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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Antra provoslavų kankinė, 
ta i 1980 g e g u ž ė s 26 
konclageryje mirusi Kireeva 
Irina Andreevna, gimusi 1912 
m. Baba Ira, ją taip vadino
me, buvo labai nuoširdi, jaut
ri, visada pasirengusi kitoms 
p a t a r n a u t i , paguost i , 
pavaišinti. Ji sirgo sunkia 
vėžio liga. Prieš mirtį beveik 
pusmetį ją laikė konclagerio 
ligoninėje, kur ji visiškai 
išseko, bet mirti į namus jos 
neišleido — neaktiravo. Visas 
gi kriminali8tes, kai nebepa
gydomos, išleidžia namo — 
aktiruoja. Baba Ira iškeliavo 
pas Viešpatį konclageryje ir 
jos kapo taip pat niekas nieka
da nežinos. Politkalinių kūnus 
užkasa slaptai, ant rankos 
užriša tik kalinio bylos nume
rį, kurį užrašo ir ant kuolelio 
— palaidojimo vietos. Nėra nei 
vardo, nei pavardės, vien 
bylos numeris. Ir užeiti į tas 
kapines tegali tik pareigūnai, 
Čekistai. Apie tai man 
papasakojo mus saugoję karei
viai. Dalis kareivių, patys 
patyrę daug neteisybės ir 
žiaurumo kareivinėse, ėmė 
mus užjausti ir net gerbti, nors 
jiems teigdavo, jog mes esame 
baisiausios nusikaltėlės... Jie 
stebėjosi neteisybe, sakydami, 
kad geriausi žmonės uždaryti 
konclageriuose, o visų didžiau
si nusikaltėliai ir moraliniai 
iškrypėliai užima viršininkų 
postus. Taip iš tikrųjų ir yra. 

Provoslavė kalinė Chvat-
kova Aleksandra Akimovna, 
g. 1906 m. buvo labai ligota, 
antrą kartą teista už tikėjimą, 
išbuvusi daug karceryje už tai, 
kad kaip visos provoslaves, 
protesto ženklan, kad neteisin
gai nuteisė, konclageryje 
nedirbo priverstinio darbo. 
Ilgi kankinimai — šaltis ir 
badas pakirto jos jėgas, labai 
skaudėjo visi sąnariai, dažnai 
galvą, aukštas kraujo spaudi
mas, buvo labai išblyškusi, 
išsekusi ir visą laiką šalo. Ji 
su kitom senutėm iš senų 
šimtasiūlių pasisiuvo šiltes
nius apsiklojimus — kaldras, 
kurias greit prižiūrėtojos atė
mė ir sudegino. „Tešąla, 

tesikankina, ne į kurortą atva
žiavo!.." — kaip visada, tyčio
josi jos. Apsikloti visoms 
duodavo po vieną ploną 
medvilninę antklodę, lyg storą 
paklodę. Visoms būdavo šalta, 
naktys Mordovijoj vėsios, net 
vasarą, rudenį ir pavasarį dar 
ir drėgna, o žiemą labai 
menkai teapkūrendavo, tad 
labiausiai šalo ligonės senu
tės provoslaves. Tik jos visas 
kančias labai kantriai pakel
davo. 1982 m. pabaigoje babą 
Jurą Chvatkovą išvežė į 
nutrėmimą į Kazachstaną. 
Laiško iš jos negavau, nes jau 
buvau Vilniuje ir mano beveik 
visus laiškus konfiskuodavo 
KGB. Apei ją parašė kiti, o 
adreso iki šiol neturiu. Tepa
deda jai ir visiems nepai u i i 
meilėje Gerasis Dievas! 

Kalinė provoslavė Volkovą 
Klavdija Grigorjevna — 1907 
m. gim. Baba Klava labai 
rami, tyli ir gera senutė. Kai 
mane atvežė į konclagerį, teko 
kurį laiką miegoti virš jos. 
Lovos dviejų aukštų, gele
žinės, labai nepatogios, o kai 
vertiesi ant kito šono, juda ne 
tik viršutinė, bet ir apatinė 
lova, į kurią viršutinė įsistato 
ir atvirkščiai — kai verčiasi 
ant kito šono kalinys apatinė
je lovoje, juda viršutinė, o tas 
labai vargina, išbudina. Baba 
Klava niekada nesiskųsdavo, 
kai aš palubėje, dusdama dėl 
deguonies trūkumo, varty-
davausi lyg žuvis, išmesta ant 
kranto. Ji daug laiko skirdavo 
nuoširdžiai maldai. Kartais 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Viskas prasidėjo 
su Izraelio invazija 

— Izraelio premjeras Shami-
ras pasakė, kad Izraelis neati
trauks kariuomenės, kol siena 
su Libanu nebus saugi visiems 
laikams. Izraelis neis gelbėti 
Libano vyriausybės, nežiūrint 
ar ji patvirtins sutartį su 
Izraeliu dėl normalių santy
kių ar nepatvirtins. 

— Musulmonai, įsiveržę į 
vakarinį Beirutą, tuoj užėmė 
valstybinę radijo ir televizijos 
stotį, pradėjo transliuoti savo 
pranešimus. 

— Paryžiuje Irano agentai 
nušovė buvusį Irano generolą 
Galahalik Oveissi ir jo brolį, 
svarbius Irano išeivijos veikė
jus. 

— Egipto prezidentas Mu-
barak išvyko į ilgesnę kelionę. 
Jis sustojo Sudane ir aplankė 
Maroko karalių. Tai pirmas 
Egipto valstybės galvos vizi
tas Maroke po 1979 m. Savai
tės gale Egipto prezidentas 
lankysis Washingtone. Gali
mas daiktas, bus proga susi
tikti ir su Jordano karaliumi 
Husseinu, kuris tikrina sveika
tą Clevelande. 

. Ctiicžiffofl Jirki. wskuD«i8 Ekumeninės pamaldos Sv. Petro bazilikoj*.Romoje. Popiežius Jonas k a n J i n o l a 8 j h Bemai6in 
Paulius II kartu meldėsi su graikų katalikų patnarchu Manmos V . . . . . . •oZLe^. «,Q^A„ 
Hakim, Antiochijos, Visų Rytų, Aleksandrijos ir Jeruzalės patriarchu, SeStaoierų Komoje pradės 
kuris su didele delegacija lankosi Romoje. 

Prezidentas įsakė 
išvežti marinus 

Beirutas . — Prezidentas 
Reaganas paskelbė, kad, pasi
taręs su kitų tarptautinės 
kariuomenės Libane šalių 
vyriausybėmis, pasitaręs su 

visos provoslaves, susirinku- Libano prezidentu Gemayeliu, 
šios kur nors nuošaliame jįg įsakė karo laivyno jėgoms 
kamputyje, imdavo tyliai gie- p r i e Libano apšaudyti bet 
doti. Išmokusi, prie jų prisi- kuriuos dalinius, kurie šaudy-
dėdavau ir aš. Pasijusdavau t ų į Beirutą ar į tarptautinę 
lyg šventovėje beesanti, taip kariuomenę Beirute. Amerika 
gera ir giedra sieloje tapdavo, toliau rems Libano vyriausy-
Ne veltui sakoma, kad bendra bę, kai ji bus sudaryta, pagrei-
malda pasiekia dangų. Mels- tins karinių reikmenų tiekimą 
tis keliom kartu konclageryje į , kareivių treniravimą. Prezi-
negalima. Mus dažnai išvaiky- dentas įsakė gynybos sekreto-
davo, bet mes vėl ir vėl nui pristatyti planą Beirute 
susirinkdavome garbinti ir esančių marinų atitraukimui į 
dėkoti Dievui už jo meilę 
mums nusidėjėlėms. Bendra 
malda — tai vienos i š 
šviesiausių ir džiugiausių 
v a l a n d ų k o n c l a g e r y j e . 

(Bus daugiau) 

karo laivus prie Libano. Ati
traukimas bus pradėtas 

laiku ir vyks 
pasakė prezi-

artimiausiu 
palaipsniui, 
dentas. 

Amerikos 
šeimų 39 

jie bebūtų. 
Demokratai kandidatai į 

prezidento vietą visi pritarė 
prezidento nutarimui ištrauk
ti palaipsniui marinus iš Liba
no. Sen. Glenn. pats buvęs 
marinas, išreiškė baimę, kad 
JAV laivams ar lėktuvams 
apšaudant sirų pozicijas 
Libane, konfl iktas gali 
išsiplėsti, atnešti naujus 
įtempimus su Sovietų Sąjun
ga. Jis įspėjo, jog Libane gali 
kilti III Pasaulinis karas. 

Sen. Hart pasakė, kad 
prezidentas Reaganas paga
liau suprato, kad jo planas 
atnešti į Libaną taiką nepa
vyko. Jis tai suprato 16 mėne
sių pavė lavęs , po 259 
amerikiečių gyvybių prara
dimo. 

Viceprezidentas 
Busti i Europą 

Washingtonas. — Vicepre
zidentas George Busb išvažia
vo į Europą, kur jis aplankys 
Britaniją, Vakarų Vokietiją ir 
Liuksemburgą. Jo uždavinys 
— aptarti su sąjungininkais 
NATO sąjungos reikalus, 
branduolinių ginklų politiką ir 
santykius su Sovietų Sąjunga. 
•Nurodoma, kad šiais klausi
mais viceprezidentas į Europą 
važiuoja jau trečiąsyk. 

Astronautai tapo 
erdvės satelitais 

Erdvėlaivio kapitonas Vance 
Brand priminė kolegoms, kad 
jie tapo greičiausiais pasaulio 
lakūnais, skrisdami po 4 
mylias per sekundę. 

Šie MMU (Manned Maneu-
vering Unit) aparatai padės 
žmonėms ateities skridimuose 
statyti erdvėje didesnius 
objektus — stotis. Balandžio 
mėn. numatyta erdvėje sugau
ti ten skriejantį „Solar Max" 
satelitą ir pataisyti gedimus. 

Nusiginklavimo 
konferencijoje 

Ženeva. — Šveicarijoje pra
sidėjo tarptautinė nusiginkla
vimo konferencija. Ta proga . 

Cape Canaveral. — Du JAV govietų spauda padidino puoli- dydamas 
astronautai vasario 7 d. 
sėkmingai išbandė nedidelius 
manevravimo aparatus, 
„skraidančias kėdes". Tuo 

diplomatų ir jų 
asmenys buvo 

helikopteriais iš Beiruto išvež
ti. 

Libano kovose musulmonų 
jėgos laimėjo vakarinę Beiru
to dalį. Daug Libano armijos 
kareivių padėjo ginklus arba 
perėjo į musulmonų milicijų 
būrius. Paskutinis prezidento 
pareiškimas padidina spaudi
mą Sirijai, nes JAV karo 
lėktuvai iš lėktuvnešių galės 
pulti sirų pozicijas ir toliau 
nuo Beiruto. Sirijos šaltiniais, 
sirų jėgos neleis krikščionims 
Libane atsiimti vakarinio 
Beiruto ir rems musulmonų 
jėgas savo raketomis ir artile
rija. Tuomet įsikiš JAV jėgos. 
Kovos laivas „New Jersey" 
antradienį panaudojo savo 
penkių colių pabūklus, apšau 

musulmonų pozi
cijas, iš kurių buvo puolami 

pačiu astronautai patys tapo 
laikinais erdvės satelitais. 
Astronautas Bruce McCand-
less ir Robert Stewart, 
pasinaudodami 24 savo 
,.kėdžių" motorėliais, buvo 
atsitolinę nuo erdvėlaivio 150 

mus pr ieš A m e r i k ą . 
Vyriausias sovietų delegatas marinų bunkeriai. 
Viktor Issraelyan pareika- Karo laivyno vadovybė 
lavo, kad Amerika pareikštų, įsakė lėktuvnešiui „Indepen-

Karo manevrai 
Čekoslovakijoje 

Viena. — Čekoslovakijoje 
prasidėjo jungtiniai Sovietų 
Sąjungos, Čekoslovakijos ir 
Vengri jos kariuomenių 
manevrai, kurie baigsis vasa
rio 11 d. Dalyvauja pėstinin
kai, šarvuočiai ir karinė avia-
c i j a . Manevrų t i k s l a s 
išbandyti dalinių kooperavi-
mą, štabų intergravimą. 

Čekoslovakijos komunis
tinis „Rude Pravo" laikraštis 
rašo gavęs daug skaitytojų 
laiškų, kur išreiškiamas susi
rūpinimas dėl naujų sovietų 
branduolinių raketų išdėsty
mo Čekoslovakijos teritorijo
je. 

Čekų 
emigrar.tai skelbia, 

kad prezidentas Gustav Hu-
sak neseniai gavo 939 piliečių 
pasirašytą peticiją, kurioje 
protestuojama orieš sovietų 
raketų išdėstymą jog ji niekad pirma nepradės dence" ir naikintuvui „Glaudė 

naudoti branduolinių ginklų 
Tokį pareiškimą yra paskelbu
s i Sovietų Sąjunga. Toks 
A m e r i k o s p a r e i š k i m a s 
pagerintų šios konferencijos 
atmosferą. Dabar Amerika 

V. Ricketts" nutraukti savo 
draugišką vizitą Turkijos 
uoste ir grįžti prie Libano. 

Beirute šijitų Amai milicijos 
vadas Berri įsakė savo 

— New Yorko požeminio 
traukinėlio stotyje policija 
ilgai vargo gelbėdama 32 m. 
Joseph DicpinieaitL kuris, 
gulėdamas ant .- olo, užmigo, 

vyrams padėti Libano poli- jo galva įlindo į suolo lentų 
ir 300 pėdų. Salia manevrą- derybas pažeidžia savo sieki- cijai prižiūrėti tvarką, saugoti tarpą ir nebuvo galima jos 
vimo skridimų, jie kartu su XIMA įsigyti karinį pranaiu-; ne tik musulmonus ir krikščio- ištraukti. Policijai teko suolą 
erdvėlaiviu skriejo apie žemę. m^ p a s a kė sovietų atstovas, nis. bet ir užsieniečiui, iš kur išardyti. 

aštuonių dienų darbus. Jis yra 
vyskupų komiteto, susirenkan
čio reguliariai tarp Vyskupų 
sinodo suvažiavimų, narys. 

— Įtakingas Atstovų rūmų 
narys Barber Conable, 
respublikonas iš New Yorko, 
netikėtai paskelbė, kad jis po 
20 metų Kongrese daugiau 
nesieks perrinkimo. 

— Egipto metinėje knygų 
mugėje Izraeliui nebus atsto
vaujama. Izraelio knygoms 
nebeliko vietos jau antrą 
kartą. 

— PLO vadas Arafatas 
paskelbė, kad jis dar šį mėnesį 
susitiks SU Jordano karaliumi 
tęsti derybų dėl bendradarbia
vimo. 

— Izraelio žuvų pramonė 
pirmą kartą pradėjo ekspor
tuoti „Švento Petro žuvis" į 
Australiją. Vienas Melbourno 
pirkly s užsakė 18 tonų tų 
žuvų. Jos supakuotos į maiše
lius, ant kurių išspausdinta 
Jėzaus stebuklo prie Galilėjos 
ežero istorija, kaip didelė 
minia žmonių buvo pamaitin
ta penkiais kepalais duonos ir 
dviem Galilėjos žuvim. 

— Nikaragva pakeitė 
nuomonę dėl planuojamų 
rinkimų. Buvo paskelbta, kad 
rinkimai įvyks, nors prieš 
kelias dienas chunta skelbė, 
kad jie atidedami dėl JAV 
agresijos. 

— Sovietai paskelbė, kad 
tarp Leningrado ir Stokholmo 
greit prasidės garlaivių-keltų 
plaukiojimas. Laivus organi
zuoja sovietų Baltijos jūros 
laivininkystės agentūra ir šve
dų Skansov bendrovė. 

— Sicilijoje policija suėmė 
107 mafijos narius, dar ieško 
206. Šiame žygyje, kurį vykdė 
4,000 policininkų, buvo rasti ir 
konfiskuoti nemaži ginklų 
sandėliai. 

— Į kaimyninę Zimbabvę 
bėga tūkstančiai išbadėjusių 
Mozambiko gyventojų, nors 
Zimbabvė pabėgėlių nepa
geidauja ir siunčia juos atgal. 

— Sovietų „Pravda" skel
bia, kad JAV vyriausybė 
paverčia Hondūrą didžiule ka
rine baze. 

— Senatas pradėjo debatus 
dėl naujų įstatymų, kurie 
sustiprintų kovą su krimina
liniais nusikaltimais. 

— Sudane vienam vagiui 
buvo viešai nukirsta dešinė 
ranka, bausmės vykdymą 
stebėjo 1,500 minia. 

