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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Kiek laiko praėjus mane 
iškvietė iš Mordovijos koncla-
ger io a t v y k ę s č e k i s t a s 
Tresoumov. Jis buvo gerokai 
išgėręs, pasigyrė, kad šventė 
savo 40-metį. Siūlė su juo 
nusifotografuoti arba kartu su 
juo važiuoti į Vilnių ir ten 
kartu pavaikščioti gatvėse ir 
kitokias nesąmones. Griežtai 
atsisakiau. Tada jis su piktu 
beviltiškumu sako: „Kam 
reikalinga tavo auka? Imk iš 
gyvenimo viską, ką šiuo metu 
gali paimti, o tai gal ryt 
padvėsi ir niekas tavęs 
nebeats imins . . ." Pasak iau 
jam, kad žmonės miršta, o ne 
dvesia... Jis piktai užprotes
tavo ir tęsė: „Gal tu, o gal ir aš 
jau sergam vėžiu, padvėsim, 
užkas po žeme ir visi pamirš, 
net artimieji..." Kiek šiurpaus 
beviltiškumo 40 m. teturinčio 
čekisto širdyje... 

Po 2 mėn. iš Saransko 
mudvi su Galina varginančiu 
etapu parvežė atgal į konclage-
rį. Kelyje peršalau ir vėl pradė
jo varginti kosulys ir tempera
tūra — chroniškas bronchitas. 
Atvažiavusi į konclagerį 
sužinojau, kad politkaliniai 
v y r a i 3 mėn . a t s i s a k ė 
priverstinio darbo, reikalau
dami, kad sovietų sąjungoje 
poli tkal iniams pritaikytų 
politkalinių statusą. Mūsų 
konclagerio moterys buvo 
išvargusios, kalėjimo ir 
konclagerio režimas išsekina 
jėgas, todėl ryžtis 3 mėn. 
naujų kančių — karcerio, 
nebuvo jėgų. Mano bausmė 
buvo pati mažiausia, čia pat 
Sibiras, ir aš, tik grįžusi iš 
Saransko, parašiau konclage
rio viršininkui pareiškimą, 
reikalaudama mums pripa
žinti politkalinio statusą ir 
protestuodama prieš naujus 
politinius areštus Lietuvoje 
(sužinojau, kad suėmė Vladą 
Lapienį) ir atsisakiau iki konc
lagerio bausmės pabaigos — 
1977 m. rugpjūčio 27 dirbti 
priverstinį darbą. Tuojau 
mane išsikvietė konclagerio 
vadovybė ir ėmė įkalbinėti, 
kad tą pareiškimą atsiimčiau, 
nes iš to nebus jokios naudos, 
o man tik naujos kančios — 

karceris. Priminė mano silp
ną sveikatą ir kad prieš akis 
sunkus etapas į Sibirą. „Visi 
jūsų pareiškimai ir protestai 
tai tik lašas jūroje ir jūs nieko 
nelaimėsite, vien tik sveikatą 
prarasite", — kalbėjo virši
ninkas. „Tebus nors lašas kitų 
naudai, — atsakiau jam, bet 
juk lašas po lašo ir akmenį 
pratašo... Ir dėl to, kad kitiems 
būtų nors kiek lengviau, esu 
viskam pasiryžusi — ne tik 
karceriui, bet ir mirčiai". 
Atsinaujinęs aštrus bronchi
tas ir temperatūra iki 37.81. — 
apsaugojo mane nuo karcerio, 
nors ir gydyti mane čekistai 
uždraudė. Be to vyrai polit
kaliniai viršininkams pasakė, 
kad jeigu mane su temperatū
ra išveš į karcerį, jie paskelbs, 
bado streiką. Per visą tą laiką 
man nebedavė nė vieno laiško 
ir mano parašytus laiškus 
brol iu i konf iskuodavo. 
Besibaigiant bausmės laikui, 
mane išvežė į nutrėmimą, 
žinoma, nesakydami kur veža. 
Teko į Sibirą keliauti visą 
mėnesį, pabūnant Potmos, 
Čeliabinsko, Novosibirsko, 
Krasnojarsko persiuntimo 
punktuose. Kelyje į Novo
sibirską, 1977 rugsėjo 5, 
t rauk iny je , s a u s a k i m š a i 
prigrūstame vagone, ištiko 
mane širdies priepuolis. Mano 
narve esančios kriminalistės, 
pamačiusios, kad mano veidas 
mirtinai išblyškęs, ėmė šaukti, 
kad aš mirštu. Aš taip pat 
pajutau, kad mirtis čia pat. 
Nebejaučiau nė rankų, nė 
kojų, jos tapo lyg svetimos, 
medinės, aptemo akyse, nieko 
nebegirdėjau, bet širdy buvo 
labai ramu, net džiugu: „Ačiū 
Dievui, viskas baigiasi!" — 
pagalvojau. Gaila buvo tik 
brolio, kurį kankins nežinia: 
kaip ir kur aš iškeliavau iš šio 
pasaulio. Bet Gerojo Dievo 
valia dar man nebuvo skirta 
iškeliauti. Kareiviai tuoj 
atnešė vaistų, vandens, atida
rė langą. Kai kiek atsigavau, 
aš jų paklausiau, kur būtų 
padėję mano lavoną, jei 
būčiau numirusi. Atsakė, kad 
būtų palikę Novosibirsko kalė
jime. 

(Bus daugiau) 

Rinkimų kampanijoj 
Des Moines. — Iowos 

demokratų suvažiavimai įrodė 
vieną faktą, — iš aštuonių 
demokratų kandidatų į prezi
dento vietą stipriausias yra 
buvęs Carterio partneris, 
viceprezidentas Walter Mon-
dale. Jis,8tipriai remiamas Io-
wos valstijos darbininkų 
sąjungų ir mokytojų organiza
cijos, gavo 48.9 nuoš. visų 
demokra tų , d a l y v a v u s i ų 
specialiuose susirinkimuose 
•kaukusuose), balsų. Kiek 
netikėtas buvo stiprus senato
riaus Hart pasirodymas. J is 
liko antroje vietoje po Mon-
dale, gaudamas 16.45 nuoš. 
balsų. Sis geras pasirodymas 
labai sustiprino Harto rėmėjų 
viltis, kad jis gerai pasirodys 
ir ateinančio antradienio 
pirminiuose New Hampshire 
rinkimuose. Po sen. Harto 
eina buvęs sen. McGovern su 
10.25 nuoš., po jo — sen. 
Cranston iš Kalifornijos — 
7.42 nuoš. 

Didelis ir netikėtas smūgis 
ištiko sen. iš Ohio, buvusį 
astronautą sen. Glenn. .Jo 

rėmėjai Iowoj sudarė tik 3.42 
nuoš. Jei jis silpnai pasirodys 
ir New Hampshire, jo patarė
jai bandys įrodyti, kad jam 
nebeapsimoka gaišinti laiką ir 
eikvoti pinigus. Kiti trys 
demokratai Iowoj per daug 
nesistengė laimėti. Buvęs 
Floridos gubernatorius Askew 
gavo 2.49 nuoš. balsų, Pieti
nės Karolinos sen. Ernest 
Hollings surinko mažiau vieno 
nuošimčio. Jį palaikė tik 
kelios dešimtys demokratų. 
Prastai pasirodė ir vienintelis 
juodas kandidatas kun. Jesse 
Jacksonas, gavęs 1.53 nuoš. 

Kandidatas Jacksonas 
Washingtone nusiskundė, kad 
jį persekioja žydai. Spaudos 
konferencijoje jis pasakė, kad 
jis ir toliau sieks demokratų 
partijos nominacijos, nors jo 
kampanijai kenkia kai kurie 
žydų bendruomenės nariai. Jis 
siūlė „dialogą, o ne konfron
taciją". Jau pernai lapkričio 
mėn. Žydų Gynybos Lyga 
buvo idėjusi „New York 
Times" laikraštyje apmoka 
mą skelbimą, raginant) žydus 

Britai ieško taikos 
su Argentina 

JAV marinai, susirinkę prie helikopterio netoli 
Beiruto aerodromo, pakeliui į laivus Viduržemio 
jūroje. Libano šijitų milicijos karininkas Ali 
Hamadan pasakė, kad marinų paliktus bunke

rius perims Libano kariuomenės dalinys, sudary
tas vien iš musulmonų. Jam pavesta Beiruto 
aerodromo kontrolė. 

Izraelio aviacijos 
veikla Libane 

Beirutas. — Amerikos ma
rinai pamažu išvažiuoja iš 
Libano. Antradienį Beiruto 
aerodromo bunkeriuose buvo 
1,300 karių. Po kiek jų kasdien 
išvažiuoja, štabas neskelbia. 
Grupės m a r i n ų s ė d a į 
malūnsparnius trumpai kelio
nei į netoli esančius karo 
laivus. Jei būtų įsakyta, visi 
kariai galėtų išvažiuoti per 24 
vai., tačiau atsitraukimas dali
mis užtruks porą savaičių. 

Korespondentai , kalbė
damiesi su atskirais kariais, 
patiria įvairių nuomonių. 
Daugelis amerikiečių apgailes
tauja libaniečių likimą. Civi
linis karas naikina Beiruto 
pastatus, žmonės kasdien 
gyvena bijodami mirt ies, 
nekalbant jau apie buitinius 
tokio gyvenimo sunkumus: 
maisto, elektros, vandens, 
medikamentų stoką. Kiti mari
nai apgailestauja, kad nepa
vyko sugrąžinti taikos. Pir
mieji JAV marinai atvyko į 
Libaną 1982 rugpjūčio 25 d. 
Vienas marinas kareivis Liba
ne jau trečią kartą. J is pasakė 
reporteriams, kad Libano 
niekas išgelbėti negalės. Liba
niečiams nėra vilties. Jie kovo
ja jau keli šimtmečiai ir to 
niekas nepakeis. Taip jiems ir 
reikia, pasakė korporalas 
Adam Morales, 21 m. amžiaus. 

Izraelio tankai ir šarvuočiai 
su šimtais kareivių įžengė 
antradienį į anksčiau okupuo
tą, vėliau apleistą Libano dalį 
ir patruliavo apie 7 mylias nuo 
Awali upės, kuri sudaro Izrae
lio okupuotos Libano dalies 
ribą. Tai simbolinis Izraelio 
žygis, turįs parodyti Sirijai ir 
Libano musulmonų mili
cijoms, kad jos Libane dar 
nieko nelaimėjo, kad dar 
reikia skaitytis ir su Izraeliu. 
Jo l ė k t u v a i vėl puolė 
musulmonų vietoves į rytus 
nuo Beiruto ir apšaudė 
Damasko vieškelį. Ši Izraelio 

ne remti, bet priešintis Jackso-
no kandidatūrai. 

„Washington Post" paskel
bė, jog kandidatas Jacksonas, 
susitikęs privačiai kelis repor
te r ius , p a v a d i n o žydus 
„Hymies" vardu, o New 
Yorkas esąs „Hymietown". 
Jacksonas paneigė, kad jis 
žydus ta ip pravardžiavo. 
Tokia kalba būtų visiškai 
nesuderinama su ilga jo veikla 
u? žmogaus teises, pasaka 
Jack.i'UiMS 

veikla siekianti pagrasinti, 
kad palestiniečiams teroris
tams nebus leidžiama steigti 
bazių arčiau Izraelio pozicijų. 
Kai kurie Izraelio laikraščiai 
rado, kad vyriausybė ban
danti sustiprinti prezidento 
Gemeyelio pozicijas Libane. 

Gynybos ministeris Arens 
pasakė, kad Izraelio kariuo
menės patruliai ieško įrody
mų, ar palestiniečiai teroristai 
negrįžta į savo buvusias 
bazes. Kartu norima pade
monstruoti, kad Izraelio karei
viai, nors jie neturi savo bazių 
Libano žemėje į šiaurę nuo 
Awali upės, neapleido tos 
teritorijos ir nepaliko jos kitų 
valiai. Izraelis toliau perse
kios teroristus, kur jie bebūtų, 
pasakė ministeris. 

Perkėlė kunigą 
Varšuva . — Lenkijos kuni

gas M. Nowak, kurį, valdžiai 
re ikalaujant , kardinolas 
Glemp įsakė perkelti iš Varšu
vos Šv. Juozapo Darbininko 
parapijos į nedidelę kaimo 
parapiją, atsisveikino su savo 
parapiečiais. Šie buvo suren
gę pasipriešinimo demonstra
cijas. Apie 40 žmonių paskel
bė bado streiką ir kelias 
dienas meldėsi per naktį 
specialioje vigilijoje, kad 
klebonas būtų paliktas. Kai 
kurie jo draugai ragino rašyti 
peticiją popiežiui ir kaltino 
kardinolą Glempą, kad jis per 
daug nuolaidžiauja komunis
tinei valdžiai. 

Klebonas Nowak pasakė 
reporteriams, kad jo pareiga 
klausyti vyskupų, ir ragino 
t i k i n č i u o s i u s p a s i d u o t i 
kardinolo valiai. 

Marinai išeis 
per dvi savaites 

Washingtonas. — Sekreto
rius Shultzas pasakė Senato 
biudžeto komitete, kad mari
nai iš Libano pasitrauks per 
a te inanč ias dvi savaites. 
Senatoriai apipylė sekretorių 
klausimais apie JAV politikos 
L i b a n e n e p a s i s e k i m ą . 
Washingtone kalbama, kad 
kai kurie Baltųjų Rūmų parei
gūnai kalbėję apie sekreto
riaus Shultzo pasitraukimą iš 
vyriausybės. Prezidentas Rea-
ganas esąs p nes sekretorių 
keitimą šiais ikimų metais 
Vynausybėir ' buvo pakan 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Pakistano diplomatiniai 
sluoksniai praneša, kad sovie
tų aviacija sustiprino puoli
mus Afganistano Shomali 
slėnyje, kuriuo eina svarbus 
kelias iš Kabulo į Sovietų 
Sąjungą. Praėjusią savaitę 
afganai laisvės kovotojai 
paleido kelias raketas į sovie
tų ambasadą Kabule. Mūšiai 
vyko visą naktį. 

— Sovie tų v y r i a u s y b ė 
paskelbė „persona non grata" 
du Norvegijos diplomatus: 
pasiuntinybės patarėją ir 
oficialų vertėją. Jiedu jau 
anksčiau išvažiavo iš Mask
vos. 

— Pietų Afrikos užsienio 
reikalų ministeris Botha susi
tiko su Mozambiko prezidentu 
Samora Machel. Susitarta 
mažinti įtempimus. Ruošiama 
saugumo sutartis. 

— Švedija uždarė karinį 
Karlskrona uostą, uždraudė 
civilių laivų judėjimą uosto 
apylinkėje. Jau 12 d. ieškoma 
svetimų povandeninių laivų. 
Norvegijos laivynas ieško 
povandeninio laivo fijorde 
netoli Narviko uosto. 

— Sovietų atstovas Ženevos 
nusiginklavimo konferencijo
je pareiškė, kad jo vyriausybė 
principe sutinka, kad tarptau
tiniai inspektoriai stebėtų 
cheminių ginklų sunaikinimo 
darbus. 

— JAV senatorius William 
Cohen lankėsi Maskvoje. J i s 
pareiškė, kad sovietų užsienio 
reikalų ministerijos parei
gūnai pasirengę svarstyti 
prezidento Reagano siūlymus 
dėl ginkluotės sumažinimo. 
Senato užsienio reikalų komi
teto pirmininkas sen. Charles 
Percy pareiškė viltį, kad prezi
dentas Reaganas dar šiais 
metais susitiks su Černenka. 

— Sinajaus tarptautinės ka
riuomenės direktorium išrink
tas JAV diplomatas Victor Di-
keos. 60 m. amžiaus. Jis užims 
nužudyto Romoje Leamon 
Hunt vietą. 

— Izraelio premjeras Sha-
mir lankosi Briuselyje, tariasi 
su Europos Rinkos užsienio 
reikalų ministeriais dėl preky
bos. Shamiras eina ir užsienio 
reikalų ministerio pareigas. 

karnai pasikeitimų, jų tarpe 
kabinetas neteko valstybės 
sekretoriaus Haigo. 

