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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Tikėjau Dangiškojo7 Tėvo 
globa ir buvau rami. Milicijos 
namas stovėjo ant Angaros 
upės kranto. Grožėjausi 
gražuole Angara, ties Bogu-
čanais apie 2 km pločio turin
čią ir didingai vingiuojančią 
tarp taiga apaugusių kalnų. 
Rudens nuspalvinti geltoni, 
žali ir raudoni medžių lapai 
priminė Lietuvos trispalvę. 
Diena buvo saulėta. Dėkojau 
Viešpačiui už tą didį gamtos 
grožį, už Jo meilę mums, to 
nevertiems. Po kurio laiko 
mane pakviečia ir pasako, kad 
kriminal is tų prašoma, 
blaivyklos patalpų valytoja 
sutiko priimti mane pas save 
pernakvoti, kad nereikėtų ant 
grindų, aukštoje blaivyklos 
kameroje, kartu su 8, kartu 
atvežtais alkoholikais, nakvo
ti. Mūsų viršininkas sutiko 
mane išleisti pas ją pernak
voti, įsakęs, kad ji 9 vai. ryto 
mane atvestų atgal į miliciją, 
iš kur mus turėjo išvežti j 
taigą. Nueiti į paštą, esantį 
netoliese, neleido. Norėjau 
broliui į Vilnių išsiųsti tele
gramą ir pranešti jam kur esu, 
nes 4 mėn. jokio laiško iš 
manęs negavo. „Kai nuvyksi į 
vietą, iš ten galėsi rašyti", — 
pasakė man milicijos parei
gūnas. Valytoja parsivedė 
mane pas save. Jos namelis 
prieš milicijos pastatus, kitoje 
gatvės pusėje. Ji man pasakė, 
jog mus išveža į taigą, kur 40-
50 km spindul iu nėra 
gyvenviečių, nėra jokio susi
siekimo, tik pripuolamai 
pravažiuojančios mašinos. 
Atvažiavę manęs aplankyti 
artimieji turėtų pėsčiomis eiti 
ir ieškoti taigoje, žinoma, 
surasti būtų neįmanoma. 
Pasiteiravau, gal Bogučanuo-
se reikalingos kur valytojos ar 
indų plovėjos, nes jei pavyktų 
čia pasilikti, artimiesiems 
būtų l e n g v i a u m a n e 
aplankyti. Sužinojau, kad čia 

pat yra dviaukštė vidurinė 
mokykla, kurioje turėtų dirbti 
7 valytojos, nes mokykloje 
mokosi dviem pamainom. Dir
ba tik dvi, trečią atleido, nes 
labai gėrė. Mums besikalbant, 
tarsi pakviesta, atėjo viduri
nės mokyklos valytoja Ania, 
mano vienmetė. Su ja susi
tarėme 8 vai. ryto nueiti 
pasiteirauti pas ūkio dalies 
vedėją ar ji priimtų mane 
dirbti valytoja. „Jei tavęs 
nepriims, — pasakė Ania, — 
aš tuojau iš darbo išeisiu. 
Dirbu už pusketvirto etato, o 
moka tik už pusantro. Pavar
gau'. 

Dirbti mane su džiaugsmu 
priėmė, nes nėra kam, visi 
labai girtuokliauja. Milicijos 
pareigūnas — nutremtųjų 
viršininkas — sutiko mane 
palikti dirbti ir gyventi Bogu-
čanuose, už ką jam vargšeliui 
nuo KGB kliuvo pylos: kaip jis 
išdrįso be jų žinios mane 
Bogučanuose palikti. 1977 
rugsėjo 20 aš jau dirbau Bogu-
Čanų vid. m-loje valytoja, apsi
gyvenau pas Anią, jai vid. 
mokyklos duotame bute. 8 
kriminalistus tik vakare išve
žė į taigą, Iš kažkur gavę 
samagono pasigėrė, susimu
šė. Vieną užmušę, supjaustė Į 
gabalus, o du — sužalojo, 
sulaužė šonkaulius, perskėlė 
galvą. Vieną iš jų vėliau 
mačiau Bogučanų ligoninėje, 
besigydantį, o kitus, atsitikti
nai, sutikau gatvėje. Jie visi 
tvirtino, kad aš esu labai 
laiminga, nes jei būčiau su 
jais nuvažiavusi į taigą, tai 
tikrai ilgiau paros nebūčiau 
gyvenusi. „Prisigėrėme iki 
baltos karštiligės ir patys 
nežinome ką darėme... Mili
cija pasirodė tik ketvirtą parą 
po muštynių, kai sužalotieji 
ėmė ieškoti medicininės pagal
bos, o lavonas jau dvokė..." — 
pasakojo jie. Taip KGB planas 
— mane fiziniai sunaikinti, 
nepavyko. ^ daugiau) 

Daugiau studentų 
Popiežiškame Urbono uni

versitete Romoje šiais aka
deminiais metais žymiai 
paaugo studentų skaičius. 
Universitete dabar studijuoja 
975 studentai, tai yra 142 
drugiau, negu praėjusiais 
metais. Daugiausiai lankomi 
fakultetai yra teologijos ir 
filosofijos: teologijos fakultete 
yra 250 studentų, o filosofijos 
— 180. Apie 160 jaunų studen
tų yra įsirašę į prie universi
teto veikiantį Misijų Katekiz
mo Institutą. Popiežiško 
Urbono universiteto studentai 
atstovauja 85 pasaulio kraš
tam penkiuose kontinentuose. 
Daugiausiai studentų yra iš 
Afrikos ir Azijos kraštų. 
Daugumas jų ruošiasi kuni
gystei. 