Washingtonas. — Pasikei
tus padėčiai Libane, kuris šiuo 
metu nebeturi vyriausybės, 
spauda apžiūri, kaip vystėsi 
įvykiai, kurie įtraukė į Libano 
konfliktą pagrindines Vakarų 
pasaulio galybes: Ameriką, 
Prancūziją, Italiją ir Brita
niją. Šios NATO jėgos, net 
trys branduolinės valstybės, 
turinčios pastovias vietas 
Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje, nesugeba įgyven
dinti nedideliame Libane savo 
planų. 

Libano paskutinioji krizė 
prasidėjo 1982 m. birželio 
mėn., kai Izraelis pradėjo 
invaziją. Izraelio uždavinys 
buvo atstumti nuo savo sienų 
PLO kariuomenę ir susilpnin
ti Libane Sirijos pozicijas. Iki 
rugpiūčio mėn. Izraeliui pavy
ko įgyvendinti savo tikslus. 
PLO jėgos buvo suvarytos į 
Beiruto rūsius. Palestinie
čiams ir Libano sostinei grėsė 
sunaikinimas. Sirija prarado 
žymią dalį savo turėtų lėktu
vų, turėjo sunkių nuostolių. 

Amerika, Prancūzija ir Itali
ja susitarė nusiųsti dalinius į 
Beirutą ir prižiūrėti palestinie
čių kariuomenės atitraukimą. 
Arafatas ir jo kariai išvažia
vo. Rugsėjo 11 Amerika įsakė 

B. Kviklys kultūros 
premijos laureatas 
JAV LB Kultūros taryba 

savo 1984 m. vasario 1 d. posė
dy nutarė 1983 metų Kultūros 
darbuotojo 1000 dol. premiją 
paskirti Bromui Kvikliui, 
įvertindama jo šakotus ir 
vaisingus etnografinės srities 
darbus. Daugelį metų jis 
paskyrė rinkdamas medžiagą, 
rašydamas ir leisdamas tris 
tomus „Mūsų Lietuva", po 
tomą apie kiekvieną Lietuvos 
vyskupiją bei kraštotyriniais 
klausimais talkindamas Lietu
vių Enciklopedijai. Neįkaino
jamos vertės turi jo sunkiomis 
sąlygomis į užsienį išvežti bei 
išsaugoti lietuvių senieji 
raštai, draudžiamoji ir pogrin
dinė spauda. 

Sekretorius George 
Shultz Grenadoje 
St, George's. — Sekreto

rius George Shultz buvo šiltai 
sutiktas Grenados saloje, iš 
kurios JAV kariuomenės 
įsikišimas pašalino kubiečius 
ir komunis t in į režimą. 
Laikinoji salos valdžia pasa
kė sekretoriui, kad jai reikės 
apie 24 mil. dol. paramos. 
Planuojama užbaigti pradėtą 
statyti aerodromą, pagerinti 
salos kelius, kanalizacijos sis
temą ir telefonų įrengimus. 
Tuomet Grenada taps turistų 
rojumi. Jau dabar daug 
amerikiečių važiuoja į salą 
praleisti atostogų. Grenada 
paskelbė, kad lapkričio mėn. 
planuojami demokratiniai 
rinkimai. 

savo marinams pasitraukti į 
laivus Viduržemio jūroje. 
Rugsėjo 16, 1982 m. krikščio
nių milicijos vyrai, Izraelio 
kariuomenės vadams prita
riant, puolė dvi palestiniečių 
stovyklas, išžudė šimtus pales
tiniečių. Prezidentas Reaga
nas atsiuntė marinus atgal į 
Beirutą prižiūrėti, kad 
daugiau tokių skerdynių nebū
tų. Naujas Libano prezi
dentas prašė tarptautinės 
kariuomenės daugiau jėgų ir 
didesnės pagalbos Libano 
vyriausybei . Spal io 28 
amerikiečiai marinai ėmė 
patruliuoti rytų Beiruto gat
ves, turėjo susikirtimų su 
okupacine Izraelio kariuome
ne. 

Amerikai spaudžiant , 
Izraelis ir Libanas 1982 gruo
džio 28 pradėjo derybas dėl 
dalinių pasitraukimo ir atei
ties santykių. Amerikos 
kariuomenė musulmonų aky
se pradėjo atrodyti arabų 
priešo Izraelio šalininke. 
Prasidėjo marinų užpuldinė
jimai. Gegužės 17 Izraelis 
pasirašė su Libano vyriausy
be taikaus sugyvenimo sutar
ti- Libane prasidėjo kovos tarp 
musulmonų ir krikščionių. 
Izraelio jėgos pasitraukė iš 
Šaufo kalnų. Izraeliečių palik
tas vietoves užėmė druzai 
musulmonai. Rugsėjo 7, 1983 
m. marinai pradėjo atsišau
dyti. Musulmonai tuomet visai 
įsitikino, kad amerikiečiai 
nėra neutralūs. Spalio 23 
sprogmenų pilna mašina 
susprogdino marinų karei
vines, žuvo 241 amerikietis. 

Nuo to laiko Amerikoje 
prasidėjo reikalavimai išvežti 
iš Libano amerikiečius karei
vius, nes jie ten jau yra įvelti į 
civilinį karą. 

— Amerika paskelbė, kad 
Afrikos valstybės, nukentėju
sios nuo sausros, gaus 33 mil. 
dol. vertės maisto, kuris bus 
siunčiamas į septynias šalis. 

— Kambodijos režimas, 
pastatytas Vietnamo, šventė 
savo penkerių metų sukaktį-
Ceremonijose dalyvavo tik 
Vietnamo, Laoso ir Sovietų 
Sąjungos delegacijos. Ka.iuo-
menės parade žygiavo 7.000 
kareivių, matėsi daug tankų ir 
džiunglėse naudojamų karo 
dramblių. 

Derybos Lenkijoj 
su Vatikanu 

Varšuva. — Specialus po
piežiaus Jono Pauliaus II 
pasiuntinys arkivyskupas 
Luigi Poggi atvyko į Lenkiją 
tęsti derybų dėl Lenkijos-Vati
kano diplomatinių santykių 
užmezgimo, šiuo metu tik 
viena Jugoslavija iš komunis
tinių Rytų Europos valstybių 
turi su Vatikanu diploma
tinius ryšius. Sausio 19 d. 
Lenkijos primas kardinolas 
Glemp pasakė Romoje, kad 
šiais metais Lenkija planuoja 
atnaujinti su Vatikanu ryšius, 
kurie nutrūko 1939 m., kai 
Vokietijos armijos puolė 
Lenkijos teritoriją. 

Vatikano šaltiniai pripažįs
ta, kad ryšiai turi ir tam tikrų 
rizikų. Ryšiai padėtų gerinti 
santykius ir padidintų Lenki
jos valdžios autoritetą ir 
prestižą. Daug lenkų vyskupų 
nusistatę prieš santykių 
užmezgimą, nes tuomet lenkų 
valdžia bandytų apeiti Lenki
jos vyskupus ir tikinčiuosius, 
sumažėto. Bažnyčios įtaka 
liaudyje. 

KALENDORIUS 
Sausio 9 d.: Donatas, Apolo

nija, Girvydas, Algė. 
Sausio 10 d.: Silvanas, 

Skolastika, Skaistutis, Gražu
tė. 

ORAS 
Saulė teka 6:55, leidžiasi 

5:15. 
Saulėta, temperatūra dieną 

35 L, naktį 25 1. 
/ 
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lingėlienė, Romas Maciorus, M ^ g ų K o l o n i j o s 
ikretorius ir iždininkas ~ H * 

Tladas Staškus; finansų sek- ff0t SpHng8, Ark, 
retorius - Cėsys Šadeika; ren
ginių vadovė — Ona Sadeikie-
n ė ; n a r i a i 

RADIJO VALANDA 

METAI BE 
C. STANIULIO 

Didelis visuomenininkas ir 
bendruomenininkas, vienas iš 
LB Detroito apylinkės steigė
jų bei ugdytojų, taip pat įžy
mus inžinierius, savo žinio
mis bei patirtimi gerinęs 
savųjų ir kitataučių buitį, 
Česlovas Staniulis mirė 1983 
m. vasario 10. Jo netekimą su 
liūdesiu prisimena ne tik jo 
našlė Ada bei duktė Gina ir 
sūnus Aras su šeimomis, bet ir 
šimtai Detroito lietuvių, su ku
riais jis daugiau kaip tris de
šimtmečius gyveno ir veikė. 

Šiame dienrašty 1983.III.8 
išspausdintam nekrologe pra
leidau vieną svarbų jo veiklos 
momentą. Kai po kelerių metų 
sunkių darbų fabrikuose ver
žlesni naujieji ateiviai ėmė ieš
koti būdų savo buičiai page
rinti, vieną galimybę velionis 
Č. Staniulis jiems suteikė: be
rods susitaręs su dar vienu ki
tu kolega inžinierium, jis įstei
gė mechaninės braižybos 
kursus, į kuriuos įstojo būrelis 
buvusių mokytojų, agronomų, 
karininkų; tuos kursus baigę 
susirado darbus automobilių 
pramonės inžinerijose ir ilgai
niui nuprogresavo iki gerai ap
mokamų projektuotojų. Kur
sai buvo įsteigti 1955 ar 1956 
m. ir veikė tol, kol buvo norin
čių mokytis. Nei C. Staniulis, 
nei kiti dėstytojai už savo dar
bą atlyginimų neėmė, laiky
dami jį visuomenine talka. 

Džiaugiuosi radęs progą šį 
velionio Česlovo Staniulio 
pasitarnavimą visuomenei 
bent dabar iškelti. Nors aš 
pats maždaug tuo pačiu metu 
irgi į tą pačią profesiją įsi
rikiavau, bet palankęs kitą 
mokyklą, ne Č. Staniulio, tad 
neturiu tikslesnių duomenų. 
Būtų gerai, kad kuris iš mini
mus kursus baigusiųjų pla
čiau parašytų. 

Alfonsas Nakas 

Daiva Marija Rugieniūtė. 
klubus, gal sužinosime vėliau. 
Tuo tarpu, tėvų pasakojimu, ji 
jau įstojusi į Los Angeles 
"Palangos" skaučių tuntą ir 
pradėjusi žaisti tinklinį "Ban
gos" sporto klube. 

Sakoma, kad vaikai daž
niau atsigema į senelius, negu 
į tėvus. Si teorija lengvai pri
taikoma Daivai. Savo profesi
ja ji pasirinko pedagogiką gal 
todėl, kad jos seneliai, dabar 
jau pensininkai ir nepail
stantys keliautojai, Ona ir Pet
ras Griškeliai irgi buvo peda-
g o g a i , n e p r i k l a u s o m o s 
Lietuvos jaunimo mokytojai. 

Daivai Rugieniūtei Ameri
kos Vakaruose linkiu geriau
sios sėkmės! 

Alfonsas Nakas 

K a z y s 
Sragauskas, Antanina Jony-
nienė ir Valentina Osteikienė. 
Revizijos komisija: Rožė Ra-
žauskienė, Antanas Sukaus-
kas ir Antanas Vaitėnas. 

R. Ražauskienė 
Sv. Antano lietuvių para

pija sekmadieniais po pamal
dų dažnai padaro blynų vai
šes. Į tas vaišes atvažiuoja 
svečių ir iš kitų dviejų lietu
viškų parapijų. Ypač gerai ten 
tą dieną posėdžiaujantiems — 
turintiems susirinkimą. Sve
tingas parapijos klebonas 
kun. Alfonsas Babonas visus 
nuoširdžiai priima. 

Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijoje šais metais 
pirmajai komunijai ir sutvir
tinimo sakramentui ruošiasi 
devyni vaikučiai: Darius Gil-
vydis, Paulius Juška, Min
daugas Mingėla, Audra Ricci, 
Audronė Navasaitytė, Rima 
Janukaitytė, Daiva Stonytė, 
Lisa Maier, Antanas Bulota. 
Pamokos prasidėjo sausio mė
nesį. Pirmai išpažinčiai numa
tyta data yra gegužės 5 d., o 
pirmajai komunijai — gegu
žės 6 d. 

Už a.a. prof. kun . St. Ylą 
moksleivių ateitininkų buvo 
užprašytos šv. Mišios, kurias 
aukojo klebonas kun 

Hot Springs "Leiskit į Tėvy
nę" radijo klausytojai Vasa
rio 5 dienos transliacijoje bu
vo supažindinti su naujai 
išleista knyga "Laisvės besie
kiant'" Knygą išleido Lietu
vos Laisvės kovotojų sąjunga, 
vyr. redaktorius ir didesnės 
dalies autorius dr. Algirdas 
Vokietaitis, knygos iniciato
rius ir vienas tarp kitų auto
rių — Povilas Žičkus. Knygos 
rašinių autoriai yra aktyvieji 
LLK sąjungos nariai, savo 
prisiminimuose liudijantys 
apie slaptą antinacinę rezis
tenciją vokiečių okupacijos 
metu, kad apsaugojus lietuvių 
tautą nuo sunaikinimo. 

Vasario 12 ir 19 dienomis 
"Leiskit į Tėvynę" radijo lai
dos bus skiriamos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
66 m. sukakčiai paminėti. 

Vietos dienrašty "The Senti-
nel-Record" šeštadieninėje lai
doje "Happening here..." skil
tyse yra spausdinamas radijo 
"Leiskit į Tėvynę" praneši
mas, apibūdinantis būsimos 
programos temą. Gauname 
gražių atsiliepimų iš kita
taučių klausytojų, kurie gėrisi 
lietuviškomis dainomis, operų 

Vikto- "Lietuviškų melodijų" radi-
ras Kriščiūnevičius sausio 15 j 0 valandėlės buvęs ilgametis 
d., sekmadienį. Vargonavo vedėjas a.a. Rapolas Valatka 
inž. Vidas Neverauskas. Au- buvo prisimintas šventomis 
ką nešė moksleiviai ateitinin- Mišibmis sausio 18 d. 
kai. R. R. 

ištraukomis. Solistės Dąnos 
Stankaiiytes atliekamos pa
saulinių operų arijos yra susi
laukusios daug pagyrimų. 
"Leiskit į Tėvynę" radijo prog
ramų kopijos kasetėse pasie
kia net Kaliforniją. Los Ange
les mieste gyvenantis Vladas 
Šulaitis mielai klausosi Hot | 
Springs radijo programų ir 
pasiunčia dar į Atlanto pa
kraš t į . Tuo pačiu mums 
atsiunčia Kalifornijos bei New 
Yorko radijo programų, ku
rias mes atidžiai išklausome ir 
susipažįstame su kitų vietovių 
lietuviškomis radijo valan
dėlėmis, kurių bangos mūsų 
nepasiekia. 

Vasario 16-tosios minėji
mas, bendras visiems Hot 
Springs lietuviams, bus vasa
rio 19 dieną, sekmadienį. Jį 
rengia Altos ir L.B-nės valdy
bos. Vienuolyno koplyčioje, 
1125 Malvern ave., kun. Pet
ras Patlaba I I vai. ryte atna
šaus šv. Mišias už pavergtą 
Lietuvą. Akademinė dalis 
vyks YWCA salėje, 500 Qua-
paw ave., kuri prasidės punk
tualiai 12:30 vai., t.y. tuojau po 
pamaldų vykstama į salę. 
Paskaita paruošta Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdy
bos, o meninę programos dalį 
atliks menininkų Lapinskų 
šeima iš Chicagos. Taip pat 
pasirodys vietos moterų mė
gėjų chorelis. Programos pra-
vedėja — Irena Sirutienė. 
Laisvinimo reikalams bus ren
kamos aukos. Aukojama lais
vu apsisprendimu. Atlikime 
savo tautinę pareigą, daly
vaukime visi — atšvęskime 
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• Adminis trac i ja dirba kas
d i e n nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
n i a i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba k a s d i e n nuo 
8:30 - 4:00. 
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kartu tą brangią mums su
kaktį, kuri jungia visus lietu
vius. Minėjime dalyvauti yra 
pakviestas Hot Springs mies
to burmistras. 

Salomėja Šmaižienė 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Stfeet 
Priima trečiaa. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki b v.v 
Susitarimui skambint 436-5566 

BALF"0 76-TO 
SKYRIAUS VISUOTINAS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 29 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų Šv. Antano 
parapijos patalpose įvyko Bal
io 76-to skyriaus metinis susi
rinkimas. Susirinkimą pradė
jo skyriaus pirm. Alfonsas 
Juška. Susirinkimui pirminin
kauti pakviestas teis. Stasys 
šimoliūnas, o sekretoriauti 
Vladas StaSkus. 