Sekretorius pasakė, kad 
Beirute liks tiek marinų, kiek 
reikės JAV ambasados ir 
diplomatų apsaugai. 

Londonas . — Britų užsie
nio reikalų ministerija patvir
tino, kad jau du mėnesiai 
vyksta slapti pasitarimai tarp 
Britanijos ir Argentinos dėl 
Falklando salų konflikto 
išsprendimo. Diplomatai susi
tinka Brazilijoje ir Šveicarijo
je. Kaip žinoma, 1982 m. 
Argentina puolė britų valdo
mas Falklandų (argentinie-
čiai jas vadina Malvinų) salas 
ir kilo 74 dienų karas, kurį 
britai laimėjo. 

Falklande neseniai lankėsi 
britų gynybos ministeris 
Michael Haseltine. Jis pareiš
kė, kad salų gyventojų noras 
yra likti britais. Tas noras ir 
yra svarbiausia derybų dalis. 
Jis pasakė, kad salos gyven
tojai turi stengtis išvystyti 
mėsos ir daržovių ūkį, kad 
nereikėtų vis laukti paramos 
iš Londono. 

Mirė rašytojas 
Michail Solochov 

Maskva. — Sovietų Sąjun
goje mirė rašytojas Michailas 
Šolochovas, didelis sovietų 
sistemos rėmėjas, pagarsėjęs 
savo knyga „Ramusis Donas". 
Pranešimą apie 78 metų 
amžiaus Šolochovo mirtį pasi-
r a š ė ir pa r t i jo s v a d a s 
Konstantinas Černenka. 

Daug sovietų rašytojų, jų 
tarpe į užsienį pasitraukęs 
Solženicinas, kritikavo Šolo-
chovą, kad jis pirmąją Ramio
jo Dono" dalį nuplagijavęs iš 
mažai žinomo kazokų rašyto
jo, sovietų sistemos priešo 
Fijodoro Krijukovo, kuris mirė 
1920 m. Vėlesnės tos pačios 
knygos dalys turėjo kitą stilių, 
buvusios menkesnės. Ir kiti 
rašytojo romanai buvę daug 
silpnesni. 

Šolochovas buvo nekenčia
mas sovietų disidentų, nes jis 
vienintelis pasmerkė sistemą 
kritikavusius Juli Danielių ir 
Andrejų Sinijavskį, kurie buvo 
valdžios ištremti. Šolochovas 
pasakęs, kad, jei nuo jo 
priklausytų, tie išdavikai būtų 
buvę s u š a u d y t i . Po to 
pareiškimo rašytojas gavęs 
paštu apie 10,000 savo knygų, 
kurias grąžino pasipiktinę 
skaitytojai. 

Teisia generolus 
už pralaimėjimą 

Buenos Aires. — Argenti
nos vyriausias kariuomenės 
teismas įsakė suimti buvusį 
prezidentą Leopoldo Galtieri. 
Devyni kariniai teisėjai 
nagrinėja bylą, kodėl Argenti
na pralaimėjo Malvinų (Falk
lando) karą su Britanija. 
Galtieri nekaltinamas nusi
kalt imais prieš žmogaus 
teises, nors į teismo atsako
mybę patraukta visa eilė aukš
tų karininkų, buvusių prezi
dentų. Galtieri kaltinamas 
karo pralaimėjimu. Panašiai 
kaltinami ir kiti karo jėgų 
vadai. 

— Valstybės departamen
tas paskelbė, kad svarstomas 
Libano druzų vado Jumblato 
prašymas gauti vizą. Naciona
linis Spaudos klubas Wa-
shingtone paskelbė, kad 
Jumblatas planuoja kalbėti 
klubo susirinkime kovo 7 d. 

— Izraelio vyriausybę pali
ko ministeris be portfelio 
Mordechai Ben Porat. Tuo 
pačiu sumažėjo premjero 
koalicijos dauguma parlamen
te. 

Britų vyriausybė stengiasi 
pagerinti ryšius su Argentina, 
nes abi valstybės prieš šį 
konfliktą vedė naudingą 
prekybą. Opozicijos partija 
parlamente kaltina vyriausy
bę, kad Falklandai per metus 
Britanijai kainuoja po 3 mil. 
dolerių kiekvienam salos 
gyventojui. Britanija stato 
vienoje saloje didelį karinį 
aerodromą. Kareiviams reikė
jo pastatyti 54 barakus. Viską 
teko atvežti iš Britanijos už 
8,000 mylių. 

Argentina sutinkanti ati
dėti savo r e i k a l a v i m ą 
pripažinti salas suverenine 
Argentinos dalimi. Argentinie-
čiai sutiktų pagerinti san
tykius, jei britai sumažintų 
savo kariuomenę salose ir 
atšauktų draudimą laivams 
įplaukti į britų nustatytą zoną, 
— 150 mylių nuo salų. Stebė
tojai mano, kad Britanija ir 
Argentina susitars grįžti į 
padėtį, kuri buvo prieš karą. 

B r i t a n i j o s v y r i a u s y b ė 
supranta, kad dabar laikas 
derėtis su Argentina. Buvu
sios valdžios generolai net 
nesutiko pripažinti, kad karas 
pasibaigė. Premjerė Thatcher, 
atsiliepdama į Argentinos 
p r e z i d e n t o A l f o n s i n o 
p a r e i š k i m ą Venecueloje , 
pasakė, kad nebus derybų dėl 
salų suvereniteto. Alfonsinas 
Caracas mieste, kur jis daly
vavo Venecuelos prezidento 
inauguracijos ceremonijose, 
pasiūlė atgaivinti santykius 
su Britanija, kuri turėtų išvež
ti savo kariuomenę iš Falk
lando (Malvinų) salų. Tų 
kareivių vietoje būtų galima 
atgabenti Jungtinių Tautų 
taikos kariuomenę. 

Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Sir Geoffrey Howe 
nurodė, jog Jungtinės Tautos 
jau daug metų pripažįsta, kad 
Falklando salų administra
vimas ir gynyba yra aiški bri
tų atsakomybė. Todėl saloms 
visai nereikalingas Jungtinių 
Tautų vaidmuo ar salų apsau
ga. 

Britų vyriausybė siūlo pir
ma atgaivinti Argentinos-
Britanijos prekybos ryšius, 
susitarti, kad karas tarp abie
jų valstybių pasibaigė, tuomet 
bus galima atšaukti britų 
paskelbtą Argentinos laivams 
ir lėktuvams draudžiamą 
zoną, bus galima tartis dėl 
salų ateities. 

Britanija šiuo metu Falklan
de laiko apie 4,000 kareivių, 
nors salose gyvena apie 1,900 
žmonių. Tokia įgula britams 
daug kainuoja, ir Britanija 
norėtų įtempimus pašalinti. 

Praėjusį penktadienį Londo
nas gavo ir Šveicarijos Argen
tinos prezidento Alfonsino 
laišką, kuriame Britanija 
raginama palikti Falklandų 
suverenumo klausimus atei
čiai, o dabar pradėti tartis dėl 
britų paskelbtos draudžia
mosios zonos prie Falklando 
sa lų a t š a u k i m o . Britų 
vyriausybė studijuojanti nau
ją Argentinos pasiūlymą. 

KALENDORIUS 
Vasario 23 d.: Polikarpas, 

Romaną, Gantautas, Siga. 
Vasario 24 d.: Liucijus. 

Primityva, Virgaudas, 2iedū-
na. 

ORAS 
Saulė teka 6:37, leidžiasi 

5:32. 
Saulėta, temperatūra dieną 

50 į naktį 35 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. vasario mėn. 23 d. 
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MINĖJOM VASARIO 16-JĄ 
ALFONSAS NAKAS 

Lietuvos nepriklausomybės 8 e n- Petronio pinkles pateku-
atstatymo 66-sios metinės Det- sius tautiečius. 
roite paminėtos vasario 12. 
Pamaldos ir iškilmės įvyko 
Dievo Apvaizdos parapijos 
centre. 

Į sklidinai perpildytą šven
tovę jaunimo atstovai ir šau
liai sunešė organizacijų vėlia
vas. Prie vargonų susirinko 
jaunimo choras. Mišias au
kojo klebonas kun. Viktoras 
Krišciūnevičius. Jo pamoks
las buvo ištisai patriotinis, 
perpintas rinktiniais poezijos 
posmais. Choras, R. Kaspu
čiui diriguojant, V. Neveraus-
kui vargonais palydint, pasi
gė rė t ina i a t l iko keletą 
giesmių. Kai kurias giesmes 
giedojo visi maldininkai. 

Pusę pirmos, beveik nevė
luojant, Kultūros centro salėj 
prasidėjo metų metais karto
jamos iškilmės. Jas trumpu žo
džiu pradėjo Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro (Dloco) v-
bos pirm. dr. Algis Baraus
kas. Su poezijos citatom pra
bilo ir programos vedėja Milda 
Skorupskienė, Dloco vicepir
mininkė. Vėl pakartotas vė
liavų įnešimo ritualas, tik į sa
lę atnešta dviem ar trim 
vėliavom daugiau, negu į 
šventovę. Atsivėrė scena su 
šventovėj giedojusiais choris
tais bei jau minėtais dirigentu 
ir akompaniatorium. Dabar jie 
sugiedojo JAV himną. Kai 
šventovėje ne visi galėjo ma
tyti choro mergaites, tai sce
noje prieš publiką atsiskleidė 
tikras gėlių darželis, gražiau-
"sių tautinių drabužių margu
mas. 

Savanorių kūrėjų ir Klaipė
dos krašto vaduotojų pagerbi
mas, kaip visada, buvo jau
dinantis. Po baltą gvazdiką 
skirta Kazimierui Daugvydui, 
Petrui Koncei, Kostui Myko-

Dar skaitytos Detroito ir 
Southfleldo miestų merų prok
lamacijos bei pagerbti į iškil
mes atsilankę latvių, estų, 
ukrainiečių bei baltgudžių ats
tovai. Tuomet dar kartą scena 
prisipildė jaunimu, šiuo kartu 
Rusnės Kasputienės vadovau
jamo t.š. sambūrio "Audinio" 
šokėjom-šokėjais. Rimui Kas
pučiui akordeonu palydint, jie 
labai dailiai sušoko tris šo
kius. 

Tautos himną giedojo cho
ras ir visi dalyviai. Užtrukęs 
85 minutes, minėjimas baigė
si antrą valandą. 

Beje, ir vėliavas įnešant, ir 
sceną su jaunimu atvėrus, ir 
senatoriui kalbėti einant, ir 
dar gal keliais atvejais, akis 
mums svilino TV prožekto
riai. Sako, būk sugužėję fil-
muotojai iš TV 2 ir TV 4 sto
čių. Maniau, dabar tai jau bus 
kelių minučių reportažai. De
ja, TV 2 per šeštos valandos 
vakaro žinias Kultūros centro 
vestibiuly teparodė sen. Levi-
ną, darantį trumpą politinį pa
reiškimą, o toli už jo, galvą į 
šoną nusukusi, stovėjo niekuo 
dėta Vita Neverauskienė. Net 
nesiteikė reporteris paaiškin
ti, kur jis senatorių pasigavęs. 

Trumpai prieš vidurnaktį 
TV 4 rodė dalį minios, įnešant 
vėliavas ir JAV himną gie
dantį chorą, žinių pranešėjui 
šūktelėjus "Happy birthday, 
Lithuania." 

Nors vasario 12-ji Detroite 
buvo saulėta ir rekordiškai šil
ta (57 laips. F), minėjime daly
vavo maždaug keturi šimtai 
asmenų. 

Baigdamas turiu dar paste
bėti, kad abi lietuviškos radijo 
valandos ("Lietuvių balsas" ir 
"Lietuviškos melodijos") savo 

laičiui, Feliksui Motuzui, Sta- P r o*f a m o<* nepriklausomy-
siui Šimoliūnui, Vincui Tarno- * • š v e n t e l * * * d a u * l a i k o " 
šiūnui ir Broniui Tatarūnui. VASARIO 16-TOJI 
Juos pavardėmis šaukiant, be- "ŽIBURIO" MOKYKLOJE 
ne už tris atsiliepta "nedaly
vauja, serga' Daugelį metų "Žiburio" litu

anistinės mokyklos mokiniai 
Stilinea invokacine malda švęsdavo Nepriklausomybės 

atliko Sv. Antano parap. kle- šventę, atlikdami tai progai 
bonas, kun. Alfonsas Babo- pritaikytus montažus, dek-
nas. Dar atsisėsti neleidus, lamacijas ir dainas. Vadovau-
susikaupimo minute pagerbti damiesi mintimi, kad reikia 
už laisvę žuvusieji. ieškoti naujų būdų — susi-

Kasmetinis minėjimo proto- Dažinimų su moksline medžia-
kolas pakeistas ta prasme, g a apie Lietuvą, pramogomis, 
kad, užuot tuoj kvietus kalbė- a r kt., šią Vasario 16-tąją 
tojus, pirma duota dalis meni
nės programos, kurią atliko 
jau du kartus minėtas jauni
mo choras, sudainuodamas 
tris lietuvių kompozitorių dai
nas. Dainavo gražiai ir iššau
kė gausias publikos katutes. 

Gubernatoriaus James 
Blanchard proklamaciją per
skaitė ne kuri tautiniais dra
bužiais apsirėdžiusi lietuvai
tė, bet jo paties atsiųsta 
elegantiška panelė ar ponia 
Wanda M. Rej, speciali asis
tentė etniniams reikalams 
(Special Assistant for Ethnic 
Relations). Prieš proklamaci
ją skaitydama ji dar paskelbė 
ir staigmeną: praėjusią savai
tę gubernatorius į Michigano 
Sveikatos patariamąją tarybą 
(Public Health Advisory Coun-
cil) paskyręs mūsų tautietį dr. 
Anatolijų Matulį. 

JAV senatorius Carl Levin 
(D., Mich.) kalbėjo arti 5 mi
nutes, o buvęs Sibiro tremti
nys Jonas Kreivėnas iš Chi-
cagos — lygiai 20 minučių. 
Gal svarbiausia sen. C. Le
vin Žodyje buvo tai, kad prisi
minė, ką įrašęs į JAV Kong
reso protokolus ir pabaigoj 
lietuviškai ištartas sakinėlis 
"Lietuva bus laisva". J. Kreivė
nas kalbėjo apie nepriklauso
mos Lietuvos pasiekimus, so-

šventėme visiškai skirtingu 
būdu. Vietoj dainų ir žodžio 
pynių supažindinome moki
nius su Lietuvos sodžiaus ap
linka, augmenija, papročiais ir 
menu. To projekto įgyvendini
mui į pagalbą atėjo LSS Se
serijos tautinio auklėjimo va
dovė, L. Rugienienė, kuri kaip 
tik turėjo pas save kruoščiai 
skautų paruoštą tai parodai 
medžiagą. Susiskirsčiusi vis
ką į vienuolika dalių-stočių, 
pasikvietė Detroito "Baltijos" 
ir "Gabijos" tunto narius bei 
"Žiburio" mokyklos mokyto
jus kiekvienos stoties paaiš
kinimui. Su Lietuvos paukš
čiais ir jų garsais supažindino 
J. Orentas. Žvėris ir žuvis api
būdino A. Rugienius ir M. 
Abarius. Su Lietuvos gėlėmis 
ir jų vardais mokinius vaiz
dingai supažindino G. Rugie-
niūtė ir P. Jankus. Sodžiaus 
pastatus, baldus paaiškino 
mok. V. Sepetienė, o kalvio ir 
puodžiaus darbą apibūdino A. 
Juška. Mok. B. Barauskienė 
parodė audimus, paaiškino 
apie linus ir jų dirbinius. 
Nemuną ir Lietuvos gamtą ap
tarė mok. D. Navasaitienė; so
džiaus ir kaimo vaizdus api
būdino mok. A. Milmantienė, 
o vestuvių papročius, Užgavė
nes ir gegužines — D. Petro-

T H E U T H U A N 1 A N W O R L D W I D E D A I L Y ( U 8 P S - 1 6 1 0 0 0 ) 

P u b l i s h e d daily except S u n d a y s and Mondays . Legal Holidays, 
Dec . 26th. a n d Jan. 2 n d by the Lithuanian Catholic Press Society. 
S e c o n d claaa postage p a i d at Ch icago , IL. 