Dėl nuteistų kunigų 
JAV katalikų konferencijos 

generalinis sekretorius prela
tas Heyo pasiuntė laišką 
Amerikos valstybės sekreto
riui Schultz, išreikšdamas 
amerikiečių katalikų susi
rūpinimą dėl dviejų lietuvių 
kunigų — Alfonso Svarinsko 
ir Sigito Tamkevičiaus nuteisi
mo sunkiomis laisvės atėmi
mo bausmėmis . Laiške 
pažymima, kad amerikiečiai 

katalikai jautriai pergyvena jų 
tikėjimo brolių Lietuvoje ir 
kituose kraštuose persekio
jimą, religinės veiklos varžy
mus. Amerikos katalikų kon
ferencijos generalinis sekre
torius kviečia Amerikos vyriau
sybę imtis žygių, kad sovietinė 
valdžia išlaisvintų nuteistuo
sius lietuvius kunigus ir leistų 
jiem sugrįžti į pastoracinį 
darbą. Lietuvių kunigų išlais
vinimo klausimu amerikiečių 
katalikų konferencija taip pat 
kreipėsi į Senato užsienio 
reikalų komisijos pirmininką 
Charles Percy. 

Mirus Andropovui 
Sovietų Sąjungos prezi

dento Yuri Andropovo mirties 
proga popiežius Jonas Paulius 
II pasiuntė užuojautos tele
gramą velionio pavaduotojui. 
Telegramoje yra taip sakoma: 
Socialistinių Sovietų Respubli
kų Sąjungą ištikusio skausmo 
proga ryšium su mirtimi 
Aukščiausiojo Sovieto prezi
dento pono Yuri Andropovo, 
kuris savo krašte ėjo tokias 
aukštas ir atsakingas parei
gas, reiškiu Jūsų Ekscelenci
jai ir jo tautiečiams mano 
užuojautą ir užtikrinu, kad 
mano mintyse pasiliks ypatin
gas velionio prisiminimas. 

šv. Tėvas Jonas Pa ubus II 

Prancūzijoje išsiplėtė sunkvežimių vairuotojų 
streikas. Jie ne tik nutraukė darbą, bet ir 
užblokavo visus didesnius vieškelius, pastaty
dami vidury kelio savo masinas. Dėl žaliavų 
stokos fabrikai sustabdė darbua, apie 38,000 

darbininkų atleisti. Prie Paryžiaus uždarytas 
vienas aerodromas, nes keleiviai ir darbininkai 
negali jo pasiekti. Vyriausybe pasiūlė po 300 dol. 
kiekvienam vairuotojui, kuris sugrįš į darbą. 

Rezistencijos 
internacionalas 

KATALIKAI PASAULYJE 

Praėjusiais metais Prancū
zijoje įsisteigė organizacija, 
vardu „Rezistencijos Interna
cionalas", kurios pagrindinis 
tikslas yra kovoti prieš „sovie
tinį totalitarizmą". Nors 
organizacijos steigėjai žino, su 
kokiomis sudėtingomis proble
momis šiandien grumiasi 
pasaulis, jų manymu, „šiuo 
tragišku metu pagrindinė 
grėsmė laisvei kyla iš sovie
tinio imperializmo, atvirai 
skelbiančio savo užmojį 
dominuoti pasaulį". „Rezis
tencijos Internacionalas" 
siekia apjungti milijonus išei
vių, koordinuoti antitotalitari-
nę veiklą, teikti medžiaginę ir 
politinę paramą demokra
tinėms pajėgoms totalitari
nėse šalyse, padėti diktatū
rinių režimų aukoms, rinkti ir 

. skleisti informaciją iš totali
tarinių šalių, atrasti naujų 

paskyrė Popiežiškos Mokslų 
Akademijos narį prof. Jerome 
Lejeune savo asmeniniu atsto
vu Sovietų Sąjungos prezi
dento Andropovo laidotuvėse. 
Prof. Lejeune buvo lydimas 
Popiežiškos Pasauliečių tary
bos pareigūno prof. Guzman 
Carriąuy. Kaip žinoma, pana
šios sudėties delegacija daly
vavo buvusio Sovietų Sąjun
gos prezidento Brežnevo 
laidotuvėse. 

Priėmė ark. Bulaiti 
Popiežius Jonas Paulius II 

vasario 13 d. privačioje 
audiencijoje priėmė lietuvį 
arkivyskupą Joną Bulaitį. 
Arkivyskupas Bulaitis, kaip 
žinoma, yra apaštalinis 
pronuncijus Centrinės Afri
kos respublikoje ir Konge. Be 
to jis eina apaštalinio dele
gato pareigas Čado krašte. 
Apaštalinis pronuncijus arki
vyskupas Bulaitis po pasima
tymo su Šv. Tėvu šiomis 
dienomis grįš atgal į savo 
rezidenciją Centrinėje Afrikos 
respublikoje. Tikisi kovo 
mėnesio pradžioje vėl atvykti į 
Romą, kur drauge su lietuviais 
maldininkais dalyvaus Lietu
vos globėjo šv. Kazimiero mir
ties penkių šimtų metų jubilie
jaus iškilmėse. Arkivyskupas 
Bulaitis neseniai Londone 
aplankė savo motiną ir kitus 
artimuosius gimines. 

veiklos metodų, ir pasiekti 
tarptautinių organizacijų 
pripažinimo. »> 

„Rezistencijos Interna
cionalas" skelbiasi, kad jame 
atstovaujama įvairioms visuo
meninėm, politinėm ir religi
nėm išeivių iš totalitarinių ša
lių srovėm. Lietuvių atstovas 
organizacijoje — Ričardas 
Bačkis. Organizacijos tarptau
tinis prezidentas yra Vladimi
ras Bukovskis. Organizacijos 
vykd. komiteto pirmininkas, 
buvęs politkalinys Edvardas 
Kuznecovas, gerai pažįsta 
daugelį lietuvių patriotų, su 
kuriais jis susidraugavo 
konclageriuose. Daugelis 
žymių asmenų įsijungė į rėmė
jų komitetą, kurio sąraše 
randame Europos Parlamento 
narius Nicolas Bethel (Angli
ja), Carlo Ripa di Meana ir 
Enzo Beattiza (Italija), D. 
Britanijos parlamento narį 
Winston S. Churchill, AFL-
CIO pirmininką Lane Kirk-

land, UFT (JAV-ių Mokytojų 
Federacijos) pirmininką 
Albert Shanker. žymius 
rašytojus Eugene Ionesco, 
Fernando Arrabal, Pierre 
Emmanuel, Sydney Hook, Ber-
nard Henry-Levy, Claude Roy, 
Muencheno universiteto deka
ną Nicolas Lobkow.cz, smuiki
ninką Yehudi Menohin ir kt. 
Norintieji tapti nariais-rėmė-
jais rašo šiuo adresu: Interna
tionale de la Rės.ptance, 102, 
avenue des Champs Elysees, 
75008 Paris, France. 