Susirinkimo pirmininkas 
perskaitė finansų sekreto
riaus Česio Šadeikos pateiktą 
naujų narių ir narystę atnau
jinusių sąrašą. 
Perskaitė pavardes 1983 

metais mirusių narių: Česlo
vas Staniulis, Eugenijus Jan
kus, Antanas Petrauskas, Ona 
Šeputienė, Jonas Atkočaitis, 
Antanas Radzevičius, Rasa 
Orentienė, Zelma Jocienė, Pet
ras Bliūdžius. Adolfas Arma
lis ir Jonas Rugienius. Jie 
susirinkime buvo pagerbti 
atsistojimu ir susikaupimo 
minute. 

Mandatų komisiją sudarė: 
A. Leparskas, S. Simoliūnie-
nė, A. Norus. Praėjusių metų 
susirinkimo protokolą per
skaitė sekr. VI. Staškus. 

Pirm. Alfonso Juškos pra
nešimas buvo trumpas, bet iš
samus. Išreiškė padėką vi
siems už pasiaukojimą Balfo 
darbui. Pasidžiaugė, (duoda-

bakalaureatą. Darbą susirado m a 8 kreditą finansų sekreto-
Culver City miestelyje, Cali- riui), kad skyrius turi daug na-

ILOSVUVOS 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus l igos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm :r penkt. 12—5; antr. ir ketv. 
12—6:30; Jest. tik susitarus. 

R e d a g u o j a E m i l i j a Pakaln išk ienė . Rankrašč ius s iųst i a d r e s u : 

E . P a k a l n i š k i e n ė . 3 9 4 8 S. Artesian Ave. , C h i c a g o , I L 6 0 6 3 2 

LIETUVOS TCIŲ CHORO 
METINIS POKYLIS 

ir Veronika Bilita 

D . M. RUGIENIŪTĖ 
- N A U J O J I PEDAGOGĖ 

Detroitietė Daiva Marija 
Rugieniūtė ne tik baigė aukš
tąjį mokslą, bet jau spėjo "emi
gruoti" į Los Angeles, ten gau
ti darbą ir įsikurti. Stengiuosi 
aprašyti kiekvieną moskslus 
baigusį jaunuolį, jeigu tik gau
nu duomenų. Ne dėl mano kal
tės Daiva taip ilgai liko "sken
dėti tamsoje". Bet geriau 
vėliau, negu niekada... 

Daiva Marija, vyresnioji 
visuomenininkų Liudos ir Al
gio Rugienių duktė, pradžios ir 
vidurinį mokslą išėjusi War-
ren Consolidated mokyklų sis
temoje, Detroito priemiesty 
Warren'e, aukštuosius moks
lus studijavo Michigan State 
universitete. Baigė 1983 m. 
pavasarį ir gavo pedagogės 

fornijoj, netoli nuo LA. Dirba 
s u 12 atsilikusių vaikų, talki
nama dviejų asistenčių. 

Daiva nuo mažens aktyviai 
reiškėsi tiek amerikiečių, tiek 
ir lietuvių organizacijose bei 
klubuose, nes 
daug energijos 

rių. Iždininkas VI. Staškus 
perskaitė metinių pajamų ir iš
laidų pranešimą. Pranešė, kad 
Balfo centrui pasiųsta dau
giau, negu surinkta vajaus 
metu. Tas "daugiau", buvo 

visada turėjo gfcyriaus gegužinės pelno da-
Tik pradėjusi jįg 

Sausio 21 d. pavakary 
Chicagos lietuviai rinkosi į 
Vyčių salę, į Liet. Vyčių choro 
metinį pobūvį. 

Prisirinko pilnutėlė salė — 
daugiau kaip 200 svečių. Jų 
laukė paruošti stalai ir besi
šypsantys vyčiai choristai. Ar
čiau susipažinus ir kiek apši
lus, 8:15 vai. vak. choras 
pradėjo programą. Didokas 
būrys jaunų ir vyresnių cho
ristų gražiai išsirikiavo salės 
gale, o prie pianino atsisėdo 
jaunas akompanijatorius Da
rius Polikaitis. Choro dirigen
tas, visų mėgiamas muz. Faus-
t a s S t r o l i a , g r a k š č i a i 
nusilenkęs publikai, pradėjo 
diriguoti. 

Pirmoji daina — "Susikal
bėjo", liaudies daina, kurioje 
kalbasi sausa nendrelė su 
dobilėliu. 

Antroji — "Oi toli, toli", St. 
Gailevičiaus; tai pilna ilgesio 
žiemos dainelė. 

Trečioji — liaudies daina 
"Per girią, girelę". Solo par
tijas atliko Ona Marija 

Kaselfenė 
vičiūtė. 

Ketvirtoji dainelė, — "Nau
jienos", pasižymėjo gyvu tem-

Penktoji daina — irgi liau
dies dainelė, "Alaus, alaus" — 
populiari Maž. Lietuvos dai
na. 

Ir paskutinė, taipgi labai gy
va dainelė, su soliste Marija 
Banky. Publikai labai plo
jant, buvo pakartota pusė tos 
linksmos dainos. 

Visiems pateikė nemažą 
staigmeną choro pirmininkė 
Sabina Klatt, pakviesdama žo
džiui Liuciją Šotienę. Visi 
buvo nustebinti L Sotienės to
kiu gražiu gestu. Pasirodo, ji 
priklausė seniau veikusiam 
"Kęstučio" chorui, kuris nu
stojo veikęs 1940 metais. Tad 
ji to choro valdybos kasos li
kutį — 871.52 dol. čekį įteikė 
Liet. Vyčių chorui. Tuo savo 
gestu susilaukė tikrai širdin
gų ovacijų. 

Po programos buvo gar
džiai paruošta vakarienė iš 3-

DR. K. 6. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i gos 
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 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . Te l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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 
.- OPTOMETR1STAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

Kun. A. Zakarauskas, Šv. M. 
Marijos Gimimo liet. parapijos 
klebonas, pravedė Lietuvos vyčių 
suruoštą „Lietuvos Atsiminimų" 
banketą. 

jų stambių patiekalų. Po vaka
r ienės "Aido'" orkestras , 
vadovaujamas Dariaus Poli-
kaičio, pradėjo tradicinį val
są. Be paties vadovo orkestre 
groja Povilas Strolia, Tomas' 
Strolia ir Tomas Valaitis. 

Veikė baras, aptarnauja
mas Alberto Zakarkos ir Al
berto Matulio. Paskui buvo 
šokamas rožių valsas, ir, 
pagaliau, dovanų paskirsty
mas. 

Nuoširdi, jauki, draugiška 
nuotaika nuteikė visus daly
vius smagiai, o laikas greitai 
bėgo. 

Vyčių choro valdyba ir cho
ristai dėkingi Chicagos lietu
vių visuomenei, kuri taip nuo
širdžiai atsiliepė į jų kvietimą 
ir savo gausiu dalyvavimu 
parėmė seniausio lietuvių cho
ro Chicagoje veiklą. A P R 

OH 735 4477 R.z 246-00S7 arba 246 6b«i 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal Susitarimą 
Tel. 385-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T V G Y D Y T O J A S 

4t>00 W. 103 S t . Oak L a w n 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS H M M 
C \ D \ T O ! A S IR CHIRURGAS 

42S5 VV. 63rdSt 
Vai. pagal susitarimą: pirm :rketv 12—4 

o—8 antr 12 —o.oenkt 10— 12. 1— o 

DR. A. S. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

J O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitartrru 

lankyti vidurinę m-lą, (Junior Finansų sekretorius C. 
High School), gavo vad. "Most šadeika paaiškino narių ver-
Outs tanding Citizenship bavimo santrauką, kurią at-
Award". Vid. m-loj žaidė tink- gpausdintą visiems j a u buvo 
Unio komandoj, kuri laimėjo įidalinęs. Vasario Sešiolikto-
Michigano valstijos čempio- gį©, gimnazijos Vokietijoje 
natą. Dirbo m-los radijo stoty- rėmėjų būrelio vadovas K. 
je. Už sportavimą bei organi- Sragauskas pranešė, kad gim-
zacine veiklą įrašyta į 1979 m. nazijai surinktas aukas siun-
"High School Ali Americans" į į a p ^ Balfą. Pranešė, kad sa-
knygą. Lygiagrečiai lankė ir v o įpėdiniu yra numatęs 
baigė Detroito "Žiburio" litu- Stasio Butkaus saulių kuopą, 
anistine m-lą, aktyvia skaute Revizijos komisijos aktą per-
reiikėsi "Gabijos" skaučių gkaitė R Ražauskienė. 
tunte, priklausė "Kovo" spor- Esanti valdyba ir revizijos 
to klubui ir dainavo jaunimo komisija sutiko pasilikti dar 
chore. vienus metus. Valdyba: pirm. 

Ar jaunoji mokytoja Califor- Alfonsas Juška; vicepirm.: 
-ni)oj -įsijungs į amerikiečių jrUn Alfonsas Babons, Lydija 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
Lietuvi* gydytoias 

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

n-.io 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Tre<? ir šešt uždarvta 

OR. IRENA KYRAS 
DANTLJ G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 59 St., C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal sus i tar ime - Pirm , 
antr , tref . ketv ir iettad 

T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave. , C kero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus trec1 Seit 12 iki 4 vai popiet 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandom pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal su$it3nma 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"CoHtact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737 3149 

Vai pagal susitarimą L>daryta utt 

Dr. Juozo Meškausko ol is* perem 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Vy«ų choro dalis atlieka programą. Viduryj* sol Algirdas Brazis Nuotr. J . Tamulaičio 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IK VAIKU LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. i l s t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p.j 
Ofiso tel. RE 7-11**; r e i U . 139-2919 

DR. LEONAS SEIIUTIS 
INKSTV rfSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
265o VV. 63rd Street 

Vai antr 1 4 p p. ir ketv 2-5 p.p. 
SeSt , agal susitarime. 

Of i so tel. 776-2880, rez. 448-5543 

Of i so tel. 434-2123, naat« *~<-* i9! 

CHIRURGAS 
2 4 9 4 W n i 7 l8t StfMt 

Pirm . arrtr. ketv. ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs . tel. 586-3166; namu. 3*1-377 

tfi. PETHAS tUttA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S VVest 63rd Street 
Vai oirm., antr ketv t r penkt 

2-6; iettadJeniats pagal tuMUrtoy 



Deficitą sudaro 

IR RIEBALAI, IR MĖSAI 
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JAV federalinio iždo defici
tą problema visame savo sudė
tingume iSsiskaido bent į šiuos 
pagrindinius klausimus: 

(1) Kokio dydžio bus tie 
daug kam nerimą keliantieji 
ateities deficitai? Kad 1982 m. 
deficitas buvo 111 bil. dol. ir 
1983 m. — 195 bil. dol., mes 
jau žinome; bet kad 1984 m. jis 
bus 184 bil. dol., o 1985 m. — 
180 bil. dol., tebėra spėjimas, 
pagrįstas gausybe prielaidų, 
kurių beveik kiekviena gali 
daugiau ar mažiau pasitvir
tinti ar nepasitvirtinti. 

(2) Jeigu šie spėjimai bent 
apytikriai pasitvirtintų, ko
kios bus tų didelių deficitų 
pasekmės? Žymiai pakilę pa
skolų procentai? Žymiai pa-
spartėjusi infliacija? Ir viena, 
ir kita? Nei viena, nei kita? O 
gal už šias galimas blogas 
pasekmes bus atsakingi ne 
vien deficitai, bet ir kiti 
sukontroliuojami (ar nesu
kontroliuojami) faktoriai? 

(3) Kas kaltas už praėjusių 
dviejų metų nemažus defici
tus? Ar daugiau kongresas, ar 
daugiau prezidentas? Ir kokie 
konkretūs jų sprendimai buvo 
pagrindinės anų deficitų prie
žastys? 

(4) Kam priklauso didžiau
sia atsakomybė už numatytų 
ateities deficitų sumažinimą? 
Kieno galioje yra imtis už tą 
sumažinimą pagrindinės ini
ciatyvos? 

(5) Kada, jei iš viso, reikia 
pradėti imtis tos iniciatyvos 
deficitams mažinti? 

(6) Ką reikia konkrečiai 
daryti, kad deficitai sumažė
tų? 

Kiekvienam šių klausimų 
ekonomistai (nekalbant jau 
apie politikus) duoda bent ke
lis skirtingus atsakymus. 
Ypač gausu tų prieštaraujan
čių atsakymų šeštajam klau
simui. Valstybines išlaidas 
karpyti ir pajamas kelti juk 
galima įvairiausiose pozi
cijose ir įvairiausiomis kombi
nacijomis. Tad nenuostabu, 
kad šnekos apie deficitus 
primena Babel io bokšto 
kakofoniją. 

O vis dėlto ir šioje kakofoni
joje prasimuša aiškios tiesos. 
Tik jos neteikia paguodos. Vie
na iš tų neginčijamų tiesų yra 
ši: kiekvienas rimtas žygis 
deficitui sumažinti bus kam 
nors skausmingas. Jeigu 
sutiksime, kad deficitus ma
žinti būtina ir imsimės prie
monių tam įgyvendinti, kas 
nors nuo to nukentės. Nuken
tės būtent tie, kurie neteks 
valstybės jiems skiriamų iš
laidų ar kurie turės mokėti pa
keltus valstybinius mokes
čius. Ir nukentės smarkiai, nes 
deficitai, kuriuos ketinama su
mažinti, yra dideli. 

Jei ir kai bus pasiryžta defi
citus mažinti, kas bus pasi
rinkta mažinimo aukomis? 

Prezidento iš privačių biz
nierių sudarytoji vad. Grace 
komisija neseniai pateikė apie 
2,500 konkrečių rekomenda
cijų, kur nukirpti "bereikalin
gas" valstybės išlaidas taip, 
kad per trejus metus būtų su
taupyta 424 bil. dol. Washing-
tonas tas rekomendacijas stro
piai nagrinėja. Tačiau nėra 
jokios garantijos, kad admi
nistracija (kurios pareigūnai 
jau ir taip viens į kitą skersa
kiuoja) bei kongresas (kur 
didelį balsą turi "dosnūs" 
demokratai) jas visas ar net 
didesne jų dalį priimtų. Kodėl 
ne? Ogi dėl to, kad kiekvienas 
toks nukarpymas reikštų ku
rio nors biurokrato, senato
riaus ar kongresmano (ir jį re
miančios balsuotojų grupės) 
pralaimėjimą. Jeigu vis dėlto 
pavyktų prastumti bent pusę 
siūlomų nukarpymų sumos, 
tai vis tiek kone du trečdaliai 
ateinančių trejų metų deficitų 
liktų nepaliesti (prileidžiant, 
kad kiekvienais metais defi
citas suksis apie 200 bil. dol.). 

Tad stambesnių rezultatų 
dairytis reikia kitur. O kur? 

Didelių sutaupymų galima 
laimėti tik iš didelių, ne mažų 
biudžeto pozicijų. Pvz. kovai 
su tarša (pollution) preziden
tas ketina išleisti apie 4 bil. 
dol. per metus (mažiau negu 
Carterio laikais). Sumažinus 
šią sumą pusiau, sutaupoma 
tik 2 bil. dol. Tuo tarpu gyny
bos reikalams siūloma 1985 m. 
išleisti 264 bil. dol. Sumažinus 
šiąją sumą pusiau, sutaupo
ma iš karto beveik trys ketvir
tadaliai viso metinio deficito! 
Žinoma, niekas, išskyrus 
komunistus bei anarchistus, 
nesiūlo taip drastiškai nukirp
ti apsiginklavimo išlaidas. Ta
čiau jų sumažinimas vien 5% 
jau reikštų 14 bU. dol. laimėji
mą (taigi tris su puse karto 
daugiau už visą taršos kontro
lės biudžetą!) Štai kodėl ne tik 
prezidento patarėjai Feldma-
nas su Stockmanu, bet ir libe
ralieji respublikonai bei kone 
visi demokratai "rodo dantis" 
Pentagonui. 

Tačiau kaip sunku rasti tuos 
"karpytinus" 14 bilijonų! 
Grace komisija nustatė, kad iš 
viso milžiniško gynybinio biu
džeto tik truputį daugiau nei 3 
bil. kasmet "išleidžiama vė
jais" (mokant po 91 dol. už 
sraigtus, kurie kainuoja 3 cen
tus, ar išlaikant kai kurias ba
zes, kurių nė Pentagonas neno
ri, bet kurių reikia tų valstijų 
senatoriams, nes jose dirba ir 
jas aptarnauja balsuotojai!) O 
kur išpešti dar kitą 11 bilijonų? 
Čia jau reikia kirpti nebe "tau
kus", o stačiai nupjauti "mė
sos". Bet tam pasipriešins 
konservatoriai su pačiu pre
zidentu prišaky. 