Postmauter: Send addreas c h a n g e * to Draugas 4545 W. 63rd S t , 
C h i c a g o , IL 60629. 

Subscr ipt ion Rates $50.00 — Chicago, Cook County, I l l inois and 
C a n a d a . Elsewhere in the U.S.A. $50.00 Foreign countries $50.00. 

P a š t o i š la idas m a l i n a n t , pakv i tav imai už gautas prenumeratas 
n e s i u n č i a m i . A n t D R A U G O prie kiekvieno skaitytojo adreso, g a v u s is 
jo mokest i , a tžymima, iki kada y r a užsimokėjęs. 

D R A U G O prenumerata mokama iš anksto 
metams V2 melų 3 mėn 

Chicago ir Cook County S50.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U. S. A dol.) $50.00 $30.00 $20.00 
Užs i enyje S5O.0O $30.00 $20.00 
Kitur — Amerikoje . . $50.00 $30.00 $20.r; 
Savait inis (Šeštad.pried.) $30.00 S19.00 

D e t r o i t o D i e v o A p v a i z d o s l i e t u v i ų p a r a p i j o s j a u n i m o c h o r a s d a i n u o j a V a s a r i o 1 6 - t o s i o s m i n ė j i m e . 

N u o t r . J . U r b o n o 

• A d m i n i s t r a c i j a dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
n i a i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakci ja dirba kasdien nuo 
8:30 — 4:00. 

• Redakcija s traipsnius ta i so savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąž ina tik i i anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos g a v u s prašymų. 

les apibūdino su dideliu en
tuziazmu. Paskutine stoti, so
džiaus meną, parodė D. 
Stonienė. 

Apžiūrėjus parodą, po trum
pos pertraukos XI ir XII sk. 
mokiniai, paruošti mok. M. 
Jankauskienės, naudodami 
skaidres supažindino jauniau
sius mokyklos mokinius su 
Lietuvos geografija, Vasario 
16-tosios reikšme, pavergta 
Lietuva ir partizanų kovomis 
dėl jos laisvės. 

Minėjimą baigėme bendrais 

priešpiečiais, kuriuos, pade
dant mamytėms, paruošė tėvų 
komitetas. 

Mokiniams belankant so
džių, "Žiburio" mokyklą ap
lankė Detro:to L.B. apylinkės 
pirm. J. Urbonas ir įteikė LF 
ir LB skirtą 'Žiburio" mokyk
lai finansinę paramą, 1,500 
dol. Ačiū! 

Didelės padėkos nusipelno 
LSS ir jos Detroito nariai už jų 
mielą patarnavimą ir įnašą į 
tautinį jaunimo auklėjimą. 

D. D. 

NAUJAS 
TRANSLIACIJŲ 

LAIKAS 
"Lietuviškų Melodijų" radi

jo valandėlės pakeistas trans
liavimo laikas. Pirmadienio ir 
trečiadienio programos nuo' 
š.m. vasario 27 d bus perduo-Į 
damos nuo 2 iki 3 vai. po pie-; 
tų. Penktadienio programų lai
kas lieka tas pats — nuo 6 
iki 7 vai. vakaro, iš Tautybių 
stoties WPON, AM banga 
1460. 

Geriausia vyriausybė nėra 
ta, kuri padaro žmones la
biausiai laimingus, bet ta, ku
ri didžiausią skaičių žmonių 
padaro laimingais. 

Duclos 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 
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CENTRO VALDYBOS POSĖDIS 

vietines niekšybes, Alto ir nienė. Būdama farmacininkė, 
Vliko didžiuosius darbus ir į D. Bielskienė visas vaistažo-

Šiais šv. Kazimiero metais, 
vasario 4 d., Lietuvos Vyčių 
organizacijos centro valdybos 
nariai suvažiavo posėdžiui į 
Chicagą. Jis vyko Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. 
Toje parapijoje veikia 36-ta vy
čių kuopa, kuri globojo iš ki
tur atvykusius vyčius. 

Posėdį pradėjo pirmininkė 
Loreta Stukienė. Maldą sukal
bėjo Amerikos Vidurio apy
gardos dvasios vadas kun. An
tanas Zakarauskas. 36-tos 
kuopos pirmininkas Jonas 
Paukštys šiltai pasveikino at
vykusius. Palinkėjo valdybai 
našaus darbo šiame posėdyje. 

Išspausdinta posėdžio dar
botvarkė, i šdal in ta daly
viams, buvo priimta be pakei
timų. Perskaityti laiškai, jų 
tarpe buvo laiškas iš JAV pre
zidento R. Reagano, kun. Kazi
miero Pugevičiaus, Amerikos 
Lietuvių .Tarybos, Lietuvių 
Teisėms ginti fondo ir kt. 

Sustojome prie šv. Kazimie
ro 500 metų mirties jubilie
jaus. Šventasis yra vyčių or
g a n i z a c i j o s g l o b ė j a s . 
Kiekvienais metais vyčiai ruo-
čia iškilmingus jo minėjimus 
savo apygardose. Šįmet to
kius minėjimus ruoš vyčiai ne 
tik atskirai, bet jungsis ir prie 
lietuvių ruošiamo minėjimo 
Romoje. Šv. Mišias ten Šv. 
Petro bazilikoje laikys pats 
Šventasis Tėvas, o jam asis
tuos lietuviai vyskupai. Daly
vaus labai daug lietuvių kuni
gų. Mišios bus lietuviškos. Per 
jas bus įšventinti į kunigus du 
jauni lietuviai. Užsiregistra
vusių vykti j Romą yra jau ke
li šimtai. Centro valdybos ats
t o v ė b u v o p a s i ų s t a 
susipažinti, užsakė viešbučius 
ir sutvarkė kitus reikalus, kad 
atvykusiems nereikėtų rūpin
tis. 

Dvasios vadas kun. Anta
nas Jurgelaitis rūpinasi išleis

ti atvirukus su šv. Kazimiero 
paveikslu vienoje ir maldele 
kitoje pusėje. Pageidavo, kad 
mirusieji vyčiai būtų iškilmin
gai laidojami, kad laidojant 
būtų giedamas vyčių himnas 
ir kalbamos maldos į šv. Kazi
mierą. Vidurio centro apygar
dos pirmininkas Tomas Brūz
ga buvo atvežęs parodyti 
penkis skirtingus šv. Kazimie
ro statulėlių projektus. Prašė 
pasirinkti tris patinkamiau-
sius. Kai bus pagamintos, 
kiekvienas vytis galės įsigyti. 
Lietuviai kompozitoriai yra 
sukūrę daug giesmių į šv. 
Kazimierą, ir dvasios vadas 
ragino giedoti jas vyčių susi
rinkimuose. 

Lietuvos vyčių organizacija 
dabar turi 4i)06 narius. Pasi
džiaugta narių skaičiaus augi
mu. Jau planuojama įsteigti 
naują vyčių kuopą San Fran-
cisco mieste. Organizacija tu
ri nemažai ir jaunų žmonių, ir 
jiems reikia vasaros stovyk
los. Dainava pasiūlė dvi gali
mybes, bet abi buvo nepriim
tinos. Viena per anksti 
pavasarį, o kita tada, kai bus 
šokių šventė Clevelande, ku
rioje ir vyčiai dalyvaus. 

Visi nusiminė „Vyčio" 
redaktorei Aldonai Ryan pra
nešus, kad pasitrauksianti iš 
redaktorės pareigų. Prašė 
centro valdybą surasti naują 
redaktorių ar redaktorę iki 
ateinančių metų kovo mėne
sio. Jos sveikata nebesanti 
stipri. Buvo sudarytas komite
tas iš keturių žmonių ieškoti 
naujo žmogaus toms parei
goms. Pageidautina, kad būtų 
iš Chicagos, nes čia vyksta 
žurnalo spausdinimas ir iš
siuntinėjimas. 

Apie spaudos reikalus refe
ravo Spaudos komiteto pir
mininkė Marija Lepera. Ji pa
ti daug rašiusi apie vyčių 
organizaciją įvairiuose laik

raščiuose. Pirmininkė L, Stu
kienė pakvietė pasisakyti ir 
"Vyčių veiklos" skyriaus 
"Drauge" redaktorę. Ši pareiš
kė, kad "Vyčių veiklos" sky
rius "Drauge" yra langas, per 
kurį kiti lietuviai mato vyčių 
organizaciją. Privalome steng
tis jį išlaikyti. n 

Vyčių seimas šįmet bus Con-
rad Hilton viešbutyje Chica-
goje. Jį organizuoja 36-ta kuo
pa. Organizavimui vadovauja 
Jonas Paukštys ir Marija Kin-
Čiuvienė. Pasveikinti posėdžio 
buvo užėjęs ir Nekalto Prasi
dėjimo parapijos klebonas pre
latas Damazas Mozeris. Jis 
užtikrino, kad seimas bus pui
kus, jei jo rengimui vadovauja 
tokie gabūs žmonės. Žmonės, 
kurie ir šiandien suvažiavu
sius svečius sutiko išskėsto
mis rankomis ir atviromis šir
dimis, su šypsena ir vaišėmis. 

Seimo darbotvarkė jau su
daryta. Tartasi simpoziumų ir 

i rezoliucijų reikalu ir kur turė
tų būti laikomos šv. Mišios sei
mo metu. 

Keturias valandas vykęs po
sėdis buvo pertrauktas. Palikę 
popierius ant stalų, vyčiai iš
ėjo į bažnyčią išklausyti šv. 
Mišių. Po to vėl posėdžiavo, 
svarstė Stipendijų fondo rei
kalus ir kaip prisidėti prie 
Laisvės statulos remonto. Po
sėdis baigtas malda. 

Po posėdžio buvo vaka
rienė, 36-tos kuopos vytės ap
tarnavo svečius, o kuopos pir
mininkas Jonas Paukštys 
sodino svečius. Visa salė ūžė 
nuo dalyvių linksmų kalbų ir 
juoko. 

E. Pakalniškienė 

PAKĖLIMAI CHICAGOJE 

Amerikos Vidurio apygar
dos Ritualų komiteto pir
mininkė Ona Marija Kassel 
praneša, kad šį pirmadienį, 
vasario 27 d., po 36-tos kuopos 
susirinkimo Vyčių salėje, vi
sos apygardos vyčiai bus ke
liami į pirmą ir antrą laips
nius. I pirmą laipsnį bus 
keliami bent vienerius metus 
išbuvę organizacijoje ir pasi
reiškę veikla. \ antrą laipsnį 
bus keliami nemažiau kaip 
metus išbuvę pirmame laips
nyje ir aktyviai dalyvavę or
ganizacijos veikloje. I trečią ir 
ketvirtą laipsnius organizaci
jos veikloje pasižymėję vyčiai 
bus keliami per šv. Kazimiero 
minėjimą Gary mieste ir per 
vyčių seimą rugpjūčio mėnesį. 

T. 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pertai* 
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Siekiame nepriklausomybės 

VIENŲ VIENI 

-

-

Tamsiau ar šviesiau Lietu
vos klausimas atrodo priklau
somai nuo to, kaip jį sufor
muluosime ir iš kur io 
matimtaškio į jį pasižiūrėsi
me. 

Pasaulio akimis Lietuvos 
valstybinės nepriklausomy
bės atstatymo klausimas iš vi
so neegzistuoja. Taikliu anglų 
kalbos posakiu tariant, tai yra 
"non-issue". Jis slypi giliau 
globalinio sąmoningumo 
slenksčio. Apie jį nerašo laik
raščiai ir nekalba televizija. Jo 
nelinksniuoja oratoriai nuo 
pasaulinių jėgos centrų tribū
nų. Tiesa, pasitaiko viena ki
ta išimtis (pastaruoju metu lyg 
ir vis dažniau). Štai Europos 
parlamentas priėmė rezoliuci
ją, kviesdamas Jungtines Tau
tas susidomėti neteisėtu Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
prijungimu prie Sovietų S-gos. 
Tačiau Vakarų valstybių už
sienio reikalų ministrai atsa
kė, kad šiam klausimui Jung
tinėse Tautose kelti "dabar ne 
laikas". Ir už tai nesusilaukė 
jokio protesto. Kas gi protes
tuos, jeigu klausimas nerūpi 
niekam (ar beveik niekam), iš
skyrus mus pačius? O mes per 
maži (ir per santūrūs), kad sa
vąjį rūpestį mokėtume pavers
ti pasauline žaizda. 

Kartą teko girdėti vieną 
šviesų ir rezistenciškai nusi
teikusį mūsų spaudos kolegą 
taip "dūmojant": kaip būtų bu
vę, jei po karo, užuot iš lage
rių movę į Ameriką, Kanadą, 
Pietų Ameriką, Australiją ir 
taip išsilakstę keturiais vė
jais, būtume kaip lietuvių tau
tinė grupė solidariai laikęsi to
kios linijos: nesitrauksim iš 
lagerių tol, kol mūsų tėvynė 
nebus laisva! Pajudėsim iš čia 
tik į nepriklausomą Lietuvą, 
mums Atlanto Chartos žadė
tą! Ir šį savo pasiryžimą gy
nę, jei reikia, kraujo jėga — 
taip, kaip ir tėvynėje tuo pa
čiu metu už teisę gyventi lais
vėje kraują liejo partizanai. 
Atseit, jei būtume nusprendę 
tapti šašu Europos kūne, nuo
lat primenančiu, kad mūsų ir 
kitų Rytų Europos tautų liki
mo klausimas dar kaip rei
kiant nesutvarkytas. Lygiai 
kaip tokiu šašu per tą visą lai
ką išbuvo ir šiandien tebėra 
Viduriniuosiuose Rytuose pa
lestiniečiai, pasiryžę būti am
žinais pabėgėliais ir nesikelti 
laisvu noru niekur, o tik į sa
vo teisėtą tėvynę! Žinoma, nie
kam tada iš mūsų tokia min
tis nė į galvą neatėjo: 
pasirinkome lengvesnį kelią, 
leidomės išdanginami į užjū
rius, susiradome naujas tėvy
nes, susikūrėme naujus gy
venimus, iš kurių atliekamu 
laiku ir civilizuotais būdais 
"kovojame" už Europoje vien 
Dievo valiai paliktos tėvynes 
laisvę. Bet vis dėlto įdomu pa
galvoti, ar Vakarai būtų jau 
taip greitai Lietuvos nepri
klausomybės klausimą palai
doję, jeigu mes išeiviai, kom
p a k t i š k a i p a s i l i k ę i r 
užsibarikadavę Europos DP 
stovyklose (kada karo su so
vietais nuotaikos tebebuvo gy
vos ir jie dar neturėjo atomi
nės bombos), būtume savo 
tėvynės atžvilgiu prisiėmę tą 
pačią rezistencinę rolę, kurią 
savosios tėvynės atžvilgiu pri
siėmė palestiniečių išvietintie-

ji? 
Tačiau grįžkime prie šian

dieninės tikrovės, prie (fizi
nio) mūsų silpnumo ir ne
reikšmingumo, kuris, aišku, 
nėra vienintelė kliūtis kelyje į 
nepriklausomybę. Dar dides
nė kliūtis yra ta, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
klausimas tiesiog neturi poli
tinio patrauklumo tiems, ku
riuos reikėtų patraukti. Ir vėl 
hipotetinis klausimas (į kurį 
visi žinome atsakymą): kaip 

pasaulis reaguotų į mūsų tau
tos laisvės bylą, jeigu Lietuva 
būtų ne Europoje, o kur nors 
Afrikoj, Azijoj ar Lotynų 
Amerikoj, ir jeigu mūsų prie
šas būtų ne Tarbų Sąjunga, o 
"Vakarų imperializmas"? 