(ELTA) 

— Kandidatas j prezidentus 
kun. Jesse Jackson nutarė 
nevažiuoti į Nikaragvą, kuri jį 
kvietė dalyvauti valstybinėje 
šventėje. Kandidato rėmėjai 
įtikino jį, kad svarbiau yra 
ruoštis New Hampshire pirmi
niams rinkimams vasario 28 
d. 

— New Yorko miesto 
transporto valdyba užsakė 
Japonijoje 325 požeminio 
traukinėlio vagonus. Dabar 
vykstą jų bandymai parodė 
kai kurių dalių gedimus. 
Paaiškėjo, kad kandančios 
dalys buvo gaminto* Ameri
koje. 

— Izraelio kanuomenė per 
klaidą apšaudė Jordano 
ūkininkus ir tris sužeidė. 

Amerikoj auga 
gyventojii skaičius 
Washingtonas. — Statisti

kos biuras apskaičiavo, kad 
nuo paskutiniojo gyventojų 
surašymo 1980 m. Amerikos 
gyventojų skaičius padidėjo 
7.4 milijonų žmonių. Daugiau
sia tas skaičius pakilo trijose 
valstijose: Kalifornijoje, Texas 
ir Floridoje. Daug naujų 
gyventojų atvažiavo į Aliaską, 
jų skaičius tarp 1980 ir 1983 
m. padidėjo 19.2 nuoš. Gyven
tojų skaičius auga: Nevadoje, 
Utah, Texas, Wyomingo, Colo-
rado, Arizonos ir Naujosios 
Meksikos valstijose. Per tą 
patį laiką gyventojų suma
žėjo: Michigane, Ohio, Iowos 
ir Indianos valstijose. Illinois 
gyventojų skaičius pakilo, bet 
tik 0.5 nuoš. Šioje valstijoje 
yra 11,486 milijonai gyven
tojų. 

Sirijoj sutarė 
karo paliaubas 

Damaskas. — Sirijoje vėl 
buvo pasitarimai tarp Libano 
musulmonų grupių, Libano 
vyriausybės atstovų, Sirijos ir 
Saudi Arabijos. Dalyviai susi
tarė, kad reikėtų užbaigti 
Libane kraujo liejimą ir 
paskelbė karo paliaubas. Dar 
nežinia, ar visos grupės jų 
laikysis. Susitarta Libane 
sudaryti naują vyriausybę. 
Jau ieškomi kandidatai, ku
riuos turės „palaiminti" Siri
ja. 

Ukrainiečiai apie 
Oną Poškienę 

N e w Yorkas. — Jungtinė
se Amerikos Valstybėse 
išeinantis ukrainiečių laikraš
tis anglų kalba „The Ukrai-
nian Weekly" sausio mėnesio 
numeryje atspausdino visą 
puslapį apimantį straipsnį 
apie Lietuvą. Straipsnyje yra 
plačiai minima Lietuvoje 
neseniai mirusi Lietuvos 
Helsinkio Grupės narė Ona 
Lukauskaitė Poškienė, aprašo
ma jos veikla žmogaus teisių 
gynybos sąjūdyje, spausdi
nama jos nuotrauka. Taip pat 
plačiau informuojama apie 
dviejų lietuvių kunigų — 
Alfonso Svarinsko ir Sigito 
Tamkevičiaus nuteisimą, 
paminint masinius Lietuvos 
tikinčiųjų protestus prieš šių 
kunigų įkalinimą. 

Lenkijos valdžia 
kaltina premjerą 

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė labai nenoriai pradė
jo ieškoti „atpirkimo ožio", 
kuriam būtų galima suversti 
visą kaltę dėl ekonominių 
sunkumų 1980 m., kada atsira
do ir darbininkų judėjimas, 
pasivadinęs „Solidarumo" 
vardu. Visos bolševikinės 
vyriausybės skelbia apie 
kolektyvinę valdžią ir 
atsakomybę, apie liaudį, 
kuriai tarnauti atristoja parti
ja. Dabar Lenkijoje paaiškės, 
kas kaltas, jei ta partija nuve
da liaudį ir visą valstybę į 
bankrotą. 

Daug mažesnių viršininkų ir 
partijos vadeivų buvo nubaus
ti, kai buvo išaiškintas lėšų 
švaistymas, galios piktnau-
dojimas, kyšių ėmimas. Buvęs 
partijos vadas Gierekas 
pašalintas iš partijos. Jam 
buvo metamas kaitinimas, 
kad jis nuslėpė labai prastą 
Lenkijos finansinę padėtį, kuri 
p r i v e d ė prie l iaudies 
nepasitenkinimo ir streikų. 