Tačiau net ir kaip nors tą 14 
bilijonų skaudžiai iš apsigink
lavimo atrėžus, bendras iždo 
deficitas vis tiek siektų dar 
166 bil. dol. Net ir nupjovus 
keturgubai daugiau, — o tai 
jau neabejotinai pavojinga 
valstybės saugumui, — defi
citas kaip buvo virš 100 bil. 
dol., taip ir bus. Tad reikia 
rimtų sutaupymų ieškoti ki
tur. O kur? 

PASIKALBĖJIMAS SU L F 
VALDYBOS PIRMININKU 

VIKTORU NAUDŽIUM 
— Praėjusiais metais sėk

mingai vadovavote Lietuvių 
Fondo valdybai. Kokie darbai 
gulė Jūsų, kaip valdybos pir
mininko, pečius? 

— L. Fondo valdybos pa
grindinis darbas yra admi
nistruoti visą L. Fondo turtą, 
kuris siekia trijų milijonų. Val
dybos pirmininkas neša pilną 
atsakomybę prieš LF tarybą 
už savo valdybą, tad norma
lu, kad jam tenka daugiausia 
ir dirbti. 

Man teko perimti pareigas iš 
buvusio valdybos pirmininko 
gana nepatogiomis sąlygo
mis. L. Fondo knygvedyba, dėl 
ligos pasitraukus tą darbą 
daug metų dirbusiam buhal
teriui, buvo keletą mėnesių at
silikusi ir nepilnai vykdoma. 
Apie fondo būstinės perkėli
mą į geresnes ir erdvesnes pa
talpas buvo jau keletas metų 
kalbama LF tarybos posė
džiuose. Fondo narių kartote
kos sumoderrrinimas ir jos ap
sauga gaisro atveju kai 
kuriems tarybos nariams jau 
senokai kėlė rūpesčio. "Lietu
vių Fondas" knyga — didelis 
ir nelengvas projektas, bet ei
lę metų paliktas vystytis šalia 
LF valdybos, jai neuždėjus at
sakomybės, nelabai judėjo 
priekin. Norėdamas paskubin
ti tos knygos pasirodymą, sa-
vanorškai įsitraukiau į sį dar
bą. 

Tie visi rūpesčiai ir darbai 
gulė ant mūsų valdybos pečių, 
papildomai prie te kasdieni
nio administracinio fondo dar
bo. Šios valdybos kadencijai 
baigiantis, LF būstinė yra pa
togiose ir erdviose, gerai įreng
tose patalpose, įsigytas kom
piuteris jau dabar talkina 

kryptimi darbuotis. Tarybos 
dauguma taip pat pritarė toms 
pastangoms. 

— Aukotojų pageidavimu 
Lietuvių Fonde veikia specia
lių paskirčių fondai, kurių pa
lūkanos skiriamos pagal au
kotojų nurodymus. Ar šių 
fondų administravimas nesu
daro nepatogumų atskaito
mybei ir ar tokių fondu stei
gimas skatintinas ir ateityje? 

— Šiuo atveju L. Fonde yra 
septyni specialių paskirčių 
fondai, vad. stipendijų fondai. 
Jų bendra kapitalo suma su
daro trečdalį milijono. Maž
daug kas metai priauga po vie
ną tokį fondą. L. Fondui jie 
nesudaro jokių sunkumų nei 
atskaitomybėje, nei LF planų 
įgyvendinime, nes rėmimas 
lietuvių jaunuolių švietimo sti
pendijomis yra labai svarbus 
įrankis mūsų lietuviško prie
auglio išlaikyme ir jis bus dar 
svarbesnis ateityje. 

— "Pasaulio lietuvio" 1983 
m. Nr. 12, psl. 29, yra paskelb
ti JAV LB X tarybos II sesijos 
nutarimai, kurių kultūros sri
tyje yra ir toks pasisakymas: 
"... Pageidauja, kad dėl geres
nės koordinacijos Lietuvių 
Fondas ir JAV LB Kultūros 
taryba vienas kitą informuotų 
apie bendro nusistatymo klau
simus". Kaip Jūs suprantate 
šį nutarimą? Ar jis nemeta še
šėlio Lietuvių Fondo ir JAV 
LB santykiams? Ką veikia LB 
krašto valdybos skirti 3 na
riai Pelno skirstymo komisijo
je, kai joje'įjra dar ir kiti aukš
tieji LB f vadovai? Kokio 
geresnio ryršio dar siekia JAV 
LB krašto valdyba? 

— Man neteko dalyvauti 
narių kartotekos reikaluose ir JAV LB tgiybaa sesijoje, tad 
ateityje galės dar labiau pa- nežinau, kokie motyvai vertė 

Pačią didžiausią federalinio 
biudžeto dalį sudaro visgi ne 
gynybos išlaidos, o visokie tie
sioginiai išmokėjimai as
menims (Sočiai Security pen
sijos, federalinių tarnautojų 
pensijos, Medicare, bedarbių 
kompensacija ir daugelis ki
tų). Iš viso bendrojo 925 bil. 
dol. biudžeto šie išmokėjimai 
užima net 41%, taigi apie 379 
bil. dol. Tai tokie išmokėjimai, 
kuriuos gauna kiekvienas juos 
užsitarnavęs, nepaisant ko
kios bebūtų jo pajamos (ir 
Rockefelleriai susilaukia So
čiai Security čekių!). Tad į šią 
sumą neįeina Medicaid, mais
to kortelės ir kita šalpa, kuri 
skiriama tik beturčiams. Jei
gu šią 379 bil. dol. sumą 
nukirptume tik 5%, gautume 
19 bil. dol. sutaupymą. Bet ir 
tai užlopytų maždaug dešim
tąją deficito dalį! Kad rezulta
tai būtų rimti, reikėtų tuos 
išmokėjimus nukirpti bent 20 
ar 30%. Tačiau koks kongre
sas drįstų šitai įgyvendinti? 

Kita vertus, jeigu nebus pa
kankamai nupjautos išlaidos, 
teks didinti valstybės paja
mas. Bet ar galima tai pada
ryti, nepakėlus kam nors mo
kesčių? O jei ne, tai kuriuos gi 
mokesčius pakelti? 

Prezidentas, pristatęs savo 
biudžeto planą (kurio duo
menimis 6a rėmėmės), kartu 
pareiškė norą derėtis su kong
resu, kaip per ateinančius 3 
metus sutaupyti bent 100 bil. 
dol. Procesas bus labai sun
kus. Bet ir visiškas jo pasi
sekimas numatytų deficitų dar 
toli gražu neišlygins. Tad ne
stebėtina, kad kai kurie 
adminstracijos politikai ir 
komentatoriai jaučia pagun
dą deficitus "sumažinti', tvir
tindami, kad jokios didelės 
problemos su deficitais... nė
ra. O gal jie turi tiesos? 

m. dr 

lengvinti sekretoriato ir knyg-
vedybos darbus. "Lietuvių 
Fondas" knyga yra pagaliau 
spaustuvėje ir numatomas jos 
pasirodymas š. m. kovo gale. 

— Daug neapmokamų va
landų skyrėte Lietuvių Fondo 
veiklai. Ar buvote patenkin
tas darbo aplinka ir ar radote 
pritarimą taryboje, valdybo
je? Lietuvių Bendruomenės va
dovybėje? 

— Per tuos metus teko daug 
daugiau dienų ir valandų skirti 
fondo reikalams, negu iš pra
džių atrodė, bet tas yra natūra
lu, norint įvykdyti bent dalį to 
kas užsibrėžta. Mano noras — 
matyti L. Fondą labiau profe
sionaliai funkcijonuojantį, pil
nai sutapo su LF tarybos pirmi
ninko, finansininko S. Baro 
rmntimig ir buvo nesunku ta 

formuluoti šį nutarimą. L. 
Fondo finansinė parama LB 
kultūros ir švietimo taryboms 
eina per pelno skirstymo ko
misiją, kurios trys iš šešių na
rių yra L$ krašto valdybos 
skirti. Paskirta finansinė pa
rama yra perduodama krašto 
valdybai. Ji savo keliu per
duoda paskirtas lėšas tary
boms. Tuo pasiekiama bendru 
susitarimu geresnė atskaito
mybė ir kontrolė. Jau praei
tais metais abiejų tarybų pir
mininkai buvo kviesti 
pristatyti savo planus — pro
jektus LF pelno skirstymo ko
misijai. Šiais metais tas bus 
tęsiama, kartu kviečiant ir ki
tas lietuviškas institucijas bei 
didesniųjų projektų sumany
tojus ar vykdytojus, norinčius 
gauti ar gaunančius kasmet 
didesnę paramą iš LF, prista-

Viktoras Naudžius, Lietuvių 
fondo valdybos pirmininkas. 

tyti savo projektus. Šia proga ' 
norisi pareikšti, kad su krašto 
valdybos, kultūros ir švietimo 
tarybų pirmininkais turėjome 
glaudų, nuoširdų ir korektiš
ką bendradarbiavimą. 

— Spaudoje vis dažniau pa
sirodo pasisakymai dėl skiria
mų kultūrinių premijų. Nors 
Lietuvių Fondas tiesiogiai ir 
nelinksniuojamas, bet žino
me, kad daugiausia premijų 
teikia kultūros taryba, o pini
gai ateina iŠ Lietuvių Fondo. 
Jūsų nuomone, ar iki šiol nau
dotas Lietuvių Fondo pelno 
skirstymas buvo geras ir tiks
lus? 

— Kultūros tarybos skiria
mų premijų skaičius yra dau
giau negu viena nuomonė. Gal 
tas ir vertė krašto tarybą duo
ti sugestijų savo kultūros ta
rybai artimiau informuotis su 
LF. Ta prasme aš ir aiškin-
čiausi aną LB tarybos nutari
mą. Kiekvienos organizacijos 
nuomonę į darbo siekius ir 
metodus. Šios LB kultūros ta
rybos veikloje jaučiasi akcen
tavimas skatinti kūrybinę 
veiklą premijomis. Tikslas ge
ras ir priemonės geros. Tik gal 
jos būtų efektyvesnės, jei tų 
premijų būtų mažiau ir jos bū
tų didesnės, kad ir ne kas me
tai skiriamos. 

— įsisteigė Lietuvių dailiojo 
meno institutas, kurio veiklai 
Lietuvių Fondas yra suteikęs 
beprocentinę paskolą. Ar toks 
metodas yra geras, norint ap
saugoti lietuvių sukauptas ver
tybes, ar reiktų paieškoti nau
jų būdų? 

Lietuvių dailiojo meno insti
tutas išsivystė iš LF taryboje 
buvusios meno puoselėjimo ko-

i misijos, kuri buvo sudaryta 
dail. Domšaičio kūriniams už
pirkti. Tų jo kūrinių buvo įsi

gytą įvairioje formoje daugiau 
700 vienetų, įskaitant ir 45 ge
riausius darbus, tebesančius 
pas Domašaitienę-Žvironienę 
Havajuose, kurie, pagal piriri.--
mo sutartį, bus perduoti L. 
F'ondui po jos mlrtief. rrie'to 
projekto įgyvendinimo labai 
daug prisidėjo dail. P\. Valeš-
ka, o patarimais ir eksperto 
talka darbų atrankai repre
zentaciniam rinkiniui dail. R. 
Viesulas. Mintis buvo, tuos 
darbus perkant, o ji tebėra ir 
dabar, kad, sudarius iš dides
nės dalies gerųjų Domšaičio 
kūrinių neperduodamą repre-
zentacinų rinkinį, kitą dalį jo 
kūrinių pamažu plėsti į pa
saulį, kad jo darbai kalbėtų už 
save ne vien nuo muziejų sie
nų, bet ir privačių namų, įs
taigų ir galerijų. L. Fondas 
tam projektui, kaštavusiam 
daugiau kaip 130,000 dol. įgy
vendinti, negalėjo liesti savo 
nepaliečiamo pagrindinio ka
pitalo, galėjo iš jo tik pasisko
linti, bet tie pinigai turės grįž
ti atgal. Užsiimti, kad ir 
smulkiu kai kurių tų darbų 
pardavinėjimu, LF nei pa
grindiniai tikslai, nei pajėgu
mas neleido. Išvadoje — buvo 
inkorporuotas L. Fondo pada
linys (subsidiary) LDM insti
tutas grynai meno reika
lams. Ar LF planui telkti ir 
kitų žymesnių lietuvių daili
ninkų reprezentacinius dar
bus pritars lietuviškoji pla
tesnė visuomenė, parodys 
ateitis. LDM instituto paskir
tis ir yra organizuoti ir telkti 
meną mylinčią ir gerbiančią 
visuomenę talkon. 

Tik su tokiu užnugariu ins
titutas galės savų tikslų siek
ti. To plano realizavimo pra
džioje tiek dail. A. Valeškos, 
tiek LF tarybos žmonių vaiz
duotėje buvo Domšaitis tar
tum plačiašakis ąžuolas, ku
rio užuovėjoje spiesis kiti 
medžiai ir medeliai. Į klausi
mą, ar toks metodas yra geras 
paskolos formoje ir dar bepro-
centinės, nustojant kasmet 
apie 13,000 dol. pajamų telkti 
lietuvių dailininkų darbus — 
meno ignorantas sakys, kad 
yra blogas, meno mylėtojas 
sakys, kad reikia galimai grei
čiau kitų lietuvių dailininkų 
darbus supirkinėti. Perkant 
Domšaičio darbus, buvo ma
nyta, kad jo vardą įstačius rei
kiamoje vietoje meno istorijo
je, jo darbai pasidarys 
brangesni, dalį jų pardavus, 
bus grąžinta LF paskola ir 
institutas galės plėsti savo rin
kinį. 

— Jums traukiantis iš val
dybos pirmininko pareigų, ko
kie bebūtų siūlymai naujai 
valdybai? 

— Mano siūlymas naujam 
valdybos pirmininkui dr. A. 
Razmai būtų užbaigti tuos 
darbus, kuriuos dėl laiko sto
kos nebuvo suspėta užbaigti, 

tęsti ir plėsti turimo kompiute
rio panaudojimą ir pasiekti 
šiais metais trijų milijonų su
aukotą kapitalą. O tai pasiek
ti trūksta tik 318,000 dol. Mū
sų kadencijoje buvo fondui 
įplaukų 304,000 dol. 

— Ką dar norėtumėte pasa
kyti lietuvių visuomenei ir ko
kie Jūsų pageidavimai? 

— Visi galime džiaugtis ir 
didžiuotis ta gausia LF narių 
šeima. Jos dosnumas tebėra 
tas pats, tik gaila, amžius di
dėja. Norėtųsi fonde turėti 
daugiau jų vaikų ir vaikaičių. 
Laiškai į mūsų kreipimąsi 
ateina dviejų rūšių: vieni su če
kiais, kiti grįžta adresatų ne
radę. O tokių yra irgi dviejų 
rūšių: vieni nesiteikė pranešti 
savo adreso pakeitimo, kiti mi
rė. Tad pageidavimas būtų, 
kad, pakeitus gyvenvietę, fon
do nariai painformuotų fondo 
įstaigą. 

Antanas Juodvalkis 

Valentin Berežkov 
senas saugumietis 
S o v i e t ų a m b a s a d o s 

W a s h i n g t o n e p i r m a s i s 
sekretorius Va len t inas 
Berežkovas rugpjūčio 18 d. su 
sūnumi Andriejumi ir žmona 
išvyko atgal į Sovietų Sąjun
gą. Amerikiečių žurnalistai ir 
televizijos komentatoriai 
spėliojo, jog tuo pasibaigsian
ti 67-ių metų amžiaus 
„diplomato" karjera, kurią 
sugadinęs jo • sūnus, parašęs 
prezidentui Reaganui laišką ir 
norėjęs pasilikti Amerikoje. O 
dabar pasirodo, kad tas 
„diplomatas" iš tikrųjų yra 
veteranas saugumietis, arti
mas Lietuvos „tarybintojo" 
dekanozovo bendradarbis. 
Kaip rugsėjo 14 d. dienraštyje 
„The Washington Times" rašo 
prieš 30 metų į vakarus perbė
gęs NKVD pareigūnas P. S. 
Deriabinas, „diplomatas" 
Berežkovas 1940 m. rudenį 
buvo pasiųstas į Berlyną, kur 
drauge su Stalino „vyriausiais 
šnipais" V. Merkulovu ir V. 
Dekanozovu stengėsi „išnau
doti" Stalino santykius su 
Hitleriu ir ruošė dirvą 
kruviniems išvežimams iš 
Lenkijos, Besarabijos ir Pabal
tijo valstybių". Vėliau jis buvo 
vertėju Teherano konferenci
joje (1943) bei Jungtinėse 
Tautose ir *tapo „žurnalistu", 
pasinaudodamas specialiai 
NKVD (vėliau KGB) uždavi
niams įsteigto žurnalo „Novo
je Vremia" priedanga. Berež-
kovo „bosas" Dekanozovas 
buvo sušaudytas drauge su 
savo viršininku Berija, tačiau 
Berežkovas to likimo išvengė. 
Jis buvęs artimu Sovietų 
ambasadoriaus Washingtone, 
Dobrynino, patarėju, ir galbūt 
kandidatu užimti jo vietą. 