Galop, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymas yra toks 
dalykas, kuris, jeigu įvyktų, 
tai įvyks ne atsietas nuo kitų 
didžiulės reikšmės poslinkių, 
ne vakuume arba izoliacijoje. 
Ir mūsų priešai, ir mūsų drau
gai, ir mes patys puikiai su
prantame, jog vienintelis ke
lias į Lietuvos laisvę eina per 
Sovietų S-gos išnaretymą. Su
griauk Sovietų S-gą, ir Lietu
va bus laisva (ar bent turės 
realią galimybę laisvę išsiko
voti)! Nesugriauk sovietų im
perijos, ir Lietuva liks jos ver
gijoj kaip ir buvus. Santykis 
tarp šių dviejų propozicijų la
bai aiškus. O kurios gi Vaka
rų valstybės — ar nors dides
nės jos partijos — politinėje 
programoje šiandien įrašytas 
tikslas — sugriauti Sovietų S-
gą?! Net ir mylimoji Amerika 
nesiekia nieko daugiau, kaip 
tik atstatyti savo karinę lygy
bę tam, kad būtų galima su so
vietais susitarti dėl balansuo
to b r a n d u o l i n i ų g inklų 
sumažinimo abipusio saugu
mo sąlygomis. Tiesa, kol JAV 
prezidentu bus Reaganas, tol 
ji taip pat stengsis sustabdy
ti bent sovietų imperijos plėti
mąsi. Iš čia ir Grenada, ir pa
rama Salvadoro vyriausybei 
bei Nikaraguos partizanams. 
(Antra vertus, kažkodėl šykš-
tima efektyvios pagalbos Af
ganistano laisvės kovoto
jams.) Bet apie sovietų 
imperijos sumažinimą ar tuo 
labiau sužlugdymą kaip ope
ratyvinį JAV politikos siekį 
visiškai nekalbama, ir tuo pa
čiu nekalbama ir apie Lietu
vos valstybės suverenumo ats
tatymą. 

Vienintelė šiuo atžvilgiu vil
tis — kad Sovietija pati iš vi
daus sugriūtų, ir čia kai kieno 
optimizmas labai didelis. Ru
sų disidentas Andrėj Amalri-
kas, dabar jau miręs, berods 
prieš 16 metų parašė knygą, 
užvardintą "Ar Sovietų Są
junga išsilaikys ligi 1984 me
tų?". Laikas, gaila, atnešė tei
giamą atsakymą. Mūsiškis dr. 
Štromas 1982 m. įvykusiame 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
me Sovietų imperijai davė gy
vuoti 20 matų; dr. Bobelis 
prieš trejus metus lankyda
masis Australijoj davė jai pen
kerius metus, o pernai VLIKo 
seime — 10 metų. Ak, kad jų 
žodis eitu tiesiai į Viešpaties 
ausį!... Iš visų pusių svaraty-
kim ir nagrinėkim jų argu
mentus, tačiau netikėkime, 
kad šios pranašystės išsipil
dys vien dėl to, kad jos mums 
— prie širdies. 

Deja, ne tik sugriovimo, bet 
ir sugriuvimo idėja daugeliui 
vakariečių visai ne prie šir
dies. Mat, baiminamasi desta-
bilizacijo8 ir nežinios: jeigu so
vietinė imperija išsiskaidytų į 
krūvą tarpusavy besivaidijan
čių tautų ir tautelių, kurių vie
na — rusų tauta — turi atomi
nę bombą, — kas bus? Geriau 
vienas didžkis Belzebubas, ku
rį pažįstame, negu dešimtys 
Belzebubiukų, kurių nepažįs
tame. Garsusis Britanijos 
premjeras Lloyd George kartą 
apie visus užsieniečius apla
mai išsitarė, kad jie esą "queer 
devils"; rodos ir šiandien dar 
daugelis vakariečių panašiai 
žiūri į visas tautas, esančias į 
rytus nuo Elbės. 

Taigi, nepriklausomybės sie
kimo prasme pasauly iš tikrų
jų esame vienų vieni. Bet iš to 
daryti išvadą, kad Lietuvos 
klausimas apskritai beviltiš
kas, — irgi netinka. 

m. dr. 
(Bus daugiau) 

NAUJĄ MOKSLINĘ 
KNYGĄ PASITINKANT 

Pirmieji mūsų pokarinių iš
eivių vaikai, jau gimę, augę ir 
išsimokslinę svetimuose kran
tuose, yra pasiekę gana bran
daus amžiaus ir nemažų lai
mėj imųįvairiosesrityse. Vienas 
tokių jaunų mosklininkų yra 
Raimundas Vytenis Sidrys, 
archeologas, prieš kiek laiko, 
1976 metais, įsigijęs doktoratą 
Kalifornijoje, UCLA universi
tete. Šia proga noriu lietuviš
kajai visuomenei pristatyti šio 
jauno archeologo knygą, tik 
ką išleistą jo aukšto prestižo 
mokslavietės, kaip išdavą ke
lių metų darbo savo srityje, — 
tai aprašymas sistematingų 
moderniomis priemonėmis 
atliktų archeologinių kasinėji
mų Centralinėje Amerikoje, 
Belize valstybėje, kuri dar ne
seniai vadinosi Britų Hondū
ru, ir kurioje, prisimename, no
rėjo "atsarginę Lietuvą" įkurti 
prof. Pakštas. 

"Jaunas Dievas" — indas smil
kalams kulto ceremonijoms indė
nų namuose iŠ 14-16 amžiaus, 
surastas Lagūna, Belize. 

Knyga milžiniška, 434 pus
lapių, su 94 nuotraukomis, 81 
žemėlapiu ir gausiais braiži
niais. UCLA Archeologijos 
Institutas aptaria šiuos kasi
nėjimus kaip vienus iš pirmų
jų rimtų darbų toje gana nuo
šalioje ir dar mažai ištirtoje 
dalyje, kuria dabar labai susi
domėta bandant patirti seno
vės Majų indėnų genčių gy
venimo būdą, jų religiją ir 
ypač ryšius su kitomis vieto
vėmis, kaip ir jų staigaus su
nykimo priežastis toje Centri
nės Amerikos aukštumoje. 
Nuo trečio amžiaus prieš Kris
tų, garsėję miestais su pra
bangiais karalių rūmais, aukš-
t o m i s p i r a m i d ė m i s , 
turgavietėmis ir įmantria 
kanalizacijos sistema, turėję 
sudėtingus kalendorius, iš 800 
ženklų hieroglifinę rašybą, 
skaitmenis ir puikiai išraižy
tas bareljefines skulptūras, 
Mahai apie dešimtą amžių vi
siškai smuko ir išnyko iš šitos 
vietos. 

Paprašiau autorių Raimun
dą Sidrį kiek plačiau papa
sakoti apie šios knygos atsira
dimo istoriją ir pačius į 
kasinėjimus. Štai trumpai 
atpasakosiu jo įdomų užsimo
jimą ir nuotykius. 

Mano projekto vietovės pasi
rinkimą daug nulėmė 1973 me
tais Belizoje susipažinus su 
Kanados lietuviu inž. Jurgiu 
Šablausku, ten vykdančiu 
banko statybos darbus. Paju
tau, kad archeologui ta vieto
vė labai įdomi ir beveik nety
rinėta, todėl norėjau patikrinti 
savo vieną mokslinę — ekono
minę hipotezę siekiant ar
cheologijos daktaro laipsnio. 
Siaurinėje Belizoje 1896 me
tais surasta sena 14 šimtme
čio šventykla su puikiais sie
nų muralais. kuriuos, deja, 
1897 metais sunaikino prie
taringi dabartiniai gyvento
jai. Mane domino galimybė re-
konstruktuoti tų senų indėnų 
genčių gyvenimo būdą, jų pre
kybos santykius su kitomis 
gentimis. 

Mūsų ekspedicija vyko ge
rai. Grupėje buvom 6 žmonės: 
aš su dviem asistentais ir trys 
darbininkai, kurie už keletą 
dolerių kasdavo ištisą dieną. 
Mūsų radiniai buvo gausūs, 
pav. radom įdomių ąsočių su 
dviem kaklais, kurių kilmę ga
lėjom nustatyti esant ne taip 
tolimose apylinkėse. Buvo ras
tos nedidelės akmeninės plokš
telės, apskritos, kaip didelės 
monetos, kurių paskirtį paga
liau nustatėm buvus savotiš
ku bičių avilių dangteliu. Bi
tėms paliekant mažas spragas 
išėjimui, jos sunešdavo daug 

POPIEŽIUS 
JONAS PAULIUS II APIE 

ŽMOGAUS KANČIOS PRASMĘ 

Dr. R. Sidrys sveiksta po hepa
tito ligos Belize kasinėjimų vieto
vėje. 

medaus į tokį kelminį "avilį", 
iš kurio paskui gyventojai, 
atsidarę angą, pasiimdavo me
dų. Medaus didelį vartojimą 
ten pastebėjo jau ispanai už
kariautojai, bet nebuvo žino
ma, kaip vietiniai jį gauna. 
Aišku, aviliai dabar jau seniai 
išnykę, bet štai pasiliko jų ak
meninės apskritos durys, ku
rias mes atradom. 

Susidomėjau Majų prekyba 
ir su tolimais kraštais. Štai 
vulkaninis tamsus stiklas, — 
obsidijanas, — iš kurio jie da
rydavo mažus, aštrius peiliu
kus, kartais vartojamus aukų 
dievams proga. Aukos daž
niausiai buvo savo pačių per
pjauti liežuviai ir ausis. Tokio 
stiklo vietoje nesant, jis turėjo 
būti importuojamas iš toliau, 
kartais net 1000 kilometrų ke
lio. 

Atradome apie 40 tūkst. šu
kių, iš kurių 10 tūkst. repre-

Ekspedicijos vadovas archeologas dr. R. Sidrys (antras iš kai
rės), jo asistentas John Anderson (pirmasis iš k.) ir darbinin
kai kasinėjime Aventura. Belize. 

Lourdo Dievo Motinos litur
ginėje šventėje buvo oficialiai 
paskelbtas naujas popiežiaus 
Jono Pauliaus II dokumentas: 
apaštalinis laiškas apie žmo
gaus kančios krikščioniškąją 
prasmę. Lotyniškas laiško ori
ginalas prasideda žodžiais 
"Salvifici doloris", kurie sako, 
kad laiške bus kalbama apie 
išganymą nešantį skausmą. 
Tarp įvado ir pabaigos laiško 
turinys yra išdėstytas šešiuo
se skyriuose. 

Apaštališkas laiškas "Sal
vifici doloris" apie žmogaus 
kančios krikščioniškąją pras
mę Vatikano spaudos salėje 
buvo pristatytas tarptautinėje 
spaudos konferencijoje. Vienu 
ar kitu būdu skausmas yra be
veik neatskiriamas nuo že
miškojo žmogaus gyvenimo, 
rašo Jonas Paulius II. Vienu 
ar kitu būdu žmogus turi pra
eiti kančios keliu. Dėl to Baž
nyčia visais laikais, ypač ju
biliejiniais atpirkimo metais, 
turėtų susitikti su žmogumi 
kaip tik šiame kelyje. Bažny
čiai, kuri gimsta iš atpirkimo 
paslapties, tai yra iš Kristaus 
kryžiaus, tenka pareiga ieško
ti susitikimo su žmogumi jo 
kančios kelyje. Žmogaus kan
čia pažadina užuojautą, paža
dina taip pat ir pagarbą, bet 
drauge tam tikru būdu ji kelia 
baimę. Ji baugina savo pas-

zentavo vietinių žmonių na
minį kultą. Atrodo, dievų 
garbei buvo deginami smilka
lai specialiuose induose, kurie 
per šventes buvo sudaužomi ir 
šukės atnešamos į šventyklą, 
seną sugriuvusią protėvių sta
tytą piramidę. Induose buvo 
įbrėžiamas dievo veidas, kar
tais su keistomis ilgomis ilti
mis, ausų papuošalais iš 
brangakmenio (jade) ir didele 
kepure. Tokių indų gamybai, 
nustatėme, jie jau vartojo su
dėtinius masinės gamybos me
todus. Savo kultūros žydėjimo 
klasikiniu laikotarpyje — nuo 
trečio iki dešimto amžiaus — 
Majai jau vartojo popierių ir 
sportui žinojo žaidimus su kie
tu guminiu kamuoliu, — baigė 
dr. Raimundas Sidrys. 

Džiaugiamės tokiu milžiniš
ku savo jauno mokslininko 
įnašu — jo knyga. Tai jo ilgų 
ir vargingų archeologinių 
kasinėjimų atžymėjimas. Kny
ga gaunama Institute of Ar-
chaeology Publications, Uni-
versity of California, Los 
Angeles, Cal. 90024. 

R. K. Vidžiūnienė 

lapties gelme. 
Kalbėti apie kančią šiuolai

kiniam žmogui popiežius jau
čiasi įpareigotas giliausio šir
dies polėkio ir tikėjimo jėgos. 
Širdies polėkis skatina nuga
lėti baimę, o tikėjimas sutei
kia turinį, kurio vardan gali
me išdrįsti paliesti tą sritį, 
kuri kiekvienam žmogui yra 
tarytum neliečiama, nes pas
laptis. Tą paslaptį apaštalas 
šv. Paulius, tikėjimo įkvėptas, 
išreiškia šiais žodžiais: 

"Dabar aš džiaugiuosi savo 
kentėjimais už jus ir savo kū
ne papildau, ko dar trūksta 
Kristaus kentėjimams dėl jo 
Kūno, kuris yra Bažnyčia". 
(Kol. 1, 24). Tai nuostabus šv. 
Pauliaus atradimas po ilgo 
ieškojimo. Dėl to šį atradimą 
apaštalas skelbia kupinas 
džiaugsmo. Kančioje atradi
mas prasmės ne tik jam, bet ir 
kiekvienam žmogui yra neiš
sakomo džiaugsmo versmė. 

Baigdamas apaštalinį laiš
ką apie krikščioniškąją žmo
gaus kančios prasmę "Salvifi
ci doloris", pop. Jonas Paulius 
II kviečia visus minėti šiuos 
jubiliejinius Atpirkimo metus 
vienybėje su tais, kurie ken
čia. Kreipdamasis į tuos, ku
rie kenčia, šv. Tėvas sako: 
"Prašome jus savo kančia pa
laikyti mūsų jėgas. Kreipia
mės kaip tik į jus, kurie esate 
silpni, ir prašome: tapkite mo
ralinės jėgos versme Bažny
čiai ir visai žmonijai. Toje bai
sioje kovoje, kuri šiuolaikinia
me pasaulyje be paliovos vyks
ta tarp gėrio ir blogio jėgų, tenu
gali jūsų kančia vienybė
je su Jėzaus Kristaus kryžiumi. 

i 

Ieško pogrindžio 
vienuolynų 

Užsienio spauda praneša 
apie sovietų įvykdytą naują 
žiaurenybę kovoje prieš 
tikinčiuosius. Vakarus pasiekė 
žinia, kad sovietų milicinin
kai susekė Sukhumi vietovėje, 
Gruzijoje, veikiantį pogrin
džio vienuolyną. Prieš mili
cininkam įs ibraunant į 
vienuolyną, 18-ka vienuolių 
pabėgo ir pasislėpė kalno olo
je. Rugsėjo 21 d. iš milicijos 
malūnsparnio į olą buvo 
n u m e s t a b o m b a , ku r i a i 
sprogus beveik visi vienuoliai 
žuvo . Užsienio s p a u d a 
atkreipia dėmesį, kad sovie
tinė valdžia, kovodama prieš 
religiją, sistemingai ieško 
pogrindyje veikiančių vienuo
lynų. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

Joks žmogus nėra pakan
kamai geras kitiems valdyti 
be jų sutikimo. 

Abr. Lincoln 

Ir niekuo kitu tauta neap-
reikš savo širdį, sielą ir dva
sią taip, kaip savo kalba. 

Vydūnas 
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Šeštoje klasėje J. Basanavičius pergyveno 

mielai prisimenamą staigmeną, kai rusų kalbos 
namų rašto darbą tema „Tise jedeš, dal še budeš" 
jis parašęs taip gerai, kad mokytojas nurodęs kitų 
mokinių nesugebėjimus, jo darbą išgyręs, perskaitė 
visai klasei ir įvertino virš „labai gerai" pažy
miu. Išgirtąjį rašinį mokytojas perskaitė taip pat V 
ir VII klasėse, kaip pavyzdį panašioms temoms 
rašyti. 