Jau paskelbta, kad valsty
bės tribunolas svarstys buvu
sio premjero Jaroszevvicziaus 
ir jo kabineto valstybinio 
planavimo viršininko Ta-
deuszo Wrzaszyko veiklą, ve
dant Lenkijos ekonomiką į 
nuosmukį. Jie kaltinami 
nepaprastu vyriausybės 
į s i s k o l i n i m u užs ienio 
bankams. Premjeras Piotr Ja-
ro8zewicz parašė laiškus vi
siems Lenkijos seimo nariams, 
aiškindamas, kad Lenkijos 
sunkumai kilo iš viso pasau
lio ekonominio atoslūgio 
šaknų. Buvę ir klaidų, iž kurių 
nespėta pasimokyti. Buvusio 
premjero laiškas rodo, kad jis 
nemano lengvai pasiduoti ir 
prisiimti visą kaltę. Bylos 
svarstymai parodys ne tik 
lenkams, bet ir kitų komunis
tinių vyriausybių nariams, 
kaip sistemoje turi būti tvarko
ma atsakomybė už klaidas. 
Besigindamas premjeras gali 
atidengti ir daugiau valdžios 

Argentinoj suėmė 
buvusi prezidentę 
Buenos Aires. — Buvęs 

Argentinos karinės chuntos 
vadas, prezidentas Galtieri 
buvo internuotas karinio 
tribunolo žinioje kariuomenės 
bazėje netoli Buenos Aires. 
Jam, kaip ir buvusiam armijos 
generolui ir prezidentui,*jūrų 
laivyno viršininkui admirolui 
Jorge Anaya ir karo aviacijos 
vadui gen. Basilio Lami Dožo 
keliamos bylos už Malvinų 
(Falklando) karo netikusį 
vadovavimą. Kareiviai negavę 
tinkamų ginklų, neturėję 
karinio apmokymo ir net 
maisto. Tarp atskirų ginklo 

i rūšių buvęs silpnas veiksmų 
derinimas, nebuvo koordinuo
tos strategijos. Kaltinimus 
svarstys devyni karininkai. 

Smithsonian apie 
Dariy ir Girėne 

Washingtonas. — Dariaus 
ir Girėno skrydžio per Atlantą 
penkiasdešimtmečio proga 
garsusis amerikiečių Smithso
nian kultūros, mokslo ir 
t e c h n i k o s i n s t i t u t a s 
VVashingtone, aviacijos ir 
erdvės muziejuje, vadina
mame skridimų auksinio 
amžiaus skyriuje, išstatys 
eksponatus apie lietuvių lakū
nų žygį. Dariui ir Girėnui 
skirto muziejaus skyriaus 
atidarymas įvyks balandžio 4 
d. 

klaidų, gali įvelti daugiau 
asmenų. 

Teisingumo įstaigos paaiški
no, kad partijos „didieji", kaip 
Gierekas, neužėmė vyriausy
bėje jokių postų ir todėl už 
ekonominius sunkumus 
neatsakingi. Kalti tuome
tiniai ministeriai, ypač tie, 
kurie klaidino liaudį ir skelbė 
apie „laimėjimus", kada tauta 
stovėjo ant ekonominės bedug
nės krašto. Buvo dirbtinai 
keliamos darbininkų algos, 
buvo pridengiami sunkumai, 
o visa tai privedė Lenkiją prie 
didelių skolų. 

Stebėtojai l auk ia š i o 
tribunolo, nes panašiai, kaip 
lenkai, elgiasi ir kitų komunis
tinių šalių vyriausybės, turin
čios visišką gabią, bet neturin
čios jokios atsakomybės. 
Buvęs premjeras daug prara
do, jis buvo išmestas iš darbo, 
iš partijos politbiuro ir iš parti
jos. Prokurorai nerado jokių 
kriminalinių kaltinimų, nes jis 
buvęs sąžiningas. Kalėjimo už 
savo klaidas jis, greičiausiai, 
negaus . Byla sk i r iama 
daugiau viešajai opinijai, 
siekiant parodyti, kad net ir 
aukšti pareigūnai negali 
skriausti liaudies ir daryti 
klaidų. 

Kaip sumažinti 
biudžeto deficite? 

Washingtonas. — JAV ad
ministracija ketvirtadienį 
buvo susitikusi su Kongreso 
atstovais pasvarstyti, kaip 
sumažinti biudžeto deficitą. 
Demokratai tvirtina, kad 
reikia būtinai sumažinti išlai
das ginklams. Atstovų Rūmų 
pirmininkas Thomas O'Neill 
pasakė, kad deficitas Ameri
koje gresia ne tik Amerikos 
ekonomijai , bet atneš 
katastrofą visam pasauliui, jei 
nebus sutvarkytas. Demokra
tai siūlo nutraukti lėšas B-l 
bombonešiui, MX raketoms ir 
povandeniniams „Trident" 
laivams. Tai svarbiausios 
Reagano administracijos 
ginklų programos. Prezi
dentas Reaganas savo 
paskutinėje spaudos konferen
cijoje nurodė, kad išlaidos 
ginklams ateityje mažės, kai 
bus sumažintas demokratų 
vyriausybių atneštas atsiliki
mas ir gynybos susilpni-
nimas. Jis nurodė, kad mokes
čių didinti nereikia, nes tai tik 
didins federalinės vyriausy
bės išlaidas. Jo nuomone, kai 
daugiau amerikiečių dirbs ir 
mokės mokesčius, deficitas 
savaime sumažės. 

Neutralūs stebėtojai abejo
ja, ar vyriausybei pavyks susi
tarti, nes artėja rinkimai. 
Kongreso demokratai nenori 
derėtis, o tik siekia įpiršti savo 
programas, kurioms priešina
si respublikonų vyriausybė. 
Derybos tarp vyriausybės 
atstovų ir Kongreso vakar 
buvo tęsiamos. 

KALENDORIUS 
Vasario 25 d.: Serapijonas, 

Valburga, Margiris, Rasa. 
Vasario 26 d.: Aleksandras, 

Izabelė, Jogintas, Jorūnė. 
Vasario 27 d.: Fortūnatas, 

Vilana, Ginvilas, Vilmantė. 
Vasario 28 d.: Rutinas, An-

tonia, Vilgardas, Alma. 
ORAS 

Saulė teka 6:33, leidžiasi 
5:34. 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 45 1., 
naktį 30 1. 