(ELTA) 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

buvę „beveik visai apvokietėję esą to kaimo gyven
tojai". Tuo metu Lietuvoje „Aušros", „Varpo" 
kurstoma, vis ryškiau švietė tautinio atgimimo 
saulė, o Mažojoj Lietuvoje, buvusiame plačiame 
lietuviškame krašte, kur gimė pirmosios lietuviškos 
knygos ir laikraščiai, tautinės sąmonės saulė jau lei
dosi, palaipsniui skęsdama vokietėjimo jūroje. 

Baudžiauninko sūnumi J. Basanavičius išbuvo 
neilgai, apie 13 metų, bet nuo mažens girdimi tėvo 
pasakojimai apie buvusių protėvių — laisvų 

Šių skatinamas, baudžiavą plačiai aprašė knygoje 
„Baudžiava Lietuvoje, Bartininkų kraštas", kiek ki
tuose raštuose ir labai trumpai mini .Autobiogra
fijoje". Baudžiavos panaikinimą jis vadina, atrodo, 
tikslesniu „nuo baudžiavos atvadavimo" terminu. 

Baudžiava Lietuvoje atsirado XIV a. pabaigoje, 

23 
Ir dar dabar mokyti vyrai negali nustatyti, . 

kada Ožkabalių žmones neužmirštamų žodžių dainą „karaliaus žmonių" laimingus laikus, o dabar čia 
„Balsas, šaukiantis brolio pas brolį" sudėjo. O gal pat kasdien matomi baudžiavos išvarginti žmonės 
tai yra sjįsjfcif, vykusių kovų ir į tolimus kraštus jo jaunutėje sąmonėje paliko neišnykusių vaidinių 
tremiamųjų balsas, balsas tebegirdimas ir šian
dien... 

Sukilimo metu, kai rusų valdžia dalį Prūsijos 
pasienio sargybos karių pasiuntė malšinti maišto, 
Basanavičiai, kaip ir kiti apylinkės žmonės, pasi
rengė arkliais važiuoti į Prosus pigesnių, geresnių 
prekių prisipirkti. Taip bent dalinai išsipiląs Jonelio kai bajorai-ponai vis naujoms privilegijoms įgavo 
nuo „mažens" buvęs didelis troškimą* pamatyti teisę ne tik į savo, bet ir į ūkininkų žemes. Vals-
„nepažinstamą tolimą svietą", kai jis tėvo ir dėdės tiečių asmeninė priklausomybė bajorams — ponams 
Jono globoje pirmąjį kartą išvažiavo į netolimą įsitvirtino 1447 m. Kazimiero dekretu ir įteisinta 
Prūsų, K. Donelaičio apdainuotą „būrų", kraštą. Žygimanto Augusto 1557 metais. Taip pat palaips- panašiems, kitus perdavė į privačias rankas. Šiuose 

Stalupėnų mieste prisipirkę, nuvažiavo į netoli niui didėjo šių nužmogintų, nustojusių pagrindinių dvaruose prievolės buvo sunkesnės, baudžiauninkai 
esantį lietuvių gyvenamą su katalikų bažnyčia teisių žmonių ir baudžiavinės prievolės. XIV—XV 
Bilviečių kaimą pas gimines Alytus pasisvečiuoti, amžiaus sąvartoje apgyvendinti ūkininkai 

(kmetones) nuo valako žemės per metus teturėjo ati
dirbti 14 dienų, 1501 m. — apie 57 dienas, 1557 m. 
— jau apie 110 dienų. 

Tai buvo tik karališkuose dvaruose. Ponų — pri
vačiuose dvaruose lažas buvęs žymiai didesnis. 

ponų, kurie, savo lėbaujančių svečių malonumui į 
medžius „sutupdę" baudžiauninkus, liepė šiems 
gegutėmis kukuoti, kai ponai pasigardžiuodami į 
juos šaudę 

Ir pastarųjų laikų istorikas dr. T. Remeikis rašo, 
kad carų laikais Lietuvoje kai kuriuose privačiuose 
dvaruose lažas siekęs 6 dienas savaitėje. Carų 
įsakais padidintas rekrūtų ėmimas ir mokesčių 
ėmimas ne nuo „dūmo" — kolonijos, bet nuo gyvų 
„dūšių" šeimoje, pakeitė ir imigracijos kryptį- Per 
šimtmečius vykęs Mažosios Lietuvos žmonių kėli-
masis Lietuvon sustojo. Žmonės kiek pakenčiames-
nio gyvenimo ieškodami, pradėjo iš Lietuvos keltis į 
Mažąją Lietuvą. 

Šiaurinėje Sūduvoje masiškai baudžiava įvesta 
apie 300—350 metų vėliau, apie XVIII amžiaus 
trečiąjį ketvirtį, kai čia jau buvo pakankamai 
žmonių apdirbti kuriamus dvarus. D.L.K. laikais 
Bartininkų valsčius buvo valdiškose žemėse, todėl 
čia visi steigiamieji dvarai buvo valdiški — karališ
ki, su dviem savaitinėmis darbo dienomis. Po 
pirmojo sukilimo Rusijos caras daugumą karališkų 
dvarų atidavė sukilimą malšinusiems generolams ir 

Pasivaišinę, pernakvoję, išvažiavo namų link. 
Sutemus, pasiekus Karalkrėslį, išgirdo kažką iš 
paskos atvažiuojant. Prisidingėdami rusų kareivių, 
Užbaliuose išsukę į pasitaikiusį gluosnių šešėliais 
aptemdytą kelelį, nepastebėti praleido įtartuosius. 
Laiminga kelionė baigėsi. Nuo čia J Basanavičius Sunkiausia baudžiava Lietuvoje buvo carų valdymo 
tęsia jau liūdną Bilviečių kaimo istoriją. laikais, siekusi iki 300 dienų metuose. Dvarininkas 

Praslinkus 32 metams, buvusiame lietuviškame su savo tarnais atėjęs į valstiečio gyvenvietę 
kaime, lietuviškas pavardes teturėję &k 4 gyven- (coloni), „ką norėjęs, tai daręs", žmonės ir gyvuliai 
toiai. Giminaičiu Alvtu ten iau nebuvę 1906 metais įgyvenę vienuose namuose. Pasakojama, kad buvę 

turėjo dirbti 3 savaitines dienas ir mokėti „dūmo" — 
individualiai baudžiauninko apdirbamo ūkio — 
mokesčius. Darbo diena buvo užskaitoma tik dvare 
įvykdžius nustatytą darbo dienos normą. 

Bartininkų dvaras su Ožkabalių ir kitų priklau
sančių kaimų žmonėmis buvo padovanotas sukilime 
pasižymėjusiam generolui Nostitzui, „kuris labai 
skriaudęs žmones", šiame dvare Basanavičiai bau
džiavą vilko dar apie 33-jus metus, iki nuo jos 
..atvadavimo". 

(Bus daugiau) 
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Rūta Garūnaitė ir Danie l ius Sula 

NAU JAN, BENDRAN 
GYVENIMAN 

• 

^ 
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Dviejų jaunų širdžių san 
tuoka buvo palaiminta nau
jam gyvenimui gruodžio 17 d., 
atliekant vedybų apeigas Švč. 
M. Marijos bažnyčioje, Mar-
ąuette Parke. Sutuokti Rūta 

" Garūnaitė ir Danielius Sula. 
Vedybų taku žygiuojančius 
jaunąją, pamerges ir jaunąjį 
su pabroliais lydėjo styginio 
orkestro muzika, kurios gar
sai pakartotinai skambėjo per 
visas apeigas. Jungtuvių apei
gas atliko ir šv. Mišias aukojo 
kun. Antanas Markus ir jau
nosios dėdė kun. Juozas 
Prunskis. Santuokos Mišių 
metu giedojo sol. D. Stankai-

___tytė. Lekciją paskaitė Audrė 
Kižytė. Pagrindine pamerge 
buvo jaunosios sesuo, bebai
gianti medicinos studijas. Da
lia Garūnaitė. 

Jaunųjų tėvai, linkėdami 
jauniesiems šviesios vedybi
nės laimės, uždegė ant alto
riaus po žvakę, o Rūta ir Da
nielius paėmę tas dvi žvakes 
jomis uždegė naują žvakę, lyg 
ženklą, kad jie pradeda bend
rą gyvenimą moterystėje. 

Vedybinės vaišės vyko 
Sabre rūmuose, Hickory Hills. 
Čia buvo matyti daug abiejų 
šeimų narių ir artimųjų — gy
dytojų, inžinierių ir kitų, net 
atvažiavusių iš toliau, kaip dr. 
Jadvyga ir dr. Romas Ginei
čiai — jaunosios dėdė ir teta iš 
Dayton, Ohio. Vaišių progra
mą pravedė jaunosios pusbro
lis dr. Jonas Prunskis, įnešda-
mas daug gyvumo savo taikliu 
humoru. Jaunosios tėvas dr. 
Albinas Garūnas, sveikinda
mas Rūtą, pasidžiaugė, kad ji 
išaugo religinga, išmokslinta, 
turi visas savybes vesti pras
mingą ir laimingą gyvenimą. 
Priminė reikalą branginti au
gant įsigytas lietuviškas tra
dicijas. Kreipdamasis į Rūtą ir 
Danielių skatino gyventi abi
pusėje pagarboje, atsimenant, 
kad, nežiūrint kiek daug tam
sesnių dienų ateitų, saulė po jų 
vistiek užtekės. 

Prieš vaišes maldą sukalbė
jo kun. J. Prunskis. Po skanių 
patiekalų, orkestrui grojant, 
vyko šokiai ir skambėjo gau
sios lietuviškos dainos. 

Rūta Garūnaitė yra baigusi 
Donelaičio žemesniąją ir aukš
tesniąją lituanistikos mokyk
lą, nuo mažens ateitininkė, 
"Grandies" tautinių šokių gru
pes narė. komp. D. Lapinsko 
mokinė pianino skambinime. 
St. Xavier kolegijoje įgijusi 
bakalauro laipsnį iš biologi
jos, o Illinois technologijos 
institute parašiusi mokslinį 
darbą ir gavusi magistro 
laipsnį iš kovos su tarša inži-
npriios Dahar dirha Mirhapl 

Reese ligoninėje, prie naujų 
medicinos įtaisų, kuriais išori
nio tikrinimo būdu tiriamas 
kraujagyslių sveikumas. Rū
tos motina dr. Ona Pruns-
kytė-Garūnienė yra dantų 

Mūsų Kolonijos 
Shenandoah, Pa. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 
Shenandoah ir apylinkės lie

tuviai minės Vasario 16-tąją 
vasario 12 d., sekmadienį, šia 
tvarka: 11 vai. ryto lietuviš
kos Šventos Mišios lietuvių 
kalba. Mišias ir pamokslą sa
ko klebonas kun. J. Paskalis 
Sabas; 12 valandą po pamal
dų pietūs ir iškilmingas minė
jimas parapijos salėje. Auka 
pietums tik 5 dol. Visi yra 
kviečiami dalyvauti ir pri
siminti mūsų kenčiančią Lie
tuvą. Šiam minėjimui vado
vauja J. Janulevičius ir 
Lietuvos Vyčių radijo valan
dos vedėjas J. Yezulinas. 

gydytoja, o Albinas Garūnas 
— medicinos daktaras. 

Jaunasis Danielius Sula mo
kėsi St. Bedė parapijinėje mo
kykloje, baigė St. Lawrence 
aukštesniąją katalikų mokyk
lą, paskiau gavo bakalauro 
laipsnį St. Xavier kolegijoje, o 
dabar bagia dantų gydytojo 
mokslą Northwestern univer
sitete. Yra skautas ir spor
tininkas. Jo motina Patricija 
yra veikli savoje St. Bedė 
parapijoje, dirba kursuose, 
ruošiant skautų vadus. Tėvas 
Raimondas Sula turi gerą tar
nybą Commonwealth Edison 
bendrovėje. Jaunavedžiai po-
vestuvinėn kelionėn išskrido 
į Jamaiką. Jaunavedžiai jau 
grįžo į Chicagą prie savo dar
bų: Rūta — Michael Reese li
goninėje, o Danielius baigti 
studijas Nothwe8tern uni-

BA2NYCIOS REMONTAS 

Didžioji ir gražioji Šv. Jur
gio lietuvių bažnyčia remon
tuojama iš oro pusės. Šiam rei
kalui reikia sutelkti šimtą 
tūkstančių dolerių. Parapie-
čiai šiam reikalui atsiliepė 
dosniai. 

EKSKURSIJA I ROMĄ 
Iš angliakasių apylinkės į 

Švento Kazimiero 500 metų 
iškilmes Romoje vyksta 70 as
menų. Tai labai gražus būrys 
mūsų tautiečių. 

New Jersey Juozas 

Kas duoda vargšams, sutei
kia Dievui. 

V. Hugo 

SOPHIE BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojam is nuosavos studijos Mar-
ąuette Pk., vedėja Aldona Daukus. 

7159 S. Maplewood Aveooe 
Chicago, EL 80829 

TeL 778-1543 

Sv. Kazimiero sukakčių komiteto numatytiems darbams paremti, minint 
500 metų mirties sukaktį aukų atsiuntė: Petras Mikalauskas. Omaha, 
Nebr. — 100 dol., kun. P. Ragažinskas, Ph.D., Central New Mexico — 
200 dol., Antanas Balčytis. Chicago, 111. — 100. Juozas ir Izabelė Laučkai, 
Bethesda, Md. — 25 dol., X-Y. iŠ Australijos — 100 dol., Bruno Prialgaus-
kas, Chicago, Dl. — 50 doL. Z. Didžbalis, iš Toronto — 50 dol., ir kun. 
J. Aranauskas, iš Montrealio — 10 dol. 

Visiems aukotojams šv. Kazimiero sukakčių komitetas labai nuošir
džiai dėkoja, o kas vyksta j Romą — laimingos kelionės linki. Aukoms 
čekius ar pašto perlaidas rašyti: 

ST. CASIMIR'S ANNTVERSARY COMMTTTEE 
ir siųsti 351 Highland Mvd, Brooklyn, N.Y. 11207 

Aukos nurašomos nuo Federalinių mokesčių. 
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LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA 

a 
„PORTUGALIJA—FATIMA 

ISPANIJA - LIURDAS / PARYŽIUS 
1984 RUGPJŪČIO 02—20 DIENOMIS 

18 DIENŲ 
ORGANIZUOJA „DRAUGAS" 

KELIONĖS KAINA 
(asmeniui — gyvenant dviese kambaryje) 

IŠ NEW YORKO IS ČIKAGOS 
$2150.00 $2350.00 

Kelionės kaina apmoka: 

V 

ŠVIE2ŪS GRYBAI 

BROCCOLI sv. 

CLASSIFIED ADS 
M 1 S C E L L A N E O U S Į lANUOMOJAMA - POB BENT 

EAGLE BIRD TRAIN1NG SCHOOL 
i Tame your parrot easily. This suecess-

ful formula used in professional tanv 
ing of exotic birds. Call for details. 

TeL — 439-0599 

dėžutė 1 sv. $-1.29 | 

c m 
GRADE—A EXTRA LARGE EGGS— S 

KIAUŠINIAI tuz. Q Q c i 
(Nedaugiauu 3 tuz. su kitais pirkiniais.) = 

i ANJOU PEARS —< KRIAUŠĖS 

. 

Transatlantinius skridimus 
Pirmos klasės viešbučius 
Pusryčius ir vakarienę kiekvieną dieną 
Priešpiečius pagal maršrutą 
Transportą autobusu iš aerodromų ir ifi viešbučių 
Ekskursijas pagal maršrutą 
Lagaminų atnešimą į kambarius 
Traukinio bilietus — Liurdas / Paryžius 
Patyrusio palydovo paslaugas 

* * * 

Atskiras kambarys — $210.00 papildomai 

Keleiviai iš visų Amerikos ir Kanados miestų gali prisi
jungti New Yorke arba Čikagoje. 
Jiems bus parūpinti lėktuvo bilietai iš gyvenamo miesto į 
New Yorką ar Čikagą to laiko pigiausiomis kainomis. 