Geriausio klasės mokinio J. Basanavičiaus 
sugebėjimai išryškėjo ir kaip gero „stylisto". Jau V 
klasėje mokantis, gimnazijos direktorius pakvietė jį 
savo sūnaus korepetitorium, o „ypač VII klasėje 
esant, direkcija pradėjo mane siuntinėti į tas klases 
mokytojus pavaduoti, kurie dėl ligos ar kitokios 
priežasties negalėjo į pamokas atvykti (...)". Padėda
mas tvarkyti gimnazijos biblioteką, turėjo retos 
progos gauti lenkų kalba patinkamų, Lietuvos praei
tį lietučiančių knygų. „Pirmąsias žinias iš lietuvių 
praeities nuo mano tėvo įgijau", paaiškina J . 
Basanavičius savo susidomėjimą Lietuvos istorija 
ir, lyg pasiteisina, kodėl taip atsidėjęs skaitė lenkų 
kalba Strijkovskio, Guagninio, J. Dlugošo, M. 
Kromero ir kitų istorikų knygas. Vėliau jam paste
bimos teigiamos įtakos turėjo J . Kraševskį" raštai . 
Pastraipą baigia: „(...) ir aš gimnazijoje būdamas 
patogiai buvau su lietuvių istorija susipažinęs". 

Ir poros lietuvių kalbos pamokų gimnazijoje įve
dimas, kaio iis rašo. turėio teisiamos itakos ..Jauni 

lietuviai iš palengvo pradėjo nuo tos limpamos ligos 
.polonizacija' vadinamos atsikrėsti ir — nors ne visi 
— ir apie savo kalbos ir tautos reikalus bandė 
palengvėle rūpintis". Visai teisingai jis pastebi, kad 
pagijimas iš lenkiškumo vyko „iš palengvo", 
„palengvėle". 

J . Basanavičiui, jau baigiant universitetą ir 
planuojant lietuvių kalbą pakelti į literatūrinės 
kalbos lygį, tuomet dar gimnazijos mokiniai, 
būsiantis dr. V. Kudirka ir būsiantis kalbininkas 
prof. J. Jablonskis bei kiti mokiniai sakydavę: 
„Mūsų literatūrinė kalba turinti būti lenkų kalba, 
kad svajoti apie iškėlimą lietuvių kalbos į visus 
mokslo ir šiaip gyvenimo reikalus yra mažių 
mažiausia neišmintinga ir nerimta". Bet lietuvių 
mokinių tarpe jau buvo ir tokių, kuriems lietuvybės 
apaštalai patikę ir jų skaičius didėjo. Lenkuojantys 
mokiniai tokius vadino „pasiutėliais", o lenkai — 
litvomanais. 

Vėliau dideliais lenkiškumo tradicijų drumstė
jais buvę čia atsilankantieji Maskvos, Petrapilio 
universitetų studentai bei čia pasimaišę dvasinės 
akademijos klierikai. Vienas iš pirmųjų, jei ne 
pirmasis, ..pasiutėlis" — litvomanas buvo jau 1874 
m. Kalėdų atostogų metu čia į lietuvių kalbos pamo
kas atsilankęs Maskvos universiteto studentas J. 
Basanavičius, kuris „visą klasę apšlakstęs 
gaivinančiu lietuviško žodžio lietumi (...) Parodė 
gražumą lietuvių kalbos". 

Gimnazijos kursas buvo sunkus ir reikalavimai 
dideli. Iš kartu su J. Basanavičium I-on klasėn 
įstojusių 45 mokinių, VII klasę tepasiekė 5. Tarp 
kitų mokslo dalykų buvo dėstomos 4 privalomos 
(rusų, lotynų, graikų, vokiečių) kalbos ir dvi 
pasirinktinės: lenkų ir lietuvių. Jis mokėsi visas 6, 
bet išleidžiamųjų egzaminų iš lenkų kalbos nelaikė 
— pasirinko lietuvių. Svetimųjų kalbų mokėjimas 
tolimesnėje veikloje turėjo nepamainomos reikšmės. 

Tik jų dėka galėjo naudotis plačia pasauline lite
ratūra. 

Nuo VI klasės antrosios pusės iki gimnazijos 
baigimo būdamas sūnaus korepetitorium, J. Basa
navičius gyveno pas miesto burmistrą Žilinskį, „pas 
kurį pusbadžiu" misdamas, 1872-1873 mokslo 
metais baigė gimnaziją, už gerą mokymąsi gauda
mas sidabro medalį. 

Gimtosios apylinkės piliakalniai buvo vienas 
ryškiausių faktorių, žadinusių, ugdžiusių jo tautinės 
dvasios asmenybės formavimąsi, nuo ankstyvos 
vaikystės metų iki paskutinių tėviškėje gyventų 
dienų, tai ir jų apžvalgą čia jo gyvenimo tėviškėje 
pabaigoj talpinama. 

Pil iakalniai 
Piliakalnių sąvoką, veikiau jų viziją, Basana

vičių Jonelio sąmonėje sukūrė nuo ankstyvos 
vaikystės dienų girdimos artimiausio piliakalnio 
legendos. Piliakalnių fabulose viazduojami ten 
gyvenantys ne šių dienų pusiau sudvasinti veikėjai, 
jo sąmonėje kūrė ir ne šių laikų — egzaltuotą dvasi
nę nuotaiką, kuri harmoningai atitiko jau iš vaikys
tės dienų romantizmui linkusią J. Basanavičiaus 
asmenybę. Vaikystės dienų sulaukęs, fiziškai 
pakankamai sustiprėjęs, širdyje egzaltuotais 
piliakalnių vaidiniais nešinas, pirmąjį kartą savo 
gyvenime pamatė raelų piliakalnį ir mažutėmis 
rankelėmis palietė paslaptingus jo pylimus. Metams 
einant, ši nuotaika apglobė plačios apylinkės, visos 
Lietuvos piliakalnius, jų tragišką praeitį, karžy
giškus praėjusius laikus ir jų nuostabius žmones. 
Vaikystės dienomis pradėjęs, metams slenkant 
apvaikščiojęs, apkeliavęs ir tolimų sričių piliakal
nius, kitus įvairiuose raštuose išskaitęs, vėliau iš 
kronikų galimai atpažinęs ten buvusių pilių vardus, 
visa surašė „Apie senovės Lietuvos pilis" leidinyje. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. vasario mėn. 23 d. 

Rasa Soliūnaitė, Lemonto Maironio lit. mokyklos dainų ir šo
kių mokytoja, praveda dainų programą (viršuje). Snieguolės 
šoka "Kalėdų kirtimėlyje" vaidinime (apačioje). 

Nuotr. L. V'olodkos 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

KANADOS ŽINIOS 
Windsor, Ont. 

N A U J A MAGISTRĖ 
B I R U T Ė J A N U S K A I T Ė 

Vasario 5 d. Birutės ir Petro 
Januškų šeima, pasikvietusi 
pusšimtį draugų iš Windsoro 
ir Detroito apylinkių, atšventė 
jauniausios savo dukters Bi
rutės Marijos akademinius lai
mėj imus. Mat , šių metų 
pradžioje B. M. Januškaitė 
Windsoro un-te (University of 
Windsor) baigė podiplomines 
(postgraduate) studijas ir ga
vo biznio administracijos ma
gistrės (MBA) laipsnį. 

Birutė M. Januškaitė aukš
tuosius mokslus ėjo Toronto 
un-te, kur studijavo farmako
logiją ir studijas 1980 metais 
baigė bakalaurės laipsniu. Su
grįžusi į VVindsorą, kurį laiką 
dirbo vaist ininke — prakti
kante, vėliau savistovia vais
tininke ir pagaliau vaistinės 
vedėja (manager). Studijų tęs
ti į NVindsoro universitetą įsto
jusi, užtruko tik apie metus, iki 
magistrės laipsnį pasiekė. 

Lemont, III. 

M A I R O N I O M O K Y K L O S 
E G L U T Ė 

P i lna salė tėvelių, svečių, 
mokytojų ir mokinių suėjo kar
tu a t švęs t i Kalėdų eglutės 
p rog ramą Lemonto Maironio 
l i tuanist inėje mokykloje. 

J a d v y g a Damušienė, mo
kyklos rėmėja, paruošė moki
nių vaidintojus P. Na to 2-jų 
veiksmų kalėdiniam vaizdeliui 
"Kalėdos kirtimėly". Beveik 
40 mokinių gražiai at l iko sa
vo va idmenis nuo nykštukų ir 
žvėriukų iki Trijų Karalių ir 
Betlejaus scenos. J . Damušie
nė įdėjo daug laiko ir vargo 
daug iau kaip pilną mėnesį su 
mokyklos mažais ia is akto
riais , bet rezultatai buvo įdo
mūs ir geri. 

Da i l in inkas ir rėmėjas Al
gis T r inkūnas prisidėjo prie 
scenos papuošimo, t a ip pa t ir 
mokyklos tėvų komitetas ir 
direktorė Aldona Gasnerienė. 
Mokinių vaidintojų tėveliai, 
ypač mamytės ir močiutės, 
ta ip pa t puikiai pasiuvo ir pa
ruošė vaikučių kostiumėlius. 
Visos mokyklos mokiniai pri
sidėjo prie programos. Tie. ku
rie nevaidino, t a i šoko tauti
n ius šokius a rba dainavo 
l iaudies ir kalėdines giesmes. 
Ir su akordeonu, kaip visuo
met , vedė muzikalinę progra
mą mokytoja Rasa Soliūnaitė. 

Po v a i d i n i m o , š a k i ų ir 
da inų Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės a ts tovas Linas Gy
lys įteikė nemažą pinigų su
mą padėt i ne tik Maironio 
šeš tadieninės mokyklos išlai
kymui , bet ir naujajai įsteig
t a i L e m o n t o M o n t e s s o r i 
mokyklėlei . Mielai priėmė šią 
dovanėlę A. Gasner ienė ir Tė
vų komiteto pirm. dr. Vytenis 
Darnusis už Maironio mokyk
lą ir Dal ia Janušk ienė už Mon
tessori mokyklėlę. 

Skan ios vaišės buvo pa
ruoštos suaugusiems ir vai
kams atskirai . Sta iga pasiro
dė Kalėdų senelis. 

Kažkur jis ma ty t a s , bet gi
liu balsu visus pasveikino ir 
išdal ino skanumynų maišiu
kus visiems vaikučiams. Ve
dėja A. f iasner ienė ir Tėvų ko
mi te tas nuoširdžiai padėkojo 
vis iems tėveliams ir rėmė
j a m s , kurie padovanojo aukas 
š ia i šventei, ir tiems, kurie 
nus ip i rko kalėdinių smulk
menėlių prie bazariuko stalo. 

š i a proga buvo paruoštas ir 
i šda l i n t a s mokinių laikraštė
lis "Mai ron io aidai" . Šešios V-
tos k lasės mokinės prisidėjo 
pr ie laikraštėl io redakcijos ir 
sudėjo mokyklos mokinių ra
š in ius , eilėraščius ir piešinius. 

"Mai ron io a ida i " primena 
kad l e m o n t o mokykla šiais 

metais švenčia 25 metų su
kaktį ir gerbia Oną Abromai-
tienę, mokyklos įsteigėją. 
Redaktorė Kristina Antanai
tytė ir viceredaktorė Kristina 
Žvinakytė sulaukė daug pa
galbos iš laikraštėlio redakci
jos nar ių Astos Kazlauskaitės 
(žinios, juokai). Ramonos 
Povilaitytės (piešiniai) Alinos 
Volod kaitės ir Audros Moc-
kaitytės. Dėkojo jos Rasai šo-
liūnaitei už techninę paramą 
ir mokytojui Linui Norušiui už 
globojimą. 

Visa Maironio mokykla yra 
dėkinga, kad D r a u g a s -po tru
putį spausdina "Maironio ai
dų'" darbelius. — tbm. 

Racin Wis. 

V A S A R I O 16-TOSIOS 
M I N Ė J I M A S 

Vasario 12 d. vietos lietu
viai ir ka imynai iš apylinkės 
atšventė 66-sias Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo me
tines Šv. Kazimiero parapijos 
patalpose. 9:30 vai. r. buvo lai
komos pamaldos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Kun. Sta
sys Saplis, MIC, Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, pasakė 
dienai pritaikytą pamokslą. 
Giedojo Šv. Kazimiero parapi
jos choras, vedamas muziko 
Juozo Grimskio.3 vai. p . p. pa
rapijos svetainėje minėjimas 
buvo tęs iamas toliau. J į atida
rė Altos skyriaus pirmininkas 
Liudas Kūliavas. Sugiedoti 
JAV ir I ie tuvos himnai. Kun. 
St. Saplis sukalbėjo invokaci-
ją. Wis. gubernatoriaus An-
thony J. Ear l proklamaciją, 
skelbiančią Vas. 16 Lietuvių 
diena VVisconsine. perskaitė 
Ramas Pliūra. Panašią Rati
ne burmistro proklamaciją 
perskaitė Edis Kūliavas. 

Kalbėjo svečias iš Chicagos 
Dovas Šaulys, jaunosios kar
tos a ts tovas . Priminė, kad jis 
jau gimęs Chicagoje, todėl 
apie nepriklausomą Lietuvą 
žino tik iš pasakojimų bei raš
tų. Dideliame krašte sunku pa
garsėti. Jei kurie lietuviai pa
siekia aukštų vietų moksle ar 
biznyje, tai atsiranda pavy
duolių, norinčių jų pasiseki
mus sumažint i . Reikia dirbti, 
kurti, siekti aukštojo mokslo, 
nes visa tai garsina lietuvių 
vardą. 

Viktorija Proschka perskai
tė rezoliuciją, kuri buvo priim
ta ir pas iųs ta prezidentui Ro-
nald R e a g a n u i , k i t iems 
aukštiems vyriausybės parei
gūnams ir kongreso nariams. 

Meninėje dalyje dalyvavo 
Vytautas Underys, padaina
vęs porą dainelių. Jis pats ir 
L. Kūliavas akompanavo gi
taromis. Sesutės Bronė Nekro
šienė ir Juzė Pivoriūnienė pa-

„DRAUGO" 75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJUS 

„Draugas", laisvojo pasaulio lietuvių dienraš
tis, eilę metų nenuilstamai kovoja dėl pavergtos 
mūsų tėvynės laisvės ir dėl mūsų tautinės gyvy
bės išlikimo išeivijoje. Jis yra mūsų lietuviško 
gyvenimo ir lietuviškos kultūros veidrodis. 
Pasirūpinkime, kad nors ir sunkėjančiose 
ekonominėse sąlygose „Draugas" stiprėtų. Jis turi 
pragyventi mus visus. Tad, darydami testamenti
nius palikimus, prisiminkite ir „Draugą". 

Pratesite mūsų kultūrinį, religinį ir tautinį 
veikimą, jei testamente į palikimą įjungsite „Drau
go" leidėjus. Lithuanian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, arba Marian 
Fathers of Immaculate Conception of B.V.M., 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629. 

Aukos ,.Draugui" nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių. 

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

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St — TeL 7784064 

K £ A L E S T A T E 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i i mūsų sandėlių. 

COSMOS PAJtCELS BCFKESS 
2I0J W. « Ct, Chicsgo, IL 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
21d. 925-2737 
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huanian. Aplamai, t a Birutės Magistrei Birutei Januškai-
sustatyta brošiūra (Resume tei linkiu Toronte surasti tai, 
Book) labai patrauklios, kul- ko jos širdis ir protas geidžia, 
turingos išvaizdos. Alfonsas Nakas 

SuiutiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiii's 

IAPSIPIRKITE DABAR! i 

Birutė M. Januška i tė 

Šio dienraščio 1982. VI. 22 
laidoj rašiau, kad B. M. Ja 
n u š k a i t ė t a p o s t a m b i o s 
mokslinės brošiūros apie dia
betikų dietų kaloringumą ko-
autore. Yra parašiusi ir dau
giau mokslinių referatų bei 
atlikusi tyrinėjimų. Kad vi
sur, kur dalyvauja mažesniam 
ar didesniam būry, pasižymi 
kokiom išskirtinom pareigom, 
parodo ir tai, jog sudarant 
1984 m. minimo un-to gra-
duantų biografinį leidinį (Re
sume Book), ji buvo išrinkta 
šio leidinio koordinatore. 

