mantown, T. N., Vitas Bernadi-
^ius, Chicago, Dl.. Kazys Jan
kūnas, Lodi, N. J., M. Karaška. 
Frederiksburg, Va., E. Jovaiša, 
?«n Diego, Cal., Br. Bražinskas. 
Hoestea, Pa., Felbc Collins, Los 
Angeles, Cal., atsiuntė po 10 dol. 
aukų už kalėdines korteles ir ka-

# > . cago Dl., inž. Vaclovas Mažei- lendorių. Nuoširdus ačiū. 
.. . . . r, . 1 . . . i ka. Park Ridge. 111., visuomeni-' namais nuošimčiais. Kreipkitės I . . - , . . . . . x. • nmka\ mūsų rėmėjai, atsiuntė 

i Mutual Federal Savings. 2212 
W*«t Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (sk.). 
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už kalėdine? korteles ir kalendo- i 
x Aldona Ploplys, Rockford, 

Dl., A. Suvaizdia, Berwin, Dl.. 

rių po 15 dol. aukų. Labai ačiū. I 
x Rašyt. Liudas Dovydėnas, 

Clarka Sumniit, Pa.. Liudas Kro
nas, 1A Porte, Ind., Stasys Gar-
liauskas, Manchester, Mich.. 
Anastasia Srna, Chicago, Dl., 
Maria Stankevičius, Visalia, Cal., 
Halina Dilys, Chicago, TU., at
siuntė už kak-dines korteles ir 
kalendorių po lo doL aukų. La
bai dėkojame. 

• Barbara Zumarienė. Cicero, DL, 
H. Butkus, Mission Vie jo. Cal., i 
S. Jurgelis, Toronto. Kanada, i 
Saulius ir Rūta Kirkai, West- i 
mont, DL, N. Nyerges, Santa Į 
Monica, Cal., Marija Merkevi 
čius, So. Omaha, Nebr., J. Bra
zys. Ormond Beach, Fla., Elena 
Wasilewski. Broodview, DL, at-
?iuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. 

Krupavičium, būdamas jo vika- Į Pertraukos metu dalyviai ap-; spaudai, radijams ir veteranams, 
ru, buvo studentas prel. A. Ku- i žiūrėjo gausių jubiliato darbų į Buvo renkama revizijos komisi-
raičio. Vysk. Brizgys dėkoja j parodą. |JM knygoms patikrinti ir j ko-
iubiliatui. kad jis šviesiai atsto-, Meninę dalį atliko solistai misiją buvo išrinkti: Anna 
vauja kunigijai ir lietuviams. Margarita ir Vaclovas Momkai. j Condax. Antoinette Kalys, Em-

Lietuvcs ?-n. kons. J. Dauž-; pradėję sveikinimu "Jubila- i ma Petraitienė. Knygos bus ti-
vardienė. sveikindama jubiliatą, I te". Paskui duetais Žvaigždelė krinamos Bernice žemgulienės 
prisiminė ir jo švelnią tapybą \ (Schumano), Kregždelė (Tho- namuose. 
bei šaržavimą. Imas), Meilė tėvynės nemari Kaip kiekvieneriais metais, 

Rastu sveikino apie 70 aame- i (Naujalio), Debesėliui (Karoso), gruodžio mėnesį yra renkama 
valdyba. 1984 metams perrink
ta ta pati valdyba: pirmininkas 

'^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M Leonas Vasiliavas, vicepirm. He-
len Vilkelis, nut. raštininkė Eu
genija Strungys, finansų rast. 
Bemice 2emgulis, kasininkas 
Petras Vilkelis, korespondentė 
Eugenija Strungys, maršalka 
Vytas Abraitis. Po susirinkimo 
buvo vaišės ir malonus pobūvis. 
Nariai pasivaisinę skirstėsi, lin
kėdami vieni kitiems linksmų 
švenčių ir geros sveikatos atei
nančiais metais. 

Kitas narių susirinkimas bus 
Aid Edward R. Vrdotyak (deMn*Je) Cook County demokratų ptrmtainlus. Vasario 2 4 dieną. 
pasakęs «.-«-. t w A Majerczjrk Eugenija Strungys 

, ; pirmininkas J. Andrulis, sekre-
teriavo V. Valiulienė. Apie sie
lovadinius rūpesčius ir finansi
nius reikalus pranešė klebonas 
kun. J. Staškus. Į tarybą buvo 
išrinkti tie patys asmenys, nes 
visi sutiko kandidatuoti. 

mmimmiltittitinnnitiiinitinmTnmn 
Advokitts 

GINTARAS P. 6EPENAS 
W49 W. 6Srd Stnet 

Cblmgo. IL 60629 
TW. — T7«-51«2 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
itmmititmifn'imiiniiiiiiHHffluiiiiniiii 

AdftkatM JONAS SIEAIT1S 
•247 80. Redrie Avemw 

Chkmfo. IL 60629 
T A — 776-8709 

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

/ 