• 

http://Lobkow.cz


r 

DRAUGAS, šeštadienio, 1984 m. vasario mėn. 25 d 

REDAGUOJA Jonas 2adeiki8. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

CLEVELANDO ATEITININKŲ 
VEIKLA 

Pasižvalgius mūsų koloni
jos ateitininkų tarpe, užkalbi
nus visų vienetų valdybų na
r iu s , p a m a t a i , kad, d a u g 
nesigarsinant . ateitim n kiškas 
da rbas d i rbamas ir nuošir
džiai siekiama mūsų gražių 
idealų įgyvendinimo. Gal toks 
tylus kasdieninis darbas ir rū
pestis net prasmingesnis ir ar
t imesnis mūsų organizacijos 
dvasiai , nes darbais , o ne gar
siais žodžiais ko nors pasie
kiama... Tačiau retkarčiais no
risi pasidalinti savos kolonijos 
a tei tini n kiškos šeimos pasieki
mais ir rūpesčiais ir su kitų 
miestų bendraminčiais, kurie 
juk irgi panaš ius rūpesčius iš
gyvena. Nuoširdus pasidalini
mas — tai kar tu paskatini
m a s n e n u l e i s t i r a n k ų , 
nepavargt i ir nepasiduoti pil
kai kasdienybei, o ieškoti joje 
pragiedrulių... 

Clevelando jaunučiai ir jau
niai j au kelinti metai y ra stip
riose Aldonos Zorskienės ir jos 
talkininkių rankose. (Apie jų 
veiklą plačiau parašys pat i va
dovė). Gera, k a d a ts i randa 
žmonių, kurie r a n d a laiko, no
ro ir entuziazmo dirbti su pa
čiom jauniausiom mūsų ateiti-
ninkiškos šeimos atžalom. 

Maironio kuopos moksl. at-
kų valdybą sudaro: pirm. Da
nius Barzdukas, vicepirm. 
Arūnas Apanavičius, sekr.-
koresp. Vincas Staniškis , ižd. 
Lana Vyšnionytė ir na rys 
Tauras Bublys. Kuopos nar ia i 
— pilni gražių užsimojimų jau
nuoliai, kuriems net rūksta en
tuziazmo. Jei ko pr i t rūksta , tai 
tik laiko, nes visi jie labai ak
tyvūs lietuviškame kolonijos 
gyvenime: lanko lituanistinę 
mokyklą, šoka "Grandinėlėj" , 
vaidina "Vaidi los" teatre, dai
nuoja "Čiurlionio" ansambly, 
dalyvauja sporte, ta lkina lie
tuviškuose renginiuose ir t. t. 
Be eilinių susirinkimų, (kurių 
metu nagrinėja juos dominan
čias temas , rašo pavergtos Lie
tuvos kal in iams laiškus, ir t. 
t.). Rudenį kuopa surengė stu
dijų dienas, kuriose dalyvavo 
ir kitų miestų moksleiviai. Bu
vo suruoštos bendros kuopos 
kūčios. Keletas narių vyko į 
Padėkos dienos i r Žiemos kur-

" sus Dainavoje, o dabar jau 
laukia vasaros stovyklų, ku
riose jie ne tik s tovyklaus, bet 
kai kurie tikisi ir vadovauti. 
Eilę metų kuopą globojo Nijo
lė Balčiūnienė, o pernai globą 
perėmė jaunieji Lionė ir And
rius Kazlauskai. Dėkodami Ni
jolei už daug valandų, pa
švęstų jaunimui, naujiems 
globėjams ir visai kuopai lin
kime neprarasti jaunatviško 
užsidegimo ir entuziazmo. 

Sunkiausia turbūt veiklai 
susiburti yra s tudentams, ku
rie paskendę studijose ir išsis
kirstę po įvairius universite
tus ir ko leg i jas p a č i a m 
Clevelande ir apylinkėse. Nors 
jiems ir svarbūs ateitininkiški 
idealai, bet dėmesiui nukry
pus į mokslą, kuris at ima be
veik visą jų laiką, moksleivių 
laikų entuziazmas kažkaip at
vėsta... Tačiau Clevelando stu
dentai ateit ininkai bando bent 
dalį savo brangaus laiko skir 
ti ateitininkiškai veiklai ir pa 
laikyti galimai glaudesnius 
asmeniškus ryšius. 

šių metų stud. ateitininkų 
valdybon įeina Lina Palu 
binskaitė. Lina ČiednnytV- Ri 
ta Kazlauskaitė ir PauliUH Sta
niškis Kuopa huvo MUHinnkufi 
bendroms kūčioms vyku j 

Ohio baleto pastatymą, o pas 
kutiniame susirinkime dva
sios vadas kun. L Zaremba ro 
dė skaidres ir kalbėjo apie 
Turino drobulę. Ateities pla 
nuose — bendras gavėnios su
sikaupimas — Mišios, Velykų 
šokiai, pasiruošimas metine: 
šventei ir įžodžiui, o rudenį — 
rekolekcijos. 

"Giedros" korporacijai, vei
kiančiai Clevelande nuo 1961 
metų, šiais metais vadovauja 
Rita Balytė, Teresė Kalvaitie-
nė ir Ada Stungienė. Mūsų 
giedrininkės pasižymi vertin
gu ir visada didelį pasisekimą 
turinčiu parodų ruošimu. Šie 
dvasią pakeliantys renginiai 
įprasmina šūkį "{ kabius , j 
viršūnes", šių metų spalio mė
nesį "Giedra" ruošia Danguo
lės Stončiūtės-Kuolienės grafi 
kos kūrinių parodą. 