IMOKĖJIMAS ASMENIUI - $200.00 

Žemiau pridėtą atkarpą su įmokėj imo čekiu prašome 
siųsti: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE B U R E A U 
9727 South Western A v e n u e 

Chicago, I L 6 0 6 4 3 
t e l . (312) 2 3 8 - 9 7 8 7 

S sv. $ - | .00 = 

FLORIDA TEMPLE ORAN GES — 
APELSINAI, 4 sv. f - Į .00 

Galioti Milk Sale — Papiginta Kaina 
PIENAS gal. $ - | .49 

2% PIENAS gal. - j .39 

1% arba NUGRIEBTAS PIENAS $ - | .19 

ŠVIEŽCS RIDIKfcLIAI 1 sv. maišelis c 2 
= CALIFOKNIA AVACADOES 4 už $ - | .00 | 

MIGB2GAN OBUOLIAI 5 sv. maišas, C»t Š 

FRANK'S SAUER KRAUT — RAUGINTI 
KOPŪSTAI — 3 po 16 oz. dėžutės, $ - | .19 

HALF * HALF *** 39 * i 
YOGURT 4—8 oz. dėžutės .oo s 
HEADCHEESE ir BOLSHEVIK sv. .89 I 
MOZZARELLA CHEESE—SŪRIS sv. *2 0 9 

POTATO SALAD — BULVIC 

Vardas i r 
pavardė: 

Adresas: 

Tel.(Area) 
Turiu pasą: 
Gimimo data: 

Pradėsiu kelione 
Rūkau: Noriu 
Čekis: 

\ 

Pi l i e tybe t 
Reikia paso: 

i s : 
atskiro kambario: 

Parašas 

MIŠRAINE, sv. 

EGG STORE 

F A D SEWERAGE 
Sinkų ir vonių vaaucdtU 

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

TEL, — 749-8644 

| > M » » M » « « « I I I M > H H > M > < 

PACHLAGE £XPR£SS AGEZfCY 
MARIJA NORETJUEjr* 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos g-eroa rOtlea pre
ke* Maistas ii Europos sandeliu. 

w. et SL, Chicago, IL 
TeL — 929-2797 

ISNUOM. 4 ksmb. (2 mieg.) butas 
1-me aukite 45-os ir California Ave 
apyl. nuo kovo 1 dienos. Skambint po 
5 vai. vakaro tel. 247-0843. 

ISNUOM. 3% kamb. butas Brigbton 
Parke. Skambint po H valandos ryto 
teL 247-1804. 

— — Į — B S S B — 

F A S H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių ptekyba 

3304 W. 63 St. — TeL 778-9084 
aaęaaaa 

fssT'SjsT* 

" ! 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandelių. 

COSMOS PARCELS £XPR£SS 
260i W. 68 Ct,, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
MteL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

^^oooooooooooooooooooooooo 

A . V I L I M A S 
MOVING 

1 Apdraustas perkraustymas 
Įvairių 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 

>OOOOOOOO<K>OOOOOOOOOOOOOOO< 

MASTER PLUMBING 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAFINAS — TeL 696-2980 

» * * « o * o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAI<DUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rasių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 
' • ' • * • « > M M t 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perklausto baktos ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 54988 

Išpardavimas vasario 8 3d 12 dienomis | 
Del kasdieninio specialia naoiaidų pasaukite 

telefonu raides PRODUCE. 

oooooooooooooooooooooooooo 

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

MOTARY PUBUC 
4999 S. Maplewood> teL 294-7400 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

Moteriai reikalinga kompanionė mo
teris arba pensininkų pora gyventi 
Wisconsine nuo pavasario. Skambint 
(Chicagoje) tel. 254-5327. 

R E A L E S T A T E 

3-JC BUTŲ 
Modernus mūro namas arti 63-čios ir 
Linder Avenue. Atskiri apšildymo vi
enetai. Keramikos vonios. 2emos iš
laidos. Prašoma $125,000. 

CENTURY 
Cabill Bros. 

21 
- 585-6100 

LAIKYKIMiS MARQUETT£ PKE, — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS 

9 butų mflrinls. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Gera* inves
tavimas. 

3-Jų 
gus. 

butų marinis. Garažas. Nebran-

DkUUs grašiai įrengtas 
ku didelei seimai. 

Pui-

ŠJMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

lUIKUiiiMUIIilIUIIIilIlIUIIUlItliliHIUIIII 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariates — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
ttlIHIlIlIlIMMUaU m iiumi 

ATDARI AP2I0RCJTMUI 
SEKMAD. NUO 1 IKI 4 VAL. 

S9M S. KJHK. 

907 S. Ruthsrtord. 
Naujas 3-jų butų. 
Naujas "bi-level". 

T K 92&J99 
4 miegami. Moderni virtuvė ir vonia. 
Pilnas rūsys. 2 mai. garažas. Tik 1,500 
dol. įmokėti, turinčiam gerą kreditą, 
ir moketis $295 dol. į men. Gražus na
mas. No. 915. Skambinkit dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo narną galite parduoti, tik pa

skambinkit; telefonu. Mūsų pardave-
.£•. :3>_tur|£i ;u- s sstiSSssas* Mes 
jur v jalr-c pssSS, aea c-: :•••• ,ten-
gfe: ?: .--'•.:::r: a ąg •.. ;v?rtini-
8XJ ir greitau-. pč.ro«v;mui skambinkit 

CBRIEN FAMILY REALTY 
TEL — 434-7100 

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

1 9 - 2 9 — 99% pigiu mokėsite st 
ir automobilio 

>ooooooooooooooooooooooo<xx 

TELEVIZIJOJ 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

1 M I G L I N A S TV 
I 12346 W. 69 St., tel. 776-1486 

X>00<>00<KvO-->00<>0000<>OrK>0<K>0< 

6190 Archer Avenue — 
4177 Archer Avenue — 
8740 S Ridgeland Ave. — 
7069 W. Cermak Rd. — 

Tel. 284-8704 | 
Tel. 254-0018 1 

. Tel. 430-4787 1 
Tel. 788-8500 | 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitu* kraštus 

NEDAS, 4999 Archer Avenue 
Chicago. IL 99992. TeL 927 

FRANK Z A P O L I S 
TeL OA 4-8654 

S26SH W. 95th Street 

tfiiiiitiniinHiiiiiiMumiiiiiciitiiiiiHittti 

LIETUVIAI SIBIRE 
Knyga — albumai su dru'cybe 
mūsų tremtini'; ir IcFliiii:. ?.lai
minimų, iaišl:^, BU įau îor*;.-; 
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo xk 
spaudos. Paruošė kun. J. Pruna 
kis, iliustravo dail. J. Stc-, |yi, 
apipavidalino daU. P. Alekbaa ir 
dail. V. L'.v ŝs Weido Amerikos 
LMtifrt| B;!"'o'.ska. 2i6 psl.. 
kaina $21.30, su persiuntimu. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St. 

Chicngn. J L 606t9 
Ulinoit ^w dar prideda $1.40 

valstijos mokesčio. 
HlllliNItlIlIlIlIrMrUUUIHHIIUUMUUIlilU 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
East Chicago, Ind. 

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS 

bą savo aukomis. Nuo pr. me
tų rudens Benius Kušlikis 
gavo nemažą studento (scho-
larship) stipendiją 3 metams 
ruoštis farmakologijos dakta-

Iietuvos nepriklausomybės ro laipsniui. Kadangi jis labai 
atstatymo 66 metų sukakties « e r a i V™ baigęs Michigano 
minėjimas bus vasario 18 ir 19 vm-tą Ann Arbore su B. S. che-
dienomis šia tvarka: m i k o laipsniu, tai per rudeni-

Vasario 18 d. 8:05 vai. ryte • • radijo būrelio posėdi jam 
per Hammond WJOB radijo DUVO palinkėta geriausios sėk-
stotį bus transliuojama Vasa- m ė 8» išvykstant į Mich. Valst 
rio 16 pritaikyta programa. Tą •»•*• Lansinge, kur išvažiavo 
pačią dieną 9 vai. ryte East 8 U ž m o n a ir dviem mažais sū-
Chicago, Ind., prie miesto ro- numis. 
tušės bus pakelta nepriklauso- 1 9 8 0 m - b u v o sutarta, kad lt. 
mos Lietuvos vėliava. Vėlia
vos pakėlimo i šk i lmėse 
dalyvaus East Chicago meras 

rad. programų pranešėjais bus 
jaunesniosios kartos lietuviai, 
o jiems padės vyresnieji. Taip 

Robert Pastrick, Amerikos le- P** b u v o nutarta, kad būrelis 
giono Vytauto posto legionie- v e i k s LB aPyl- sudėtyje ir jos 
riai ir East Chicago miesto pa- valdyba padės. Taip buvo 
reigūnai! Po vėliavos pakėlimo tvarkomasi per pastaruosius 
iškilmių bus bendri pusryčiai kelerius metus. Dabar būrelio 
Allied Post 369 saloje, kurios medžiaginį turtą perėmė glo-
parūpins legionieriai. boti inž. Juozas Lukas, o būre-

Vasario 19 d. 10:30 vai. ryte u u i pirmininkauti bei rūpintis 
bus atnašaujamos šv. Mišios 
už kenčiančią Lietuvą Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapi 

radijo programos išlaikymo lė
šomis — buv. ilgametis LB 
apyl. pirm. S. K. Balys, kuris 

jos bažnyčioje East Chicago ir neprikl.Lietuvoje, Kauno radi-
:Šv Kazimiero lietuvių parapi- jofone, vedė ir skaitė kasdieni-
jos bažnyčioje Gary. Tą pačią n e spaudos apžvalgą (vėhau 
dieną 4 vai. p. p. Šv. Pranciš- perdavęs rašyt. Br. Railai), o 
kaus parapijos salėje East pats vėl vedė daugiau kaip me-
Chicago vyks iškilmingas Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimas su banketu ir 
programa. Pagrindinę kalbą 
pasakys Stanley Balzekas, Jr., 
o .meninę programą atliks 
Frank Zapolio tautinių šokių 
grupė. 

Altos Lake apskr., Indiana, 
valdyba maloniai kviečia vi
sus apylinkės lietuvius daly
vauti šioje mūsų tautos šven
tėje. O 

B. Vilutienė 

tus Lietuvos administracinės 
teisės patarimus, vadinamus 
"Radijo paštu" (atsakant į 
laiškuose iškeltus klausimus) 
iki Lietuvos okupacijos 1940 
m. Dabar persitvarkant vėl su
daryta 3 poros jaunųjų prane
šėjų: Juozas Lukas su Liucija 
Treškaite; Povilas Glovickas 
su Jonu Treška ir Donatas 
Astras su Rima Puodžiūnaite. 
Laikinai J. Trešką pavaduos 
kiti, kol jis užbaigs trumpą 
studijų kursą. Visi šeši yra 
baigę šiame krašte aukštuo-

g^ J -D • TkM* i_ s™8 mokslus universitetuose 
U r a n d K a p i g S , JMlCn. „ kolegijose. Todėl Uetuviai 

r{ ne tik didžiuojasi juos girdė-

H 

PASIRENGIMAS 
' MINĖJlMtJI 
Vietinė LB apyl. valdyba 

rengiasi minėti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą va
sario 19 d., sekmadienį, prade-

. dant su 12 vai. Mišiomis Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje (520 
Myrtle S t N. W. Grand Ra
mdą). Liet. Mišių: kom-tui ir LB 

j vald. prašant, parp. kleb. kan. 
Ken Schichtel pakvietė iš ki
tos parap. lietuvį kun. Ed. 
Statkų atnašauti lietuviškas 
Mišias ir pasakyti atitinkamą 
pamokslą. Oficialioji dalis 
prasidės 3:30 vai. p. p. parap. 
mokyklos erdvioje salėje (1433 
Hamilton Ave., N. W. — užpa
kaly bažnyčios). Pagrindiniu 
kalbėtoju sutiko būti PLB 
pirm. inž. Vytautas Kaman-
tas, Lietuvių choras, vedamas 
muzikės A Kamsickaitės, gie
dos himnus ir keletą lietuviš
kų dainų. Girdėti, kad Rimos 
Puodžiūnaitė8 vadovaujama 
jaunųjų grupė pašoks keletą 
tautinių šokių. Dar ruošiama
si meninę dalį papildyti. Bus 
renkamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams. Po progra
mos bus kavutė su pyragais ir 
kitais kepiniais. 

Valdyba nuoširdžiai prašo 
visus apylinkės ir iš tolimes
nių vietų lietuvius su savo 
draugais dalyvauti šiame mi
nėjime. Tai yra viena metinė 
iškiliausia proga, kada Uetu
viai prisimena dabartinę okup. 
Lietuvos padėtį ir su viltim 
ruošiasi padėti jos laisvės at
gavimui. Primintina, kad tarp 
bažnyčios ir mokyklos yra di
delis plotas-aikštė automobi
liams veltui pastatyti. 

darni oro bangomis, bet kartu 
džiaugiasi jų pranešimais ir 
parenkama plokštelių muzi
ka. Baigiantis pavasariui, dar 
pažadėjo du jaunuoliai prisi
jungti prie programos prane
šėjų. Be ilgesnių pasikalbėji
mų, pravestų su PLB pirm. V. 
Kamantų ir redak. Br. Kvik
liu, gražiai papildė programas 
J. Puodžiūnienė, Rokienė ir ki
ti. 

Lėšų telkimo klausimas yra 
sunkus. Per pusketvirtų metų 
stoties transliacijoms apmo
kėta tiktai iš LB apyl. valdy
bos skirtų sumų, pavienių as
menų aukų ir PLB pirm. 
parūpintos dovanos. Tos išlai
dos jau siekia arti vieno tūks
tančio dol. Iš a. a. Prano Zilai-
čio pomirtinio asmeninio 
palikimo gautos sumos anks
čiau buvo nupirkta rekordavi-
mo aparatas ir liko 30 dol. Pri
dėjus B. Baniukaitienės dvi 
aukas ir kitų dabar duotus 
įnašus — jau bus galima ap
mokėti stočiai už paskutinį 
praėjusių metų ketvirtį. Ka
dangi dabar kasoje beliko tik 
14 centų, tai J. Lukas ir S. Ba
lys rinks sąrašais aukas iki 
Velykų, išduodami kiekvie
nam aukotojui LB pakvitavi
mus. Tikimasi, kad apylinkės 
lietuviai padės ir ateity, neno
rės, kad šis paaugintas lietu
vių radijo pusvalandis numir
tų, kuris yra pirmutinis Grand 
Rapids lietuvių istorijoje. 

ĮSIDĖMĖTINAS 
PAMINKLAS 

LIETUVIŲ RADIJAS 

• 

Prieš kelis mėn. kun. A. 
Treška pašventino a. a. Vinco 
Lukoševičiaus antkapį šv. 
Petro ir Povilo kapinėse jo 
mirties metinių proga. Su-

Prieš tris su puse metų buv. naus dail. Vinco, jr., brėžiniu 
LB apyl. pirm. Benius Kušli- buvo Vermonto valstijoje iš
kis surado radijo stotį WEHB kaltas gražus siluetinis Lietu-
ir palankiomis sąlygomis, pa- vos ūkininko-artojo vaizdas 
dedant Povilui Glovickui, pra- ant tamsiai pilko spec. grani-
dėjo transliuoti lietuvių pro- to su įrašais. Suvažiavę ftei-
gramą abiem kalbom. Per tą mos nariai, giminės ir kvies-
laiką B. Kušlikis atliko labai tieji vietiniai lietuviai, su 
didelį darbą: surado sau dau- kuriais a. a. Vincas bendravo, 
giau pranešėjų, programos pa- buvo pakviesti po šventinimo į 
rengėjų, šaukė posėdžius, išei- Red Lobster svetainę pietums, 
davo net dažnai iš savo Pažymėtina, kad visi lietuviai 
tarnybos, o LB valdyba ir pa- a. a. Vincą gerbė, kaip tiesų, 
vieniai lietuviai atėjo į pagal- sąžiningą, garbingą, jautrų 

lietuviškoms aukoms, bei 
darbštų ir gerą šeimos tėvą, 
sulaukusi 82 m. amžiaus. Jis 
paliko aprūpintą žmoną naš
lę, išmokytus vaikus: mokyto
ją Gražiną, dail. Vincą, jr., 
inž. Juozą ir apylinkės lietu
viuose paliko taurios suval
kiečio ūkininko asmenybės 
prisiminimus. 

K. Anulis 

Worce8ter, Mass. 
METINIS SAULIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 14 d. Maironio Par
ko patalpose įvyko Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos me
tinis susirinkimas, kurį pradė
jo kuopos pirm. A. Zenkus. 
Perskaitęs šaulių maldą iš
kvietė kuopos narę Janiną 
Slušnienę. Ji apdovanota šau
lių žvaigždės medalių, kurį pri
segti buvo pakviestas kuopos 
garbės šaulys K. Kriaučiūnas. 
Pirmininkas pasveikino apdo
vanotąją sesę šiltu žodžiu, o 
sesės ir broliai *.r^ku plojimu. 