Nepaisant to, kad Birutė bu-
bo įsiliejusi į Detroito jauni
mo veiklą ir čia jautėsi kaip 
namie, studijas baigusi pano
ro keltis į kanadišką didmies
tį Torontą. Be vargo ji ten su
s i r a d o d a r b ą l i g o n i n ė j 
(Hospital for Siek Children) ir 
vasario 18 d. gal ilgesniam lai
kui savo gimtąjį Windsorą pa
lieka. 

Apie Birutės lietuvišką veik
lą jau esu porą kartų rašęs. Šį
kart priminsiu tik tiek, kad ji 
ir lietuviška skautė, ir tauti
nių šokių Šokėja, ir pirmaeilė 
choristė, ir akordeonistė. Jei
gu Dalia Viskontienė mano 
šiuos žodžius skaito, tegu ne
laukdama Birutę Januškaitę 
jrikiuoja j Volungių eiles... 

Grįžtant prie minėtos Win-
dsoro un-to 1984 m. graduan-
tų biografijų brošiūros, tai ša
l ia š y p s a n č i o s B i r u t ė s 
nuotraukos ne tik šviečia jos 
lietuviškas vardas, bet į klau
simą Languages, atskyta: Lit-

• 
| FANCY WASHINGTON — OBUOLIAI 
5 Red or Golden Delieious Apple* 3 sv. 1 ° ° 1 
S PIENAS 

S 2% PIENAS 

į 1% arba nugriebtaas PIENAS 

$ - | . 4 9 | 

$ - | . 2 9 | 

| SLICING CUCTMBERS—AGURKAI 3 sv. $ « | . 0 0 § 

s No. 1 IDAHO PAIATOES—BULVĖS 
I 50 sv. maišas '.95 E 

JUMBO LOOSE CARROTS—Palaidos | 
MORKOS 4 sv. $ 1 . 0 0 ; 50 sv. maišas $ - | - i .95 I 

| LARGE FLORIDA PINK GRAPEFRUIT sv. 29 c. 5 

S MICB3GAN APPLES—OBUOLIAI 
5 sv. maišas c s 

SUGAR-FREE SPRITE,TAB, SPRITE, 
CAFFEEVE-FREE TAB 12 pak S O . 0 9 | 

f New YES Yogurt from Dannon 2 už 89 «• 5 

s BOCB3GAN PURE HONEY—GRYNAS 
MEDUS 5 sv. indas $4 .99 § 

s HALF & HALF pint c. š 

I BUTTERMILK—PASUKOS % gal-
: 

PURE ORANGE JUICE—APELSINŲ 
SUNKA % gal. c = 

| HEAVER'S CHICKEN ROLL—VIŠTIENA sv. $ « | . 9 9 | 

LAND'O LAKĘS AMERICAN CHEESE 
SCRIS sv. *2 M f 

Joms s 
Meek- s 

dainavo tris dainas, 
akompanavo Ramoną 
ma. Tą programos dalį prave- S 
dė Vikt. Kažemėkaitis. S 

Po minėjimo buvo užkan- i 
džiai ir tolimesnis vakaroji-
mas. Publikos prisirinko pil
na svetainė. Ypač gausiai 
buvo atstovaujama Kenoshos 
lietuviams. Aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams surink
ta 1400 dol. 

Minėjimą ruošė vietos Altos 
skyrius. Maisto gamyba rūpi
nosi Racine Lietuvių Moterų 
klubas. 

Jurgis Milas 

Išpardavimas vasario 22 iki 26 dienomis 
Dėl kasdieninių specialių nuolaida pašaukite 

telefono raides PRODUCE. 

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

MmmmmmmmmaimmmmmmmKmmmmmammmm 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel 376-1882 aite 376-6996 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE K L -
GEJUAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

t butą marinis Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

s-ią 
gus. 

butą Garažas. Nebran-

Pui-
ku didelei seimai. 

SIMAITIS REAUTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

ATDARI A P O C S t a U t l 
na 1 iki 4 

x>ooooooooooooooooooooooo<x 
MASTER PLUMBING 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karsto vandens tankai. Flood 
control. UžsikimSę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 686-2960 

x>oooooooooooooooooocooooo< 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsiu, grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 
• - • • - • - • - • - • -« 

OOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOCO& 

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

NOTARY PUBUC 
4259 S. Maplewood — TeL 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminiu. 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

I M , • ^ Į M Į ^ 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60432. TeL 927-5980 

IIIIIHIinillllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namo pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kediie Ave. — 778-2283 
ainiui 

S. Kasa — Naujas 3-jų butų 
9914 W. 94 m — 3-ją mieg. mūrinis 
5551 S. Troy Street — Tik $41900 
5813 S. Christiana — 8 kamb. mūrinis 

4 miegami. Moderni virtu** ir 
Pilnas rūsys. 2 mat. garsias. Tik 1.500 
dol. įmokėti, turinčiam gerą kreditą, 
ir mokėtis 9295 dol. j mėn. Graius na
mas. No. 995. Skambinkit dabar. 

N a 811 — 2-ją batų. 55 ir Pulaski. 
3 miegami ir IVa vonios 1-me ir 2-rae 
aukšte. Biznio patalpa rūsy, tinka gro
žio salionui ar kitam bizniui. Atskiri 
apšildymai karstu vandeniu. Peč. ir 
šaldytuvas. Paskubėkite. 

No. 809 — Vieta mamai. 1% aukšto 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
l>/2 vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
butas viršuj. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 

No. 814 — Archer ir Kenneth — Nau
jas 3-jų butų. 

No. 818 — Archer ir Laramie — Nau
ja? 3-jų butų. 

C^BRIEN FAMILY REALTY 
TEL — 454-7100 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 12 iki S popiet 

4855 VV. 137th STREET jąĄ 
C R E S T W O O O 

Rinktinis 2-jų miegamų condominium 
Regai Chateaux. 1% vonios, reikme
nys, priedai. Pageidaujant galima gau
ti paskolą. 

CENTURY 21 
Cahlll Bros. Reattors — 585-8199 

2-jų butą naujesni* mftr. namas. 
5 kamb. 1-me aukšte, 4 kamb. 2-me 
aukšte. Marųuette Parko apyl. Prašo
ma 61.000 dol. Skambint (angliškai) 
778-4599. 

S O P H I E BARČUS 
RADI O ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis V/OPA 1490 AM 
Transliojam iš nuosavos studijos Mar-
ųuette Pk., vedėja Aldona Daukus. 

7159 S. Maplewood Avestas 
Chicago, IL 60629 

TeL 778-1543 

HELP WANTED — VVBAI 

Building and Grounds 
Retirement homs in Hyde Park area 
will need replacement for a retiring 
rraintenance man. Mušt be familiar 
with steam heit and able to main-
tain plumbing, electrical, building and 
grounds. Sbould ha ve own tools. 

Opportunity to live-in — including 
meals — it" desrred. Flcscible starting 
date. 

CalI 969-1423 

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

PACKAOE EXPRESS AGESCY 
MARIJA NORMKTENR 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pa«eldauJaraos *eros rUlea pra-
k*a Mautas U Europos s*nd4Iitt. 

2998 W. 99 St, Chicago, IL 
TeL — 929-2787 

KKKJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCK 
10 — 20 — 99% Pigiau mokėsite už 
apdraudą nuo ugnies ir autosnobMo 
pas mus. 

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

S208V* W. 95th Street 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

M O V I N G 
SERCNAS perkrausto baldus b? Htu* 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai Ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 54088 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1488 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

Apsimoka skelbtis disn. DRAUGI, 
nes jis plačiausiai skaitomas lis* 
tvrią dienraštis, gi skelbimų kai* 

Dėl 



I 

A. A. FRANCES 
ŠEPORAITYTĖ 
- KASLIENĖ 

Ji mirė šių metų sausio 7 d., 
sekmadienį, Nesbitt ligoninė
je Wyoming, Pa. Jos mirties 
proga apie ją gana plačiai pa
rašė vietos laikraštis "Sun-
day Dispatch" leidžiamas 
Pittstone. Ten rašė, kad ji su
sirgo namuose ir atvežta į li
goninę mirė. 

Velionė buvo gimusi Pitt
stone. Jos tėvai buvo Matilda 
Ambrose ir Leonas Šeporaitis. 
Ji buvo susirišus su savo tėvo 
gamyba ir prekyba vaisvan
deniais Pittstone. Išėjo į pen
siją 1968 metais. Jaunystėje 
studijavo biznį ir muziką I 
Drexel universitete Philadel- \ 
phijoj. Muzikos mokėsi ir pas L 
privačius mokytojus. Dainuo- * 
davo koncertuose i; . peretėse 
savo mieste ir apylinkių mies
tuose. Globodavo atvykusius 
muzikus su koncertais. 
. Priklausė katalikų Šv. Kazi-

-iriiero Lietuvių parapijai. Be to, 
priklausė Wyoming Valles lie
tuvių moterų klubui, VVilkes 
Barre kolegijos dramos teat
rui ir Wyoming Rotary mote
rų klubui. Dalyvavo šalpos ir 
socialinėse organizacijose. 

Prieš kelerius metus velionė 
kartu su savo vyru prof. dr. 
Bronium Kasiu įsteigė, globo
jo ir vadovavo meno galerijai 

SV. KAZIMIERO IŠKILMĖS R O M O J E """* ketyirt^eni''19M m-YMario m t a - » d 

A.a. F. Seporaitytė-Kaslienė. 

Pittstone. Ji organizavo savo ir 
kitų darbų meno parodas 
Pittstone ir kitur. Liko jos liū
dintis vyras prof. dr. Br. Kas
ias, jau pensininkas, o taip 
pta pusbroliai, pusseserės ir 
kiti artimieji. 

A.a. Frances Kaslienė bu-
: vo švelnaus būdo maloni as

menybė. Kai atvyko prof. Bnv 
niaus Kaslo brolis Leonas su 
šeima iš Lenkijos, 10 metų iš

buvęs Sibire, Kasių namuose 
išgyveno metus. Vėliau atvyko 

Iškilmių t iesioginė bei 
pagrindinė esmė yra religinė. 
Pagerbsime šv. Kazimierą jo 
500 metų sukakties nuo mir
ties proga, bet drauge daly
vausime šv Metų maldinėję 
kelionėje. Įvairios grupės iš 
įvairių kraštų atvyks tarp 29 
vasario ir 2 kovo. Visus priim
sime ir paglobosime, kad galė
tų jaustis kaip maldininkai ir 
kaip turistai, atvykę pasi
melsti, bet ir pažinti Romą. 

Vasario 29 d. bus lietuviš
kos šv. Mišios Laterano bazi
likoje. Jas atnašaus vienas iš 
lietuvių vyskupų. Mišių metu 
dalyviai galės giedoti lietuviš
kas giesmes. Po Mišių, kurios 
bus 10 vai., bus galima susi
pažinti su bazilika bei jos isto
rinėmis ir meninėmis vertybė
mis. 

Kovo 2 d. bus lietuviškos šv. 
Mišios Maria Maggiore bazili
koje 10 vai. Šv. Mišių metu 
bus giedamos lietuviškos gies
mės. Po Mišių bazilikos lan
kymas. 

Kovo 3 d. iš ryto audiencija 
pas Šv. Tėvą Vatikano rū
muose. 

* Kovo 3 d. 4 vai. p.p. dviejų 
kunigų šventimai Sv. Kry
žiaus bazilikoje. Apeigos vyks 
lietuvių kalba. 

Kovo 4 d. Šv. Petro baziliko
je popiežiaus iškilmingos šv. 
Mišios, kurių metu,greičiausia,-
giedos iš Vienos atvykęs fil-" 
harmonijos choras ir orkest
ras, vadovaujamas Von Kara-
jan. Šv. Mišių metu bus ir 
lietuviams galimybė pagiedo
ti keletą giesmių lietuviškai. 
Šv. Tėvas pasakys pritaikytą 
pamokslą apie šv. Kazimierą 
ir Lietuvą. Pab:-i-oje prabils ir 
lietuviškai. Tikinčiųjų maldos 
skirtos xJetuvai. Bus skaito
ma kai kurie maldavimai lie
tuviškai. Prie Mišių patar
naus lietuviai klierikai. Per 
aukojimą šešios lietuvių poros 
galės įteikti dovanas. Tiki
mės, kad atskiros grupės atsi
veš popiežiui jteiktinų dova
nų. Iš popiežiaus rankų galės 
priimti šv. Komuniją 70 asme

nų. Atskiros grupės galės 
parinkti iš savo tarpo asme
nis, kuriems bus leista priimti 
Komuniją iš popiežiaus ran
kų. Bazilikoje jie turės specia
lią vietą. Lietuviai kunigai ga
lės dalinti šv. Komuniją ir 
tokiu būdu oficialiai dalyvau
ti popiežiaus laikomose šv. Mi
šiose. Būtina atsivežti sutaną 
ir kamžą. 

Kovo 4 d. vakare Sheraton 
viešbutyje a t s i sve ik in imo 
vakarienė su kviestais sve
čiais ir meninė programa. 

Pageidaujama, kad moterys 
atsivežtų tautinius rūbus ir su 
jais dalyvautų šv. Mišiose Šv. 
Petro bazilikoje, o taip pat 
audiencijoje pas popiežių. 
Minėjimas yra skirtas lietu
viams ir Lietuvai. 

Esame susirūpinę tik dėl vie
no, kad dalyvių skaičius, kiek 
dabar girdime, gali būti per-
mažas. Laukiame galimai 
daugiau. . 

Jubiliejaus Romos 
komitetas 

KASA LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO U N I J A 
AKTYVAI 20,000,000 dolerių 

KASOS VALANDOS: 

MARQUETTE PARKE Pirmad. 
2422 W Marquette Rd iki penkt. 
Chicago. IL 60629 
Tel. 737-2110 

CICERO 
1445 So. 50th Ave. 
Cicero. IL 60650 
Tel. 656-2201 

1 0 - 6 
Sešt. 10-2 

Antr. 3-6 
Ketv. 3-6 
Sešt 10-12 

MOKA: 

9% už taupomąsias sąskaitas 
Už 90 dienų, 6 mėn., 1 metų. 
3 metu indėlius: 
10% nuo $500.00 iki $19,-
500.00 
10.5% nuo $20.000.00 iki 
$100.000.00 
11% virš $100.000.00 
11% IRA 
SKOLINA: tik savo nariams 
žemesniais nuošimčiais ir 
geresnėmis sąlygomis negu 
bankai ar kjtos finansinės in-
stituci jos. 

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000.00 APDRAUSTA 
FEDERALINĖS VALDŽIOS. 

^ 

į Chicagą. Dr. Broniaus brolis 
Leonas su meile ir pagarba 
mini velionę savo brolienę. 

Leonas Kazlauskas su žmo
na ir trimis sūnumis vyko į lai
dotuves žiauriausiomis oro są
lygom. Laidotuvėse dalyvavo 
daug vietos žmonių. 

Jonas Jokubka 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

GRAŽIAI P A M I N Ė T A 
VASARIO 16 

Minėjimas pradėtas vasario 
12 d., sekmadienį, 1:30 vai. 
p.p. Šv: Petro irPovilo bažny
čioje. Šv. Mišias atnašaujant 
kun. V. Andriuškai ir įnešus 
Amerikos, Lietuvos ir "Auš
ros" šaulių kuopos vėliavas. 
Pamaldų metu gražiai giedojo 
solistas V. Verikaitis, vargo
nais palydint muzikui Algiui 
Šimkui. Po pamaldų visi daly
viai galingai sugiedojo Lietu
vos himną. 