Clevelando sendraugiai atei
t ininkai, susibūrę "Ateities' 
klube, sausio 29 dieną gausiai 
susirinko į savo metinį susi
rinkimą. Praėjusių metų val
dyboj dirbo: pirm. K. Vaičeliū 
nienė, dr. E. ši lgalis, D. 
Cipkienė. D. Staniškis, A. Su-
š inskas ir V. švarcienė. Jų ka
dencijoje surengta prasminga 
Šeimos šventė, kurios metu 
girdėjome viešnią paskaiti 
n inkę Aušrą Liulevičienę. Pa
bendrauta vasaros išvykoj į 
gamtą, kurioj gausiai dalyva
vo vyresnieji ir jaunesni Cle
velando ateitininkai su savo 
pačiu jauniausiu prieaugliu. 
Bendrai džiaugtasi gražia mu
zika išvykoj į Blossom Music 
Center. Šv. Mišių aukoj ir pro
cesijoj pagerbtas Kristus Ka
ralius, sukviečiant ir kitas or
ganizacijas. "Ateities" klubas 
ta ip pat globojo "Tėvynės gar
sų" radijo valandėlę, skirtą 
a. a. kun. S. Ylos prisimini
mui. Tai buvo lyg simbolinis 
paminklas mūsų buvusiam 
Fed. Dvasios vadui bei neuž
mirš tamam jaunimo vadovui. 
Sendraugiai taip pat pasto
viai rūpinasi moksleiviais ir 
jaunučiais ateitininkais, mo
raliai ir materialiai palaiky
dami jų veiklą. Tai vienas iš 
svarbiausių rūpesčių ir užda
vinių ir ateity, nes be prieaug
lio nebus ir mūsų organizaci
jos ateities. 

C leve lando s e n d r a u g i a i 
kaip organizacija ir indivi
dualiai aktyviai dalyvauja 
Clevelando parapijų veikloj, 
(prisideda prie sekmadienio 
kavinių ruošimo, dalyvauja li
turginėj veikloj ir 1.1.), bei dir
ba įvairiose organizacijose. 

Stengiasi įtraukti į ateiti 
ninkišką veiklą ir jaunesnius 
ž m o n e s , k a d a i s a k t y v i u s 
moksleivius ir studentus, da
bar paskendusius savų jaunų 
Šeimų rūpesčiuose. Kai kurie 

Clevelando ateitininkų šeimos 
kyte. Kairėje pranešėja Rima 

J A U N Ų J Ų A T E I T I N I N K Ų 
V A D O V Ų K U R S A I 

Jaunųjų Ateitininkų sąjun
gos vasaros stovyklos vadovų 
kursai vyks balandžio 7 d. nuo 
9 vai . ryto iki 8 vai. vakare 
Ateitininkų namuose, Le-
mont, 111. Vyresnieji mokslei
viai, kurie iki liepos mėn. jau 
bus sulaukę 16 metų amžiaus, 
ir studentai ateitininkai yra 
kviečiami šiuose kursuose da
lyvauti. Mirhigano valstijos 
įstatymas reikalauja, kad 
kiekvienas vadovas, norįs va
dovauti stovyklai Dainavoje, 
būtų perėjęs pasiruošimo kur
sus ir būtų sulaukęs 16 metų 
amžiaus. 

Kursams vadovaus Laima 
Šalčiuvienė, Marytė Gaižutie-
nė ir Ramunė Račkauskienė. 
Norį vadovauti stovyklai ir 
dalyvauti parengiamuosiuose 
kursuose privalo iki kovo 31 d. 
užsiregistruoti pas Ramunę 
Račkauskienę, 10425 S. Ken-
ton, Oak Lavvn, 111. 60453. Re 
gistracijos lape pažymėkit var
dą, adresą, telefoną, amžių ir 
ypatingus patraukimus kokioj 
nors srity (pav. sporte, mene, 
gamtos mokslui ir pan.) Re
gistracijos mokestis 10 dol. 
Užsiregistravusiems bus iš
siųsta medžiaga, kurią reikės 
perskaityti prieš atvykstant į 
kursus. 

Ramunė Račkauskienė 
J A S CV pirmininkė 

jų labai gražiai ir nuoširdžiai 
jau įsijungę j veiklą. Galbūt 
ateityje ateis ir jų draugai: gal 
dar trūksta paskato iš vyresnių
jų — ne žodžiu, bet savu ateiti-
ninkišku pavyzdžiu... 

Sių metų naują sendraugių 
valdybą sudaro: D. Staniškie-
nė — pirmininkė, K. Ralys — 
vicepirmininkas — iždinin
kas, R. Šilgalienė — sekretorė, 
R Čepulienė — ryšininkė su 
parapija. O. Rociūnienė — 
spaudai, informacijai ir J . 
Kliorienė — narė. Dvasios va
das — kun. G. Kijau8kas, Die
vo Motinos parapijos klebo
nas, kurio nuolatine globa bei 
patalpomis Clevelando ateiti
ninkai jau daug metų naudo
jasi. 

Dėkodama buvusiai valdy
bai už nuoširdų darbą, naujoji 
valdyba ryžtasi tęsti ir puose
lėti ateitininkiškus idealus, 
bandant kasdien įgyvendinti 
mūsų penkis principus. Dieve, 
mums padėk! 

Garbė Kristui! 
Dalia StaniSkienė 

šventėje meninėje programoje groja Ina Silgalytė ir Diana Staniš-
2iedonytė. Nuotr. V. Bacevičiaus 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
RELIGINĖS ŠALPOS ATSIŠAUKIMAS 
Mieli Broliai ir 
Sesės Kristuje! 

1983 rugpjūčio mėn. Lurde 
popiežius J o n a s Paul ius II pa
vedė Marijos g lobai persekio
jamus t ikinčiuosius. 

Savo pamoksle popiežius sa
kė: ".. .yra v iena ypa t inga dva
sinė problema, į kurią nu
kreipsime savo dėmesį i r 
maldą — n a u d a i tų, kurie ken-
č i a u ž , s a v o t i k ė j i 
mą... Š iandien ša l ia kalėji
mo, koncentracijos stovyklų, 
režimo lagerių ir t remties y r a 
ir kitų mažiau žinomų bei pa
stebimų pabaudų: ne žiauri 
mirtis kalėjimuose a r stovyk
lose bet socialinė diskrimina
cija ar nuolat inis asmeninės 
laisvės suvaržymas. . . 

" š iand ien yra š imtų š imtai 
tūkstančių tikėjimo liudytojų, 
kurie y ra per d a ž n a i viešosios 
nuomonės ignoruojami bei už
mirštami.. ." v 

Kviečiame J u s bei Jūsų 
parapiją, vienuolyną, organi-

. zaciją, instituciją jungt is su 
lietuviais ir k i ta taučia is visa
me pasaulyje vieningoje mal
doje už Lietuvą. 