Sudarytas garbės ir darbo 
prezidiumas. Į garbės — pa
kviesti Worcesterio apylinkės 
LB pirm. St. Rudys ir kuopos 
šauliai: Kazys Kriaučiūnas ir 
Vladas Pajėda, į darbo: Su
sirinkimo pirmininku kuopos 
antrasis vicepirm. A. Griga-
lauskas, sekretore — kuopos 
sekr. J. Miliauskienė. Pir
mininkas perskaitė susirin
kimo dienotvarkę, o sekretorė 
protokolą. 

Kuopos pirm. A. Zenkus pra
nešė apie praėjusių metų veik
lą ir painformavo apie ateities 
darbus. Prašė uoliau lankyti 
susirinkimus. Susikaupimo 
minute buvo pagerbtas miręs 
kuopos g. š. Alfonsas Kau-
ševičiu8. Kuopos veikla buvo 
aprašoma spaudoje. Kitus 
veiklos pranešimus atliko II-
sis kuopos vicepirm. A. Gri-
galauskas. Pirmasis vicepirm. 
K. Čė8na dėl ligos susirin
kime nedalyvavo. Iždininkei 
F. Spirauskienei nedalyvau
jant, finansinį kuopos praneši
mą atliko revizijos komisijos 
pirm. V. Ilgūnas. Kiti praneši
mai buvo Kultūrinių reikalų 
ved. E. Meilaus,Sr., Moterų sek
cijos vad. A. Maskeliūnienės, 
paminklo priežiūros I. Paru-
lienės, vėliavnešio g. š. V. 
Pajėdos, sporto vadovo A. Šar-
kausko ir šaudymo vadovo J. 
Valiūno ir G. Grigalauskienės 
— turto globėjos. Pranešimai 
buvo trumpi ir susirinkimo 
vienbalsiai priimti. Šiais me
tais baigėsi dabartinės valdy
bos kadencija. Turėjo, būti ren
kama nauja. Vienbalsiai 
kuopos pirmininku buvo per
rinktas Algirdas Zenkus, o 
taip pat ir visa valdyba. 

Buvusi kuopos ir rinktinės 
sekretorė Elena Gorodeckienė 
jau keli metai iš šių pareigų 
yra pasitraukusi ir perėmusi 
šeimininkės pareigas Mairo
nio Parke. Kuopa įvertin
dama jos atliktą darbą įteikė 
dovanėlę — Rūpintojėlį. Dova
ną įteikė moterų sekcijos va
dovė A. Maskeliūnienė ir kuo
pa pakėlė ją į garbės nares. 

Žodį tarė Worcesterio apy
linkės LB pirm. St. Rudys 

A. a. Edvardo Tamulevi
čiaus atminimui kuopa pasky
rė 25 dol. Lietuvių Katalikų 
Religinei šalpai. Minkų lietu
vių radijo valandai, kuri šiais 
metais švenčia 50 metų sukak
tį ir yra seniausia lietuvių ra
dijo valanda Naujojoje Ang
lijoje — 25 dol. Lietuvos 
laisvinimo darbams Vasario 
16-tos minėjimo proga — 25 
dol. auka paskirta Vlikui. 
šventę švęsime vasario 12 die
ną. Lietuvių kultūrinei radijo 
programai "Aušra" — 50 dol. 

Susirinkimas buvo gausus 
dalyviais. Atvyko net ir 
gyvenantieji kituose miestuo
se. 

J. M. 

Šv. Raštas ir laikraštis kiek
vienuose namuose, gera mo
kykla kiekviename rajone yra 

pagrindiniai dorybės, moralės 
ir civilinės laisvės ugdytojai. 

B. Franklin 

A. A. 
• NIJOLĖ BRAZATTE ROZAK 

Gyveno Berwyn, Illinois. 
* * r t vasario 7 d , 1964 m., 2 vai. ryto. sulaukusi 36 metus 

amžiaus. ) 
Gimė Vokietijoje Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Kristina ir Cynthia. 

3 sunūs Ste\ ;, Michael ir Mark, tėvai Mečislovas ir Kazė Brazai, 
(nariai šaulių rinktinės ir kitų draugijų), brolis Petras, brolienė 
Connie i r ' jų šeima, teta Gertrude ir Peter Stakis, mylima draugė 
Corky Quirk, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 
71 Street Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 11 d. 15 koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių ka
pines. 

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

Nuliūdę: DUKTERYS, SCNŪS, TĖVAI k BROLIS 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — TeL 476-2345. 

Niekuomet nesvaidykite 
purvu. Jūs galite nepataikyti į 
taikini, bet jūsų rankos visa
da bus purvinos. 

J. Parker 

Diplomuotam agronomui 

A. A. 

TADUI TALLAT-KELPŠAI 
staigia? 'iš mūsų tarpo amžinai atsiskyrus, gilaus liū
desio jw*islėgtiems dukrai ViTUTKl MATUSAITIE-
NEI su SEIMĄ, sesutei IRENAI ir švogeriui STASIUI 
GIEDRIKAMS ir ARTIMIESIEMS Lietuvoje giliau
sią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

^LORIJONAS, ANASTAZIJA, 
EDUARDAS ir ERNA TALLAT-KELPŠAI 

Mielam prieteliui 

A. f'A. KAZIUI VALEIKAI mirus, 
skausmo prislėgtus žmoną VALERIJĄ, sūnus JULIŲ, 
SAULIŲ, ALGĮ bei jų SEIMAS nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

JONAS IR VALĖ CINKAI 
JANINA IVANOVAS 

A. f A. ROZALIJAI LAPINSKIENEI 
Lietuvoje mirus, 

sūnums'ANTANUI, JUOZUI ir jų ŠEIMOMS, Lie
tuvoje sūnui ALGIUI su ŠELMA ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems reiškiame širdingą užuojautą. 

* EMILIJA GAŠKIENĖ 
REMIGIJUS, VIDA, ALEKSANDRAS, 
KĘSTUTIS ir DALIA su ŠEIMOMIS 

A. f A. 
ALEKSANDRAI MARTINKIENEI 
mirus, vyrui BRONIUI, dukrai MIKALINAI, žen
tui STASIUI, anūkams DANGUOLEI ir 
ŽUKUI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 

JUO-

BRONIUS ir AKSENIJA KŪRAI 
JUSTINAS ir STEFANIJA ŠIDLAUSKAI 
VLADAS ir ELENA PALIULIONIAI 
JONAS ir TERESĖ JOKUBKAI 
BRONIUS ir BRONĖ CERNAUSKAI 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m vasario mėn. 9 d. 

A. f A. j 
KUNIGUI ANTANUI TREŠKAI 

m i r u s , 
jo seserį Dr. Stasę Riškuvienę ir bro- A 
\l Jonę su JŲ šeimomis nuoširdžiau
siai užjaučiame. 

RŪTA IR MEČYS JAUNISKIAI 

Motinai 
A. + A. ROZALIJAI LAPINSKIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnums Antanui ir Juozui 
bei jf šeimoms reiškiame gilia užuojauta, 

KAZYS PAKELTIS EMILIJA GAŠKIENĖ 
RIMA ir GENIUS BALČIŪNAi 

Pranešu giminėms ir pažįsta
miems, kad 1984 metų sausio 15 
dieną, Alytuje, Lietuvoje, aprūpin
ta šv. Sakramentais, iškeliavo 
Amžinybėn mano mylima sesuo 

Stefanija Borevičiūtė 

Šv. Mišios už josios sielą bus 
atlaikytos 1984 m. vasario 26 
dieną, 12 valandą. 

T. Jonas Rorevičius, S.J. 

STEPONAS C. LACK ir SONOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos HilU, IUinoie 

Tel. — 974-4410 

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

1446 South 50 Avenue 
Gcero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. vasario mėn. 9 d. 

x Sol. Margarita Momkienė 
ir "Dainavos"' ansamblis kovo 
11 d. 3 vai. popiet, akompanuo
jant muz. Marijai Kutz, giedos I auką labai dėkojame. 
Jėzuitų koplyčioje pamaldų me- Į mas yra savininkas ''Vilimas 

x Autams Vilimas, Chicago, 
111., apmokėdamas sąskaitas, 
pridėjo auką už kalėdines korte
les, kalendorių ir 30 dol. dien
raščio paramai. A. Vilimui už 

A. Vili-

x Chicagos aukšt. lituanis

tu. Pamaldos bus atnašauja
mos už muz. Stepo Sodeikos sie-

i lą jo mirties 20 metų sukakčiai 
prisiminti. Tuojau po pamaldų 

Moving" ir skelbiasi "Drau-

tinė mokykla Lietuvos nepri- j Jaunimo centro didžiojoje salėje 
klausomybės šventę minės š į 'bus akademija ir koncertas. 
šeštadieni, vasario 11 d., 12:15 

x Zina Katiliškienė, poetė, P. 
Morkūnas, Ona čečkauskas, Ona 
Eikinienė, Juozas Šukys, Anta
nas Gerdzunas, Bronius Avižius, 

X Vyr. skautininke Danutė i Vladas Paškevičius, Alfonsas 
vai. Jaunimo centro apatinėje | Eidukienė yra skautų atstovė | Klinka, Romas Skripkus, Bro

nė Petrauskas, A. ir J. Mustei-
kiai, Gintaras Valiukėnas, An-
thony Mameniškis, Kazimieras 
Čepaitis atsiuntė po 10 dol. įvai
riomis progomis. Labai ačiū. 

X Pranas Gudaitis, poetas, 
Vincas Levickas, V. Raižys, Vik
torija Jonikas, J. Venckus, P. 
Banys, P. Mazaitis, Kazys Bal 

salėje. Kviečiami ir tėvai. Į P L B Švietimo ir tautinio auklė-
x Poetė Eglė Juodvalkė skai-1 jimo komisijoje, 

tys dar visai nespausdintos sa- į x Leonardas PauHug, g ^ o . 
vo kūrybos Jaunimo centro va-! m ė j a N i k a n t , v. Kubilius, VIa-
karonėje vasario 17 d. S vai., d a g s t a S k u 8 , Petronėlė Brazaitis, 
vak. Vakaronė ruošiama sutik- M a r f a S v i i a s u Kulikauskas, 
ti "Ateities" leidyklos išleistą | N L e s k a u s k a s , V i t a Aukštuo-
poetės rinkinį 'Pas ką žiedas U e n ė E r m l i j a p r a n i ^ P e t r a s 
z y a i • ; Vilutis, Adolfas Kamarauskas, 

X Radijo stotis VVCEY, vei- j A. Repšys, Ona Rutkauskas,! čiūnas^ Birutė Koperski, Algis 
kianti banga 1450 AM (ta pati Felix Kriščiūnas, Kazimieras ; Ilgūnas, V. Leveclris. J. Motiejū-
duoda 'Margučio" ir K. Braz-. Žalalis, Jadvyga Gečiauskienė, nas, s . Predkelis, Zigmas Snars- į 
džionytės programas) vasario i Elena Jakubaitienė, S. Zelba kis, S. Kazlauskas, F. Mikuckis, j 
12 d. 6:05 vai. vakare ir 9:05' įvairiomis progomis atsiuntė po! Zuzana Brencius, P. J. Rulis, į 
vai. vak. perduos pasikalbėjimą ; 10 dol. aukų. Labai ačiū Į k u n - j . Gutauskas, Juozas Ma- i 
apie Lietuvą (anglų kalba) su! x ^ M f S j skirgaudas, La i Siūlaitis, V. Kazlauskas, M. Pet-! 
kun. J. Prunskiu ir transliuos' J o U a Q&h dr. Elena Liatukienė > rauskienė, V. Juodeika, įvairio-
K. Okso kalbą Vasario 16 !BethesdSi M d d r J u U u s s i m a i ; | mis progomis atsiuntė po 10 
proga. j t i s F o r e g t H i l ] g G a r d e n N Y | dol. už kalėdines korteles ar ka-

X Vaikų nameliuose (2743 W. M. Valiukėnas, Chicago, Dl., i l e n d o r i u - L a b a i a č i ū-
Sladaitis, PhUadelphia, x Dr. A. R. Zunde, Leonar-

Lietuvos Vyčių "Metnories of Lithuania" — Lietuvos prisiminimų bankete vasario 5 d. {teikiama? Sv. Kazimie
ro seserų vienuolijai metų pažymėjimas jų 75—rių metų sukakties proga 15 kairės: V. Simaitis, vysk. V. Brizgys, 
Sv. Kazimiero genera'.i-ė vyresnioji ses. Joanella, M. Rudienė, programos vedėjas kun. A. Zakarauskas, I. Šan
kus ir sol. A. Brazis. *"jotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

69th St.) vasario 14 d., antra- Jonas 

NUOTAIKINGAS 
CHORO POBŪVIS 

pel". Akompanavo K. Skais-, mas, kurį atidarė Aivudo pirm. 
j girys. Programos atlikėjus po-.. dr. J. Adomavičius. Paskaitą 
I būvio dalyviai šiltai sutiko, atsi-1 skaitė buvęs Klaipėdos sukili-

Švč. M. Marijos Gimimo P*ra- . dėkojo aplodismentais, o choro ! mo dalyvis maj. J. Tapulionis, 
dieni, 7:30 vai. vak. kalbės Ra- Pa.. E. Jocius. Cleveland, Ohio, d a s &tkevičius poetas Sof i j a !^ 0 5 c h o r a s t u r i . g r a ž i ą ^ ^ ^ j valdyba jiems ir kun. A. Zaka-! vaizdžiai nušviesdamas ten vy-
mutė Bartuškienė tema "Mon- Kostas Aras. St. Petersburg, H o i į u s a j o n a s ' juodis Juzefą' ^ ~~ ^ a s m e t s u s i r e n k

v
a 1 n i e t l " j rauskui įteikė po gyvų gėlių ; kusias kovas ir jų laimėjimą, 

tessonnis auklėjimas mokykloje Fla., Anelė Vaičiūnienė, Toronto. prenskienė Ona Jasaitienė Vac-1 n J r ^ U V 5 j S ^ pasidžiaugiama a e d ^ Alf. šidagis solo padainavo 
ir namuose". R. Bartuškienė . Kanada, A. Mockaitis, Darien, l o v a s B u t k y S ) Mark Jurgutis, į X n d ^ ^ S ^ 0 t * X ^ ; Pobūvį pradedant, maldą su- j 'Bučiuosiu smėlėtąjį krantą", 
yra įsigijusi bakalauro diplomą j UI., Romas ir Danutė Ankaičiai. M i l d a sheckengost, Viktoria Lu j * ~ * v L ^ S H ' H ™ J £ »1> kalbėjo klebonas kun, A. Zaka-! Sofija Oželienė pateikė savo pri-

80, jų tarpe choristės ir choris- ™ « * » - V a i š e s P « ™ » Maryv «munmu apie jos pac:os arti -
su sav-ršeimos nariais. I po- t ė Kupcikevičienė "Talman » W ^ " i n ą išsilaisvinimo 

,būvį atsilankė ir šios parapijos į » V a ^ « * * skambėjo -ovcse. Alvydo sekret. A. Ke 
klebonas kun. Antanas Zafca-1 š ^ 3 * į * **<»- visų.veza padeK.amayo savo poeti-

x *urn. Jonas Palukaitis,' s u s k a s su savo asistentais kun.; <***** dainuojamos, ilgokai, nes kūrybos Klaipėdos.pergales 
H a ^ b e r T ^ c h A n ^ f ^ • • Mikolaičiu, kan. V. Zakantus- : a idė*> « * * • ****** vadovą-. garbei. Po to buvo dipl. teisi-
Harbert, M*cn., Antanas T. j „ * , , „ „ . „ . , vo Br. Polikaitis ir kiti balsin - « * • Prano Šulo BmniM ag-

įJamdolis, Chicago, BĮ., Ona M » kun. K. Kuzminsku. ' ̂ e j i . Buvo gera proga ir pasi- ^ imai apie legalų ttstamen-
jDidžbahs, Addison, 111., Jonas} C^OTO valdybos pirmininkas j šokti. Pobūvis šeimyniškas, - ų sudarymą, Jir atsakinė-
Puleikis, Lemont, UI., Placidas j 7 i £ ? T n a s Moliam naKveikirm rfio-1 -ūminio i*, nn^in m<tf»»a^m ! jo ir į klausimus. Pr . Šulas yra 

kų įvairiomis progomis, 
ačiū. 

v.!, iš auklėjimo Illinois universite-; Vv'alnut Creek. Cal., P. Dalinda. k a s Rudolfas Paulaitis 
tft ir baigė Midwest Montessori Toronto. Kanada, atsiuntė po 10 jtockus atsiuntė po 10 dol. au- Į5"' 
roio-klą Ji yra išauginusi j dol. aukų už kalėdines korteles ^ ivairiomui nrocromis Labai !J^ 

sū'nų ir dukrą. Montessorinio j ir kalendorių. Labai ačiū. 
auklėjimo žinių turi ne tik teo- Į 
retiškai bet ir praktiškai. 
Kvlečianj visi priešmokyklinio 
amžiaus vaikų tėvai paskaitos 
pasiklausyti. Įėjimas — tik 
auka. 

x Eglė Rūkštelytė-Sandstrom 
dainuos solo Cicero LB Lietu-
vos Nepriklausomybės minėji- i 
me vasario 19 d. Bernardo Pra
puolenio vadovaujamas choras, j 
kurį sudaro ciceriečiai ir jų j 
bičiuliai dainos mylėtojai iš į 
Melrose Parko. Oak Parko i r ! 