Į Miami Lietuvių Amerikos 
piliečių klubo salę, nors kiek 
vėluojantis, susirinko arti 300 
dalyvių. Klubo pirmininkė S. 
Šeputienė, pasve ik indama 
taip gausiai susirinkusius, pri
minė šio Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo minėjimo 
reikšmę ir pakvietė įnešti 
Amerikos, Lietuvos ir šaulių 
"Aušros" kuopos vėliavas. Su
giedojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, pagerbus visus kritu
sius už Lietuvos laisvę, kun. 
dr. V. Andriuška sukalbėjo in-
vokaciją. Toliau minėjimo 
programai vadovaujanti Ona 
Vaičekonienė pakvietė Jadvy
gą Jankienę perskaityti Flori
dos gubernatoriaus ir plačiojo 
Miami burmistro gautas prok
lamacijas, skelbiančias Vasa
rio 16 Lietuvos diena Floridos 
valstijoj. Ji supažindino su šio 
minėjimo kalbėtoju žurnalis
tu Vytautu Semaška. Prele
gentas savo neilgoj, bet daug 
originalių minčių turinčioj kal
boj pasidžiaugė, kad mūsų 
veiksniai padarė gerą darbą 
suorganizuodami Lietuvių tei
sėms ginti komitetą ir kvietė jį 
remti ne tik žodžiais, bet ir 
darbais. Suinteresuoti jo gra
žią kalbą galės greitai pasis
kaityti spaudoj, o minėjimo 
klausytojai ją kelis kartus per
traukė plojimais ir ilgai dėko
jo baigus kalbėti. 

Po kalbos vėl J. Jankienė 
perskaitė gerai paruoštas r e 
zoiiucijas aukštiesiems val
džios pareigūnams, o susirin
kusieji jas priėmė ilgais 
plojimais. 

Po akademinės programos 
buvo renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo veiksniams, ir 
po to programos vedėja O. 
Vaičekonienė gražiai supažin
dino su meninės programos 
atlikėjais — solistu Vaclovu 
Verikaičiu iš Toronto, Kana

dos, ir žinoma pianiste, gera 
akompaniatore Dalia Sakaite 
iš New Yorko. 

Aukštos meninės kokybės il
giau užsitęsusį koncertą visi 
susirinkusieji palydėjo ilgais 
plojimais, o jo įvertinimą gali 
daryti tik muzikos specialistai 
kritikai, ir šiuo atveju jį atlik
ti yra pasižadėjęs muzikas Al
gis Šimkus, Miami Beach gy
ventojas. 

Gausių dalyvių tarpe teko 
pastebėti šiuos garbinguosius 
svečius ar viešnias — Sibiro 

'tremtinę, rašytoją Eleną Ju-
ciūtę, taip pat Sibiro tremtinę 

i Eugeniją Keresevičienę, žino-
,mą visuomenės veikėją inž. 
Antaną Rudį iš Chicagos. 

Po programos visi dalyviai 
buvo pavaišinti darbščių klu
bo šeimininkių paruoštais pie
tumis, o aukų rinkimo komisi
jos ir klubo direktorių 
pirmininkas P. Leonas pa
skelbė rinkliavos duomenis ir 
stambiuosius aukotojus. Rink
liava buvo vykdoma pagal au-
kotojų laisvą pasirinkimą pa-

t grindiniams trims Lietuvos 
laisvinimo veiksniams. Aukos 
paskirtos taip: Vlikui (Tautos 

, Fondui) 2,022 dol.; Altai 
(Amerikos Lietuvių Tarybai) 
— 1,687 dol., Amerikos Lietu
vių- Bendruomenei — 904 dol. 

>ir Lietuvių teisėms ginti fon
dui — 155 dol. 

Kiekvieneriais metais au
kos Lietuvai laisvinti Miami 

apylinkėj vis didėja ir susi
pratę aukotojai skiria dau
giau aukų tiems veiksniams, 
kurie daugiausia dirba. Ne 
tik vietiniai gyventojai, bet ir 
atostogauto j ai daug prisideda 
savo aukomis. Čia paminėtini 
stambieji aukotojai: Veronika 
Krasauskienė, dr. J. ir V. Du-
binskai, Olga Brauklienė, Pet
ras Skikūnas, Charlis Buka-
veckas, S. ir K. Radvilos, ir dr. 
A. ir V. Taurai, Anne Kaula-
kis, ir Edgaras Žukauskas. Dėl 
vietos stokos neįmanoma iš
vardinti visų aukotojų, bet vi
si savo aukomis parodo savo 
tautinį susipratimą ir priside
da prie Lietuvos laisvinimo 
darbų. 

J. G. 

St. Petersburg, Fla. 
— Pala idojom a.a. An

t a n ą Budrikį, vasario 13 d. 
Buvo senas kolonijos gyven
tojas. Dirbo Lietuvių klube. 
Buvo Jūrų Šaulių narys. 

— Vasario 27 iš Floridos į Ro
mą skrenda 20 asmenų, kurių 
tarpe kunigai: J. Balkūnas, J. 
Gašlūnas, V. Andriuška, V. 
Pikturna ir A. Senkus. Iš St. 
Peteraburgo vyksta 7 as
menys. 

— Floridos Tautos fondo 
atstovybė ir St. Petersburgo 
skyrius ruošia kovo 21 d. Mir-
gos Bankaitytės kanklių kon
certą ir aktoriaus Petro Maže
lio rečitalį. Bus aukotojams 

I Tautos fondo atžymėjimų įtei
kimas. 

Mirties Sukaktis 
Jau suėjo treji metai, kai i i mūsų tarpo pasitraukė 

mūsų mylimas vyras, tėvelis, dėdukas 

A.f A. LIUDAS STAŠAITIS 
Mirties sukakčiai paminėti šv. Mišios už jo sielą bus 

atnašaujamos vasario 25 d., šeštadieni, 10 valandą ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Gimines, draugus ir pažįstamus kviečiame dalyvau
ti šv. Mišiose. 

Žmona ir dukterys «u ieimomia 

(P 
L A N D O F C R O S S E S 

Ine strufffe for religioai frssdom in Littauaia, 1989 -1978 

M1CHABL BOURDMAUX,MJ..,BJ). 
Prlntod in EtafUad 1979, 939 P**** P*to» - inciuding 

•hippinc and hindtinf $8.96. 

DMUGK, 454S W. 63rd Si. Chiago, \L 60629 
IllfaMfc gr*snto{sJ «ar priissa M et vstatyft 

A. f A. 
EDMUNDUIWARREN 

mirus, žmonai ELENAI (Velavičiūtei) WARREN, miru
sio seseriai JANE, broliams TOM, RAYMOND, GINTA
RUI, VIKTORUI ir jų šeimoms, reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą kartu liūdėdami. 

VALERIJA ir FELIKSAS MOLSKIAI 
MONIKA LEMBERTIE77Ė 
NAPOLEONAS ir SALOMĖJA NYERGIAI 

Brangiam Šiauliškiui, konf ratrui ir bičiuliui 
Tev. JONUI BOREVIČIUI, S.J., 

jo mylimai sesutei Lietuvoje mirus, reiškiu 
gilię užuojauta, aukoju šv. Mišias ir kartu 
liūdžiu. 

KUN. ROMANAS KLUMBYS 

Mieliems klubo nariams Kazei ir Večis-
lovui Brazams, jų mylimai dukrai 

A. f A. NIJOLEI ROZAK mirus, 
reiškiame gilię užuojauta. 

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBAS 

A. + A. JUOZUI JONIKUI 
Lietuvoje mirus, jo seseriai Liudai Kybar
tienei ir šeimai nuoširdžią užuojauta reiš
kiame ir kartu liūdime. 

STEFA IR SIMAS KUZMICKAI 
SOFIJA JURKONIENĖ 
KONSTANCIJA GUDAITIENĖ 

A, f A. VYTAUTUI MACKEVIČIUI 
m i r u s , 

žmoną STEFANIJĄ, visą velionės SEEMA ir ki
tus GIMTNSS bei ARTIMUOSIUS nuoširdžiai už
jaučiame :•" kartu liūdime. 

BRONĖ IR ANTANAS REVENTAI 

JURGIS MATULAITIS 
Staiyi TU 

^ 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimtie*... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raitais prirUa skaitytoją 
ver&a mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis. 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina [Tykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laišku ištraukomis, buvusiu mokinių Ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m. 
Kaina su persiuntimu S7.il. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, iMff W. 8M St , 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

PETK US 
MARQUETTE FLNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS • 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So . 50th Av., Cicero - - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SONŪS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

http://S7.il


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. vasario mėn. 23 d. 

X Edvardas KriStaponis, at
vykęs į Prano ir Hortenzijos 
Šapalų 50-ties metų vestuvinio 
jubiliejaus šventę, susirgo ir da
bar po operacijos guli Silver 
Cross ligoninėje, Joliet, UI. Pr. 
ir H. Šapalai jį gražiai prižiūri, 
bet negreit dar jis galės grįžti 
į namus, kurie yra San Angelo, 
Texas. 

X Majoro Jono Tapulionio 
prisiminimai apie Lietuvos ka
riuomenės kultūrinę veiklą, dipl. 
teis. Prano šulo žodis medici
niškų dokumentų reikalu, sveika
tos labai svarbūs pensininkams 

miero globojamą lietuvių tautą, Į reikalai fc k u l t ū r i n ė p r o g r a m a 

^ : ;k- : :-- :-S••-X ]sodybos pažmonyje šį sekina-
dienį nuo 2 vai. po pietų. Užkan-

X šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakties pamaldose šį 
šeštadienį Šv. Vardo katedroje 
Mišių aukas neš Lietuvos gene
ralinė konsule Juzė Daužvardie-
nė, seselių kazimieriečių vyres
nioji ses. Joanela su jaunimo 
palyda, atstovaudami šv. Kazi-

Šv. Mišios prasidės 1 vai. po 
pietų. Dalyvaujantys prašomi 
rinktis 15 min. anksčiau. Šv. 
Vardo katedra yra 800 N. State 
Street. 

x Marijonų bendradarbių Chi-
cagos apskrities susirinkimas 
bus antradienį, vasario 28 d., 1 
vai. p. p. Marijonų vienuolyno 

dis. Visi laukiami Visiems ne
rūkantiems įėjimas laisvas. 

X Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių administracija prašo pra
nešti, kad nuo kovo 1 d. prasi
deda kapinių pavasariniai valy
mo darbai. Kas ant savo artimų
jų kapų turi žieminius papuo-svetaineie. Maloniai kviečiami . . . . 

. . . . . . . „ „ i salus, prašomi juos iki kovo 1 
nariai ir prijaučiantieji. Bus j ~ :f_4. . . _J . m ~ ~ " . svarstomi seimo, įvyksiančio ba
landžio 8 d., reikalai. 

d. nusiimti, jei nori taupyti atei 
į nančiai žiemai. 

x Sol. Laima Stepaitienė są- L * ^ r e t t ° ^J*** vasario 
ryšyje su Milano katalikų u n i - +

1 5 d - atidarė u-pašventino grei 
vei i te te dėstoma lietuvių kalba, j t o s i ° * P a S f * * atnaujintą ir 

, . , , , . - .. - • sumodernintą skyrių. Atidary-
įstonia bei kultūra sio universi- . . Z . . , Z? 
. t j . . , •_* me dalyvavo bgorunes kapelio-
teto vadovybes yra pakviesta , . ' b

 A. • 
atlikti lietukų kompozitorių bei "T į k u

f
n s Pf^entmo patalpas, 

liaudies dainų koncertą. Sofiste * S f i ^ T V 1 " * ? * 0 * • » .. , ~ * • «. J i ' nautojai ir dalis ligoninės per-
įsvykus Europon, taip pat daly- l , ^ 
vaus bendrame pabaltiečių kon
certe Ziuriche. Šveicarijoje, at
likdama lietuvių, latvių ir estų 
kompozitorių vokalinę kūrybą. 
Linkime užtarnauto pasisekimo. 

X JAV Lietuvių jaunimo s-gos 
politinis skyrius šj šeštadienį, 
vasario 25 d.. 6:30 vai. vak. Jau- ! 
nimo centro mažojoj salėj ren- j 
gia vakaronę, kurioje bus disku- j 
tuojama politinė - aktyvistinė 
veikla tarp lietuvių, latvių, estų 
ir ukrainiečių jaunimo. Visų šių į 
tautybių jaunimas pakviestas i 
dalyvauti. Lietuvių jaunimas j 
kviečiamas gausiai pasirodyti ir | 
įsijungti į diskusijas. 

Vasario 18-tostos minėjime, surengtame Chicagos Lietuv s arybos Marijos aukšt. mokyklos salėje vasario 12 d. 
Nuotr. P. Malčtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAKARONĖ SU POETE ; nauju grožinės literatūros įnašu j tarus, kurie kaip tik teigiamai 

EGLE JUODVALKE I "Pas ką žiedas žydi". Kalbėto-1 vertino Eglės Juodvalkės kū-
Vasario 17 d. Jaunimo centro 

kavinėn sugužėjo daug grožinės 
literatūros mėgėjų susitikti su 
jaunosios kartos poete Egle 

TAS DAR NEMIRĖ, 
KAS ATSIGULA KAPUOSE 

Sausio 13 d. Chieagoje mirė 
dr. Kazys Martinkus ir sausio 
18 d. velionis buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Kapų ramybėje ilsisi jaunas, vos 
30 metų sulaukęs kūnas,, bet, 
anot poeto Fausto Kiršos, "juk 
tas dar nemirė kas atgulė ka
puos". Tėvelių ir sesutės kapas 
nuolat lankomas, vilginamas ne
sutramdomų skausmo ašarų, iš 
sužeistų širdžių kyla karštos 
maldos, prašant Aukščiausiojo 
suteikti mirusiajam amžiną atil
sį, veržiasi raudos lyg iš poeto 
Bernardo Brazdžiono vieno ei
lėraščio posmų: "Ateis pavasa
ris, žydės žilvičiai ir klevai, — 
tavęs nebus. Per žydrą dangų 
saulė kops ir mėnuo patekės — 
tavęs nebus". 

Vasario 13 d. už a, a. Kazio 
Martinkaus vėlę buvo atnašau
tos šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 
Toje pačioje koplyčioje, kurioje 
velionis jaunose savo dienose j 
patarnaudavo šv. Mišioms, o vė- Į 
liau gyvendamas kitur ir nors 
trumpam laikui atvykęs lanky- j 

Šv. Mišias 

I jas pastebėjo, <ad Ateities lite- Į rybos kryptį 
ratūros fondas yra išleidęs ne- į p Q to vyko diskusijos. Gana j davosi pamaldose 

; maža grožinės .teratūros veika-; b ū d i n g a i k a l b ė j o p o e t a s Kazys | a t našavo^rovinci jolJ 'kun. A. 
lų^o 'Ausros ' . imtmecmipami-^radūnas i r kun. A. Grauslys. ^ ^ * , p ė d o s e daly-

Juodvalke, ją pažinti, o taip pat "«ti buvo *tasta poeto Kazio , J i e teigiamai Ar t ino Eglės ! fr k a r š t a i ^ ^ ^ 
___ : J i:-..A; l . 1A :.._.. Braduno "Prie asai" ir poetes ! juodvalkės ' 

Eglės Juodval! s 
das žydi". 

"Pas ką žie pasidžiaugti šios poetės naujau
siu eilėraščių rinkiniu "Pas ką 
žiedas žydi". 

Išeivijos lietuvių gyvenime 
kiekvienas kūrėjas, ypač iš jau
nosios kartos, sutinkamas su di-1 kūrybą, drauge duodama trum-
dėle viltimi, nes tik jų dėka gy- į pų metmenų iš autorės biografi 

kūrybą, aptardami . s i m e l d ė tėveliai, sesutė, dėdė ir 
- - literatūrą aplamai. b ū r e l i s artimsm ^ pažįstamų. 