Kiekviena parap i ja , vienuo
lija, institucija, orgnizacija tu-, 
ri sau skirtą ma ldos dieną, ku- ! 

ri pažymėta Religinės Šalpos 
maldos kalendoriuje. J u m s 
skirta data pažymėta : 

KOVAS 
2.d. Ateitininkų Federacija, Wa-

sbington 
3 d. Ateitininkų Sendraugių S-

ga, Los Angeles 
4 d. Šv. Kazimiero, Lietuvos glo

bėjo šventė — Visi meldžiasi 
5 d. Studentų Ateitininkų S-ga, 

Washington 
6 d. Moksleivių'Ateitininkų S-

ga, Chicago 
7 d. Jaunesniųjų Ateitininkų 

Sambūris, Chicago 
8 d. Ateitininkai, Adelaidė, Aus

tralija 
9 d. Ateitininkai, Baltimore 
10 d. Ateitininkai, Brockton 
11 d. Šv. Kazimiero parapija, 

London, Anglija 
12 d. Ateitininkai, Boston 
13 d. Ateitininkai, Hartford 
14 d. Ateitininkai, Chicago 
15 d. Ateitininkai, Cicero 

16 d. Ateitininkai, Cleveland 
17 d. Ateitininkai, Detroit 
18 d. Lietuvių Misija, Švedija 
19 d. Šv. Kazimiero parapija, 

New Haven 
20 d. Ateitininkai, Lemont 
21 d. Ateitininkai, Los Angeles 
22 d. Ateitininkai, Montreal. 

Kanada 
23 d. Ateitininkai, New York 

i ' nu nHr. j ' ' t - - l a n d o f/»itinmki -«*riuraufpu Humnnkime \ otr V . B « c e v č i a i i « 

2 4 d. Ateitininkai, Phi ladelphia 
2 5 d. Šv . Petro parapija, Keno-

s h a 
2 6 d. Šv. Petro ir Pov i lo para

pija, Homestead 
2 7 d. Ateitininkai, Rochester 
2 8 d. Ateitininkai, S a o Paulo, 

Brazi l i ja 
2 9 d. Ateitininkai, Hamilton, 

K a n a d a 
3 0 d. Ateitininkai, Toronto, Ka- ' 

n a d a 
31 d. Ateitininkai, Vokietija 

B A L A N D I S 
1 ir 3 d. š v . Kazimiero parapija,. 

Brockton 
2 d. Ateitininkai, Washington 
3 d. Ateitininkai, Worcester 

Malonėkite tą dieną, arba 
arčiausia proga, paskelbti 
ma ldos dieną už Lietuvą, or
ganizuojant specialias ta in
tencija pamaldas. Maldos ka
lendoriuj rasi te vieną tokių 
pamaldų formulę. Tokių, kiek 
norite, galite gauti iš Religi
nės Šalpos. 

Garbė Kristui! 
Kun. Kazimieras Pugevičius 

Reikalų Vedėjas J 

J A U N Ų J Ų 
D A I L I N I N K I Ų 

PARODA 

Jaunųjų dailininkių paroda 
vyks kovo 1 1 — 1 8 dienomis 
Ateitininkų namuose, Lemon-
te. A t ida rymas bus sekmadie
nį, kovo 11 d., 1:30 v. p. p. 

Parodoje dalyvaus penkios 
dail ininkės: J 

Vilija Eivaitė, 
D a i n a Juozevičienė, 
Da iva Karužaitė-Gogola, 
J o n ė Karužaitė, 
Rū ta Končiūtė. 
Viktorija Kašubaitė-Mat-

r a n g a kalbės parodos atidary
me. Daiva Karužaitė-Gogola 
ska i tys savo kūrybos eilėraš
čius. Bus pabendravimas su 
vaišėmis. 

Lietuviška visuomenė yra 
kviečiama atsilankyti ir pasi
džiaugti mūsų jaunų dailinin
kių meno darbais . 

P A V A S A R I O K U R S A I 
S T U D E N T A M S 

Kovo 16 — 18 dienomis Dai
navoje vyks Pavasario kursai 
s tudentams ateitininkams. 
Kun. dr. K. Trimakas sutiko 
pravest i pašnekesį "Šv. Kazi
mieras , jaunimas ir Lietuva". 
Paska i t ą "Perėjimas iš stu
dentų į jaunuosius sendrau-
gius-akademikus" skaitys 
Andr ius Kazlauskas. Dėl in
formacijos ir registracijos 
kreiptis į Algį Lukoševičių, tel. 
(212) 849-6083, arba Ramintą 
Pemkute, tel. (312) 426-2120. 

GAVĖNIOS 
S U S I K A U P I M A S 

Kun. Ged. Kijauskas, S. J., 
Clevelando lietuvių parapijos 
klebonas, balandžio 1 d. Atei
t ininkų namuose praves vie
nos dienos susikaupimą. Susi
kaupimo tema: "Uždegti žiburį \ 
savo gyvenimo". Pradžia 9 

I vai. ryto; kava. Pirmoji konfe-
| rencija 9:30 v. r. 

Bus Šilti pietūs. Pietų kaina 
10 dol Dėl rezervacijų skani 
binti vakarais O. Abromaitie 
nei. tel (312) - 257-6675 arba 
Jul. (.vhfriPi, tel. (312) - 776-
9438 
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DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Ffelds. 111. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki S v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perem* 
DR. VIJAY IAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. D. DALUKAS 
Akušerija ir moterų i igos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. r- GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr . ir penkt. 10-4; seJtad. 10-3 vai. 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų "gydytojas 

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

Valandos paga! susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rer. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm -r ketv 12—4 

o—8: antr 12—to; oenkt 10—12.1—6 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. BLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago. III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
OR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JEHKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
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Šventas Kazimieras 

LIETUVIŲ TAUTOJE 

-

Šventieji tautoje yra lyg ne
paprasta duona, kuri maitina 
ją dvasiniu mastu. Šventasis 
yra raugas, kuriuo jraugiama 
ta duona, kad ji būtų tinkama 
žmogui, kad ji negestų ir išsi
laikytų naudingu maistu. Dar 
daugiau — šventasis yra tas 
įvaizdis, kuriuo seka meninin
kas savo kūrinyje įkūnyti idė
ją, — tauta susidaro sa
vo charakteringus bruožus, jei 
ir ne panašius į tikrąjį švento
jo gyvenimą, tai tikrai tokius, 
kurie atsispindi mylimo ir se
kamo šventojo bruožais. 