Chicagos. tam minėjimui entu- į 
ziastingai ruošia keletą dainų. Į 
Iškilmingų šv. Mišių metu, ku-' 
rias atnašaus kun. dr. K. Tri- j 
makas. jie pagiedos ir keletą j 
įaujų giesmių. 

X K. Oksas, Chicagos Lietu 
vių Tarybos pirmininkas, vasa- ! Rima Augaityte, 
rio 1 2 d. 2 va i . p o pietų Mar i jo s • j a u n a dailininkė, Montessori Vaikų 
aukšt. mokyklos salėje praves nameliuose 
Lietuvos nepriklausomybės mi- j 
nėjimą. I 

į Zigmas Moliejus pasveikino cho- i jaukus ir praėjo nuotaikingai. 
Šia proga tenka pažymėti. , paruošęs ir išleidęs knygą, kuri Balynas, Dearborn Hts., Mich.,: r o 4^^^ įj. svečius, pasi 

m ^ T ^ o ^ ' c ^ o ^ ' ' ^ ^ ^ ^ chorod^^^-jkaa l t tšisPXraT^ovluj^ teisėJ° A l f o n s o 

111., Br. Pahuhoms, ace ro , m . , , m u ^ u sutartiniu ^^^ i r "^* „ „ ^ i . d i . , , r - -Stasys Jankauskas, Hot Springs,, ̂ ^ 4 ^ ^ Pažvmėtina T? * v S ^ , S T ^ A^V ira«n«. TLT«V»«, m ^ i o r , ^ , a u i K x a i s oarDais- razymeuna, jjgj g^į^ bažnvtiruų giesmių 
Onfo' £ ? < £ * £ ^ S t ^ <*"*° V a W y h a i f 5 5 T ' reper į Kas sekrnadienį 

1 M̂h ^ v ^ a ^ v f T ^ ^ iriU8 m 6 t U S V a d O V a U J a rtpeStin-! s ™ giedojimu labai nraturtina 
I ^ f T J ? 2 r , . ^ | g a 8 P ™ 1 1 * 3 * K*™* M o U e - i l i e t u k a s pamaldas.' Choras ' tersburj BeaA, F k ^ atsiuntė Į ̂  i r ̂ ^ v a l d v b a > T o d ė l "įviečiamas giedoti 

jų minėjimų ar ypatingų sukak ženklų ir yra vienas i i geriau-

Wells. 
Kaip visuomet. Aivudo pirm. 

dr. J. Adomavičius plačiai kal
bėjo mediciniškais sveikatos 
reikalais, pateikdamas labai 
naudingų patarimų dėl sveika
tos užlaikymo. Atsakinėjo į vi
sus klausimus. Ragino neuž-

x J tmas B. Laučka, Bethes-! s iu o 3 * ' 1 ^ ^ c h o rU lietuviško-: ̂  m e t u n e ̂  t w bažnyčio- i miršti kenčiančiųjų Sibire ir 
da, Md., visuc4nenininkas, Mari-;Be Pa r aP1J°8 e- Įje, bet ir kitur. Yra giedojęs į siuntinėti jiems pagalbai siun-
ja Kardauskaitė, Sunny iffills,! Prieš vaišes buvo atlikta pa- birželinių jvykių minėjime ka-' tinių. Paminėję Klaipėdos su-
Fla., V. Žilinskas, Pitsburgh, i čių choro dalyvių trumpa, nuo- j tedroje, PLD iškilmingose pa- : kaktį, pasisėmę žinių sveika-
Pa., Juozas Budraitis, St. Pe- i taikinga meninė programa. So- j maldose Quigley bažnyčioje, o j tai, patenkinti skirstėme* į na-
tersburg, Fla., Horace Žibąs, j listė A. Giedraitienė, akompa- j dabar yra pakviestas ir ruošia- mus, tardami iki kito sekmadie-
Cincinnati, Ohio, Roma Murphy, į nuojant choro dirigentui m«z. įsi giedoti katedroje vasario 25 : nio Sodybos programose. Pirm. 
Indianapolis, Ind., Algirdas i A. Linui, padainavo "Lauko' &•, minint Sv. Kazimiero 600 me-; dr. J. Adomavičius visus pavai-

Nuotr. Liudo Votodkos \ Saulius, Chicago, Dl., Leon Rū- Į rožė paskutinė" — Flotov ir | tų mirties sukaktį, šv. Mišias ; šino saldžiomis bandelėmis 
j ta, Oak Lawn, HL, Peter Kirši- į "Kur bakūžė samanota" — 1 atnašaus Chicagos arkivysku-1 sumuštiniais. 

x Sol. Algirdas Brazis, Anta- • nas, Contry Qub Hls., m., A. I Šimkaus. Solistas Vaclovas'pas kardinolas J. Bernardin. | 
X Per Lemento apylinkės Va- : n i n a xagys, Sophie Petkus, Pet- Šermukšnis, Morningdale, Mass.,! Momkus, akomp. K. SkaisgiriuL \ ***• M. Marijos Gimimo lietuvių 

sario 16-to» minėjimą, kuris r a s K i i o r y S i o ^ ė Valūnienė, S. ^b inas Šležas, Dorchester, i padainavo "Plėšikų dainą" iš j parapijos choras ir lietuvių kul-

S. K. 

SUSPROGO NAMAI 

Paujamos De Andreis seminari-
joie 12:45 vai. po pietų. 

nieko nebuvo namie, taigi žmo-
sodyboje į nių aukų nebuvo. Manoma, kad 

prasidės 2 vai. po pietų sekma- Bernatavičius, Julius Nesavas, į Mass., Vladas Gilys, Los Ange- \ operetės Kornevilio varpų. Dai- i tūriniame gyvenime varo gilią I Pusantro aukšto namai Mar-
dienį, vasario 12 d., pagrindinę Karolis Kūbaitis. Antanas No- ! les, Cal., Albinas Baranauskas, i nuojančios žemaitės, visos trys : vagą ir prisideda prie lietuvių į ąuette Parke, 6534 So. Talman 
paskaitą skaitys prof. Marija „ ,^5 J o n a g i r ^ ^ g j j ^ į j Waterbury, Conn., atsiuntė po! šio choro narės. Br. Stravins- j parapijos išsilaikymo. j A v e > i vasario 3 d. susprogo, 
Stankus-Saulaitė. Meninę pro- ; Antanas Juškauskas, Pranas 10 doL už kalėdines korteles ir kienė, A. Underienė ir D. Va- j ***& *mu8aH1s j griuvėsiai sukrito priekyje ir šo-
gramą atliks "Spindulio" tauti- J a n u l a i t i S i Joe Grabvs, Regina kalendorių. Labai ačiū. iraneckienė padainavo "Kur _ . - . - ^ . . . _ . , _ . ^ - ^ . ^ ; nuose. Sprogimas išdaužė kai-
nių šokių vienetas ir mokyklos gvarcienė, Juozas Dlugauskas, į , _ ~ . . mmmt^^ b ^ i ^ 1 ^ ' ****W»*" ~ Andriu-! ZįSSmLl^UBnm j m y n ų l a n g U S- Spioglmo metu 
mokiniai, šv. Mišios bus atna- Į A . P c * k a i t i S i E l e n a Kolasovas ; į ^f^LST^jf^v^* ; l i o ' " L ^ ° 3 l a n k e l ė J" - U a u d i e 8 M I N * J I M A S U fK3iDY1iOĮE 

, įvairiomis progomis atsiuntė po j f™88 ^ t S H c ' * " ^ ^ d & m ą ' ' " l a u s i u i dain%" •— I Aivudo Lietuvių 
! 10 dol. aukų. Labai ačiū. __ . ^ ^ J ̂ P01^9^ T*8^ 1 Venckaus. Programą baigė že- i sausio 29 d. buvo suruoštas i sprogimas įvyko prasisunkus 

Dubuoue. HL. Vitas Kazlauskas, j ^ . . , j . _ y , I _ - - _ - - . . . . . , .., L S . . r 

x Jau prabėgo 10 m e t , nuo; x Kun. J. BaceMcius, Cleve-1 Chicago, UI, E. Markūnas, Chi - ' 1 ™ 1 1 ^^ d a m R ' ^ P ^ 1 ^ ' Klaipėdos išsivadavimo minėji-I kūrenamoms dujoms, 
mūsų mylimos mamytės ir zmo- Į l a n d o h i o ^ M MoniCa, Nor- Į cago, UI., Juozas Masiulis, Elm-! » . M 
nos a, a. Vincės Pavilčienės . w o o d M a s g d r S t a s ė K e r p ė . ! hurst, TU., inž. Juozas Karklys, I B § | * 
mirti«s. Nuoširdžiai kviečiame: žadeikienė, Oak Lawn, UI., dail. i Saint Joseph, Mich., Jeronimas; 
visus gimines, draugus ir pa- B Murinas, Melrose Park, UI., j Čibiras, Dayton, Ohio, istorikas i 
iįstamus dalyvauti šv. Mišiose Adolfas Švažas, Downers Grove, Jonas Dainauskaa, Chicago, UI., j 
ir prisiminti a. a. Vincę savo. m< v . Z>-monas, Chicago, Dl.,' Juozas Kamaitis, S t Petersburg 
maldose 1984 m. vasario mėn. A . Slivinskas, Burbank, m., Jur- i Fla., P. ŠabUuskas, Toronto.! 
11 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų j ̂  Gyly8 , Chicago, IU.. Stasys j Kanada, atsiuntė už kalėdines 
kr>t'lyčioje. _ iSteponėnas. Omaha, Nebr.. Jo-! korteles ir kalendorių po 10 dol. 

Liūdinti Seimą \ n a s Vinciūnas, Chicago, UI., visi! aukų. Labai ačiū. 
(pr)- j atsiuntė po 10 dol. aukų už ka-i 

x NAMAMS PIRKTI P A - 1 l ė d i n e s k o r t e l « ^ kalendorių I y "*• I j W n a « P« kabt*> 
SKOIX>S durvlamos mnžais mė- ; L a b a i ač iQ-
nosiniais įmokėjimaia ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
j Mutual Federal Savings. 2212 
We«t Cermak Road T«lef. 
VI 7-7747. (ak.). 

X Dr. Leonas P . šulas, Ed-
! vardas Milkauskas, Norb. OI-

x, j šauskas, Klemas Jurgėla, Pranas ' 
x VHas NaroHs, Lo Rivo, j ̂ ^^^ o^ Babušienė, Magde-

Kanada, atsiuntė 25̂ doL auką už į ] e n a ftinulkitienėf E . Tutlys. 
kalėdines kortele* ir kolendorių 
Labai ačiū. 

Costance Yodelis, Marija Ksec-
kauskas, Pranas Stanis atsiuntė 

x Midland TJuipymo bendro-; įvairiomis progomis už kalėdi-

\ \< \ S 
ir i i I M I I I H \ 1-,n rfiKin 

KU l . \ 

vei, Marąuette Parko skyriui, 
reikalingi tarnautojai ftellers) 
su patyrimu a r be. Skambint 
tel. »2o-744». (sk.). 

x Vasario 17—20 dienomi* 
aplankysime Sunny Hills, Fio-

j ridoje. Informaciją suteikia 
IMsriuB KVIatel. 787-1717. 

(8k). 

nes korteles ar kalendorių po 10 
dol. aukų. Labai ačiū. 

x Mardi Oras — Užgavėnių 
Karnavalo vakarą vasario 18 d , 
šeštadienį 6:30 vai. vak. Jauni
mo centre rengia Chicagos skau
tiški vienetai. Visa lietuviškoji 
visuomenė kviečiama ir lau
kiama, (pr.). 

IS ARTI IR TOLI 
1. A. VUSTYMU 

— American f or Doe Procesą 
vasario 4-5 d. Georgetown uni
versitete Washingtone sureng
toje konferencijoje, skirtoje OSI 
veiklai apžvelgti ir pasipriešini
mo metodikai aptarti, iš lietuvių 
registruotais atstovais dalyva
vo PLB valdybos vicepirm. M. 
Drunga, Vliko valdybos vice
pirm. dr. K. R. Jurgėla, PLJS 
valdybos pirm. ir PLB valdybos 
vicepirm. G. Grušas, Lietuvių 
teisėms ginti fondo pirm. ir JAV 
LB valdybos narys dr. V. Stan
kus, JAV LB Visuom. reik. ta
rybos narys ar. R. Kondratas, 
PLJS, JAV LJS ir kt. organi 
zacijų atstovai R. Dapkutė, V. 
Rasutis, L Sidrytė, A. Šilas bei 
kiti. Paskaitininkais reiškėsi 
adv. P. žumbakis ir E. Raškaus
kas, o konferenciją pravedė R 
Razgaitienė. Bet už lietuvius dar 
gyviau p irodė ukrainiečiai, ne
atsiliko ir latviai bei estai. 
Konferencijos dalyviai, atstova
vę 8 tautybėms ir 25 jų organi
zacijoms, pasiuntė bendrą tele
gramą prez. R. Reaganui, at
kreipiančią jo dėmesį į Teisin
gumo departamento prasižengi
mus su teisingumo nuostatais. 

— Solistė Nelė ir muzikas Ar-
vyras PaltinaL praėjusiais me
tais susilaukę didelio pasiseki
mo JAV ir Kanadoje surengtuo
se koncertuose, š. m. balandžio 
— gegužės mėnesiais vėl lanky
sis šiame kontinente. Jų kon
certas balandžio 28 d. rengiamas 
New Yorke, gegužės 20 d. Det
roite, gegužės 27 d. Chieagoje. 
Laisvos datos gegužės 5—6, ge
gužės 12-13 d. Paltinai gyvena 
Vakarų Vokietijoje. A. Palti-
nas dėsto muziką Vasario 16 
gimnazijoje. Organizacijos, su
interesuotos minėtomis datomis 
surengti koncertus, prašomos 
kreiptis į "Margutį". Sąlygos 

; labai palankios. Adresas: "Mar 
gutis". 2422 W. Marouette Rd.. 

i Chicago, TU. 60629. Tel. 312— 
į 476-2242. 

— Dr. Vytautas Jurgaitis, 
Į jaunas lietuvis gydytojas, ati-
į darė savo kabinetą St. Peters-
į burge, Fla. 

— St. Petersburgo, Fla., Iie-
į tuvio klubas išsirinko naują 
• valdybą ir direktorius. Valdybą 
j šiais metais sudaro: pirm. A. 
Gudonis, vicepirm. K. Vaičaitis, 
sekr. A. Krulikienė, ižd. J. Kir-

• tiklis, finansų sekr. B. Ginčaus-
kas. Direktoriais išrinkti: E. 

1 3azčnas, A. Grabauskas, J. Jo-
' kubauskas, P. Kraujelis, S. Lun-
i gys, J. Purtulis, ir J. švedas. 
j Revizijos komisiją sudaro: J. 
i žvynys, J. Vaičaitis, G. Puniš-
i kienė ir kand. A. Šukys. 

— Jadvyga Pupelienė, "Drau-
' go" šių metų romano mecenatė, 
! buvo susirgusi ir paguldyta li-
I goninėje. J. Pupelienė anksčiau 
! gyveno Cicero, UI., o dabar jau 
kuris laikas St. Petersburge. 
Fla. 
MIAM1 BE ACH, FLA. 

— Floridoje, Miami Beach. 
81st i r CoUins Ave. prie parko 
ir Atlanto 2 namai po 4 kamb. 
ir \y<z vonios ant vieno sklypo 
parduodami dėl senatvės ir li
gos. Skambint 906—864-9198. 

(sk). 

MVfkltlI 
OINTIRAS P. KniUS 

Antro Kaimo 20 tukftkties proga vaidinimo epizodą* Jainr^^ Nurttr. Taimlatfio 

•, IL 
M . — TfeSlCe 

Kasdien 9—6 vaL vmk. 
ieitadionlais ir vakarais 
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Atfttittts JONAS SI1IITIS 
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Darbo vaL mio91ki7 vai. vak. 
6e*tad 9 vaL r. iM l vaL d. 