Pabaigoje Lietuvių žurnalistų , 
Marija Stan-us-Saulaitė išsa- į sąjungos centro valdybos vardu į 

miai aptarė Edės Juodvalkės j sveikinimus ir linkėjimus jau- j 

x Muz. Stepas Sodeika "Dvie 
juose Horizontuose" "Draugo" i 
dienraštyje sausio 18 d, labai šil-1 
tai ir išsamiai aprašomas iš pri- į 
siminimų. kaip buvęs ilgametis | 
"Dainavos" ansamblio dirigen 

vas grožinės literatūros žodis 
džiugins ateinančias kartas. Su 
t a pačia viltimi sutinkame ir 
Eglę Juodvalkę ir jos kūrybą. 

jos. Jaunoji poetė į mūsų gro
žinę literatūrą ateina su savi
tu rašymo stilh TU. Poetė išlais
vina lietuvišką žodį iš emigra-

"AUŠROS" DRAUGIJOS 
MADŲ PARODA 

Antroji l iet. Kultūros drau-

Šią popietę pradėjo Ateities j rinių nuotaik: Eilėraščiuose 
literatūros fondo vardu Vacio- n ė r a tuščios -etorikos, o joje 

atsispindi pats :yvenimas. Poe
tės žodyje išryškėja žmogaus 
nerimas, sieki?.:, aplinka, išgy
venimai, net palitinis gyveni- Pabaigoje Vaclovas Kleiza vi-

vas Kleiza, pasveikindamas jau
nąją poetę ir pasidžiaugdamas 

X "Vainikas - Kryžius - Le
lija", grožinės literatūros anto
logija apie šv. Kazimierą, jau, 
išėjo iš spaudos. Redagavo Al- j čiau poeziją skaitančiam teks su- ! d z i a i padėkojo. Po to visų buvo 
fonsas Tyruolis. Antologijos j simąstyti. j žodį įsigilinti ir tada j pabendrauta prie kuklių vaišių. 

Jurgis Janušaitis 

na jai poetei išreiškė sąjungos 
pirm. Jurgis Janušaitis . 

Ši literatūros popietė buvo bū-1 gijos "Aušros", veikiančios Chi- į 
dingą, kad programos dalyviai I cagos vakarų priemiesčiuose. 
buvo jauni žmonės, be to, jų ne- madų paroda ruošiama balan- • 
stokojo ir publikos tarpe. Po- džio 1 d., sekmadienį, 12:30 vai. i 
pietė praėjo sklandžiai, pras-! p. p. Lexington House salėje, i 
mingai. Jaunąją poetę Eglę j 7717 West 95 St., Hickory Hills,; 
Juodvalkę sutikome, kaip daug į Illinois. 
žadančią kūrėją. Į Pirmoji paroda, suruošta prieš i 

metus laiko, praėjo su dideliu > 
pasisekimu, ir ribota salė neganias. Poetės ^dis skambus, ne- Į «ems prisidėjusiems prie šios ^ y . Į - ^ Į į yisą ž i ū r 0 v ų . M a_ 

iškreiptas, daug pasakantis, ta- į popietės sėkmingumo nuošir- dų ^ ^ ^ „ ^ ^ 0 komitetas 
šiais metais pasirūpino žymiai 
didesne ir puošnesne sale, kad 
visi, norintys pamatyti šią labai 
įdomią madų parodą, galėtų su-

i tilpti. TRIJŲ DAILININKŲ 
PARODA 

Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 

E. Epteh 
tas ir šv. Kryžiaus parap. baž- j rengiasi Montessori Vaikų namelių 
nyčios vargonininkas, jo mirties j m a d ų ^ 0 ^ k u r i b u s v a s a r i o 2 6 d. 
20 metų sukakties proga. Minė-1 
jimas specialaus komiteto, susi
dariusio iš giminių ir "Daina 

x 
Fla.. 

Dr. A. Stankus, Stuart, 
dr. Joseph C. Doherty, 

Pirmoji madų paroda buvo 
daugiau skirta ponioms ir pane
lėms, nors joje dalyvavę vyrai 
buvo maloniai sudominti mode
liais ir naujomis drabužių ma-

paruosimu, redagavimu ir išlei- \ bus galima giliau pažinti pačią 
dimu rūpinosi Šv. Kazimiero 500 j poetę. Poetė neskelbia doktri-
metų mirties sukaktuvių komi- Į nų, neidealizuoja praeities, jos 
tetas. Parėmė Lietuvių fondas, j kūryboje sruvena pats gyveni-
Išleido Lietuviškos Knygos klu- j mas, P*ti buitis. 
bas Chieagoje. Knyga 328 psl. Į P a t i E g l ė j u o d v a i k ė s k a į t ė į centre, vasario 17 d. atidaryta 
Iliustruota šv. Kazimiero pa^ s a Vos naujos kūrybos ir iš rmki-i triJU dailininkų paroda. Joje 
veikslais. Meniškas apipavidali-Į n j 0 . ' p j^ k a diedas žydi" Eglė dalyvauja dail. Arvydas Algmi-
nimas dail. Vytauto O. Virkau. j n u o s t a b i a i g o r a i g e b a perduoti "as dail. Henrikas" Blyskis i r j ^ ^ 2 ^ ^ norima dar 
Kaina kietais v i e k a i s 12 dol ^ i r m i n t , ; J o s s k a i t y m o ^ dail. Jonas Strungys. ^ ^ a | l d o | n i n t i ^ ^ ^ 
minkštais viršeliais - 9 dol. l e t u m k l a u s v t i a i r k l ausytis. 2o- j Parodą atidarė dail. Vanda j „ ^ e profesionalėmis modeliuo-
Laet. Knygos klubo nariams tuoj. d i a r a m u g < s k a m b u s > d r a u g e Į Aleknienė, pakviesdama žodį | t o j o m i S ( į v a i r i u ^ ^ ^ a pranga 
bus smtmėjama. Į vergį^ ^ a u t o r e išgyventi eilė-; tarti kun. Antaną Saulaitį, jė- į i r pa8kutinės mados rūbais. Juk 

X DT. Linas ir Rima Sklriai, \ raščio skelbi?m$ mintį. i zuitų atstovą galerijos vadovy- \ ponioms daug smagiau turėti 
vos" ansamblio narių, yra ren-1 Sant John, N. B., Kanada, dr. I "Ateities" redakcijos nariai ir; p 0 trumpos pertraukos, ku-! ̂ j e . Kun. A. Saulaitis iškėlė į ^ ma(jomis susipažinusius vy-
giamas kovo 11 d. Minėjimas į R. Senlcus, Stilvvater. Minneso- aktyvūs jaunosios kartos visuo-; nos metu Eglė pasirašinėjo au- ;

 l i e t u v iško meno reikšmę, apibū- į r ^ k u r i e , progai atėjus, (o jų 
prasidės 3 vai. popiet Jėzuitų • ta, dr. L. Petrauskas, Oak Park,! menininkai, Dainavos jaunimo} tografus. buv. nagrinėjama Eg ' d i n o kiekvieno dailininko kury-; g a l i b ū t i daug!) jau žino, kokią 

+° ; m., dr. Teofilė Rymantienė, Chi- j stovyklai paaukojo tūkstantinę. į i ė s juodvalkės kūryba iš esmės.! **> pasidžiaugdamas jų laimė- j aprangą nupirkti savo brangiau-
Tai gražus ir sektinas jaunųjų | E? iė juodvalkę paskaitė keletą į J imais. j siajaį. 

eilėraščių ir ?oie kiekvieną iš jų j Parodoje išstatyta arti 40 pa- Kad antroji madų paroda 
kalbėjo Ginta Remeikytė. Ramu- Į veikslų įvairiomis temomis ir ; būtų tikrai aukšto lygio. įdomi ir 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

GAUSCS MENO KŪRINIAI 

Stambią JAV menininko J. A. 
McNeill VVbistler litografijos kū
rinių kolekciją įsigijo Chica
gos konstrukcijų magnato Arie 
Crown ainiai ir ilgam laikui de
ponavo Meno instituto muzie
juje. 

NAUJA TELEVIZIJA 

Chicagos miesto taryba pa
tvirtino naujos — apmokamos 
(kabelinės) televizijos sutartis 
ir kai kuriose miesto dalyse ji 
jau galės būti matoma 1984 me
tų pabaigoje. Gauna leidimą 
trys stotys. 

PLINTA NEIŠTnCTA LIGA 

Chieagoje sausio mėnesį 4 
žmonės mirė dėl gerai neištirtos 
ligos, ari vadinama AIDS ir ku
rios metu organizmas netenka 
imuniteto prieš ligą. 1983 me
tais tokių susirgimų Chieagoje 
buvo 36. Susekta, ka ta liga su
serga daugiausia homoseksualai, 
narkotikų vartotojai. 

ESKIMŲ MENAS 

Gamtos istorijos muziejuje, 
12-ta gatvė prie ežero, Chieago
je, kovo 10 — gegužės 27 d. bus 
eskimų meno paroda. Kovo 15 
—18 dienomis vyks konferenci
ja eskimų meno klausiniais. 

PmMLNIAI BALSAVIMAI 

Renkant kandidatus įvairioms 
pareigavietėms, pirminiai bal
savimai Chieagoje bus kovo 20 d. 

MAŽINS ATLYGINIMUS 
Jevvel bendrovė pasiryžo su

mažinti savo 16.000 Chicagos 
tarnautojų atlyginimus, kad ga
lėtų atlaikyti konkurenciją su 
kitomis maisto krautuvėmis ir 
kad nereikėtų atleisti iš tarny
bų. Jev/el bendrovė, mokėjusi 
savo tarnautojams iki 2.90 dol. 
per valandą daugiau, negu kitos 
tokios pat bendrovės. 

300,000 TELEFONU 
NEVEIKI: 

Apie 300,000 telefonų Chica
gos pietuose vasario 20 dieną 
neveikė 12 valandų dėl gedimo 
telefonų stotyje. Neveikė net 
greitosios pagalbos 911 nu
meris. 

koplyčioje šv. Mišiomis. o po 
Jaunimo centro didžiojoje salėje • cago, 
— akademija ir koncertas. 

m., atsiuntė įvairiomis 
progomis po 10 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

F. S. S. Chicagos skyriaus 
rengiamoj vakaronėj. Ramunė 

X East Chicagos, Indianoje, 
Liet. Medžiotojų ir Meškerioto
jų metinis narių susirinkimas 
įvyksta vasario 26 d. f sekma-1 Dičienė. viceprezidentė dėl "Hu-
dienį) 2 vai. po pietų, East Chi- į man resources ir administra-
cago. Indianoje. Šv. Pranciš- \ tion" iš Omnis Surgical kompa-
kaus parapijos patalpose. Na- j nijos, sub-division nuo Baxter-
riai prašomi atsilankyti, nes bus i Travnol Labs. kalbės apie dar-
valdybos rinkimai ir sportinės į bo pakeitimą ir darbo ieškojimą 
veiklos numatymas 1984-siems I ir duos praktiškų patarimų ir 
metams. j pasiūlymų kaip tą įvykdyti. Va-

1983 m. Klubo Valdyba j karonė įvyks penktadienį, vasa-
fpr.). • rio 24 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo 

x Ieškoma ltetorriškai kalban-1 cemitro kavinėje. Kviečiame ri
ti moteris prižiūrėti kūdikį na - ! s n ' e t e r i u s ir kitus, svečius 
muose Palos Hills. Sąlygos pa
gal susitarimą. Prašoma skam
bint tel. 598-5827. (sk.). 

pavyzdys 
X Kun. Vlado Butvilo* veiklą 

primenantys atsiminimai, kurie 
atspausdinti šio laikraščio pus
lapiuose, iniciatoriams iškėlė 
mintį paprašyti ir kitų atsimini
mų. Iš daugiau surašytų atsimi 

tė Bartuškier^, Vainis Aleksa. | įvairia technika. Dail. Arv. Alg-1 turtinga savo apranga, šiais me-
Pokalbiui vadvavo Marija Stan- j minas gavęs nemažai įkvėpimo j tais yra pakviesta garsi apran-
kus-Saulaitė. šio pokalbio metu ! iš gamtos. Dail. Jono Strungio Į gos parduotuvė Saks Flfth Ave-
ypač stebino jaunų žmonių gi- į paveikslai — tai iliustracijos; nue su savo puošniausiais rū-
lus, taiklus žvilgsnis į Eglės j kun. J. Prunskio knygai "Lietu- ibais ir dailiausiomis modeliuoto-

viai Sibire", ryškiai pavaizduoja Į jomis. Todėl ponios kviečiamos rūmų žadama sudaryti didesnį: Juodvalkės k'rybą. Kiekvienas 
rašinį (nurodant šaltinius-auto- i atskirai, apt?-dami Eglės skai-Į tremiamųjų šiurpius išgyveni-1 nepalikti namuose savo vyrų, 
rius) ir atiduoti kuriam žurnalui | ^ ^ eilėrašti, palietė eilėraščio į mus. Paroda tesis iki sekmadie-' bet juos kartu atsivesti į "Auš-

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos malaia me-
oaainiaia įmokėjimsi* ir priei
namais nuošimčiai*. Kreipkitės 
i Mutual Federal Savirųrs. 2212 
We«t Cermak Road — Tetef. 
TI 7-TH7. (•*.). 
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šioj informacinėj vakaronėj da
lyvauti, (pr.). 

x Tradicini Užgavėnių šiupinį 
kovo 3 d., šeštadienį, Lietuvių 
Tautiniuose namuose rengia Ma
žosios Lietuvos Lietuvių draugi
ja. Pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
trumpa meninė programa, vaka
rienė su tradiciniu šiupiniu, šo
kiai ir pabendravimas. Gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. Da
lyvavimo kaina 12,50 dol. asme
niui. Stalus rezervuoti pas Ra
mūną Buntiną tel. 778-4282. Vi
si maloniai kviečiami. (pr) . 

X Gera proga įsigyti žymiai 
nupiginta kaina kritikų aukštai 
įvertintą, visiškai naują 1983 m. 
laidos World Book Encyclopedia, 
Tel. 852 9817. (sk.). 

atspausdinti. Todėl tuos asme
nis, kurie turi apie kun. V. But
vilą atsiminimų, prašoma ir ra
ginama juos užrašyti. Apie sa
vo ryžtą prašoma painformuoti 
šiuo adresu: V. Ldulevičius, 
6640 So. Campbell A ve., Chica-
go, UI. 60629. Jei kas turėtų 
kun V. Butvilos pavienių ar 
grupėse nuotraukų, prašoma pa
skolinti. 

x Arvydo Algmino, Henriko 
Blyskio ir Jono Strungio meno 
paroda vyks Čiurlionio galerijo
je Jaunimo centre iki vasario 
26 d. Galerija atidaryta penk-
tarienį 7-9 vai. vak., šeštadienį 
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak. 

X Victoria Matranga, Chica-
go, BĮ., visuomenininke, Alfon
sas Rudokas, Tillsonburg. Ka
nada, Vladė DamaŠius, East. 
Chicago. 111., Vladas Kulbokas. 
Gulfport, Fla., Jonas Sakalaus
kas, Chicago, Ui., atsiuntė po 
10 dol. aukų įvairiomis progo- Į Aukstesn 

mintį, stilių, f >rmą ir kiekvienas i nio. vasario 26 d., imtinai. Ver-
pridėjo savus kritiškus komen-' ta aplankyti i. Pr. 

ros" draugijos madų parodą. 
Antroji madų paroda prasidės 

:».; 

su kokteiliais, po kurių bus geri 
pietūs, laimėjimai, durų laimi
kiai ir pati madų paroda. Prie 
stalų po 10 asmenų bilietus jau 
galima gauti dabar, skambinant 
Otilijai Kasparaitienei. 

Visas madų parodos pelnas 
skiriamas lietuvių centro vaka
rų priemiesčiuose įsigijimui, ku
rio čia labai trūksta lituanistinio 
švietimo, kultūrinės veiklos, 
sporto žaidynių ir organizacinio 
veikimo geresniam išvystymui 
ir tolimesniam išlaikymui. 

Antrosios "Aušros" madų pa
rodos komitetą sudaro: pirm. 
Aldona Sterbienė, Jovita Alek-
siūnienė, Otilija Kasparaitienė, 
Lilė Mažeikienė, Milita Milašienė 
ir Laima Trinkūnienė. 

Br. Juodelis 

Skubink su darbu, o ne su žo 
džiu. (Pandėlys). 

— — 

| mis. Labai ačiū. 
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Laisve parrurjo Jtoniroo centro sodelyje. 
.ukaktį va.«;ano 11 d prie 

Nuotr P. M«W<os 

Advtkittt 
GINTARAS P. 6EPEHAS 

2649 W. 68id Street 
Chicago, IL 80629 

Tel. « . 776-5162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

Šeštadieniai* ir vakarais 
pagal susitarimą 
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A«?tkattt JOftAS 6I1AITIS 
6247 8. KMUe Aveaae 

CbJoago, IL 60629 
TeL — 7764700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 v»L. vak. 
fteitad, 9 v r. iki 1 vaL d. 