Šv. Kazimieras lietuvių tau
toje buvo ir yra įsibrėžęs tam 
tikrais bruožais, kuriuos žmo-
nės įsivaizdavo ir kuriuos sa
vaip suprato. Jis buvo jų vaiz-
duo tė j e i r s i e k i m u o s e 
karalaitis, bet toks paprastas, 
tartum jis gyventų ir dabarty
je jų tarpe, tartum jis veiktų 
savitu būdu visuose jų reika
luose, jų kasdienybėje, jų šei
mose. Ne dėl to jis buvo rodo
mas pavyzdžiu jauniesiems, 
kad jis buvo Bažnyčios pa
skelbtas Lietuvos ir jaunimo 
globėju, bet dėl to, kad jis sa
vo jaunyste, kokią įsivaizda
vo tėvai ir vyresnieji, buvo vi
suomet lyg jaunimui statomas 
pavyzdys, nežiūrint, kad jo gy
venimas buvo mažai žinomas 
paprastam žmogui, juo labiau 
jaunuoliui. Šv. Kazimieras lie
tuviams visuomet buvo hero
jiškas jaunuolis, kuris stovėjo 

• tautos priešakyje, ypač auklė-
,. jant jaunimą. 

Lietuvių santykiai su šv. 
Kazimieru, dažnai pagrįsti le
gendomis, buvo kartu ir tikro
viški, kaip su išimtiniu ir vie
ninteliu jiems žinomu iš savo 

- tautos, savos valstybės glo
bėju, kurio dvasiniu užtarimu 
pasitikėjo ne tik dvasios vado
vai, bet ir paprasti žmonės. J is 
buvo lietuvių tautos šventa
sis, nors, apie jį kalbėdami ir į 
jį melsdamiesi, jie nesprendė 

- jo tautinio paveldėjimo, jo kil-
- mės ir jo žmogiško gyvenimo 
i nusiteikimų. Šv. Kazimieras 

buvo lietuvių tautos turtas — 
jų herojus. 

SOVIETŲ KĖSLAI AFRIKOJE Rimties valandėlei 

Po 500 metų nuo jo mirties 
mes tik atnaujiname jo pri
siminimą. Šv. Kazimierą ro
dydami kaip šventąjį, mes 
žengiame į tolimą praeitį, į jo 
senelius ir prosenelius. Nors 
tai nėra jo šventumo įrody
mas, bet mėginame jį priar
tinti prie savo tautos. Iš tikrų
jų jis su lietuvių tauta yra taip 
savo dvasia suaugęs, kad tas 
suaugimas istoriniu požiūriu 
negali būti atskirtas nuo jo 
senolių ar kunigakščių didy
bės. Lietuvių liaudis žiūrėjo į 
savo šventąjį ne kaip į istori
joje kilusį iš lietuvių tėvų, bet 
kaip gyvenusį ir tebesantį sa
voje tautoje didvyrį, šventąjį, 
pavyzdinį karalaitį, kuris neiš
trinamai veikė lietuvių tautos 
sunkiausiuose laikuose, jos 
nedalioje, jos sunkiose kovose 
su priešu, jos džiaugsmuose ir 
laimėjimuose. 

Šiandien mes pradedame 
nagrinėti šv. Kazimiero gyve
nimą, pasiremdami mokslo ži
niomis, dokumentais, praei
t i e s į r o d y m a i s . Bet 
neabejojame jo veikimu mūsų 
tautoje. Iškeliame tik abejo
nes, kurios reikalingos išaiš
kinimo ir gilesnio pažinimo. 
Paprastam žmogui to nereikė
jo. Jo šventumo kvapas dvel
kė iš praeities, iš tų laikų, ka
da buvo kuriamos legendos 
apie jį ir jo veikimą, nepai
sant, kad istoriškai ne viskas 

įrodoma ir pagrindžiama. 
Apie daugelį šventųjų yra 

sukurtos legendos, bet renka
mi ir dokumentiniai įrodymai, 
kurie neabejotinai parodo to 
ar kito šventojo gyvenimo 
herojiškumą. Legendos neiš
nyksta, kartais parodydamos 
šventojo gyvenimą ryškesnė
mis ir žmonėms labiau su
prantamomis spalvomis, ne
gu daugel i s įrodymų ir 
mokslinių veikalų. Šv. Pran
ciškaus Asyžiečio švelnumą 
labiau įrodo legendos apie jo 
pasikalbėjimą su vilku arba 
paukšteliais, negu ilgos doku
mentais pagrįstos jo biografi
jos. 

Lietuvių tautai nereikėjo įro
dyti šv. Kazimiero istorišku
mo, nes jiems tai buvo žino
m a . N e r e i k ė j o g r į s t i 
dokumentais jo pamaldumo, 
nes juo jie sekė ir pasitikėjo. 
Reikėjo tik pažinti jį kaip sa
vą, kaip savo užtarėją, tautos 
globėją, — j iš buvo garbina
mas, jo vardas buvo duoda
mas saviems vaikams ar sa
voms bažnyčioms. 

Negalima daryti jokių prie
kaištų, kai šiandien, po 500 
metų- nuo šv. Kazimiero mir
ties, mes laukiame išsamių 
biografijų, albumų, antologi
jos, muzikinio jo pagerbimo. 
Bet ta i patenkina tik mūsų no
rą daugiau sužinoti, nes atėjo 
laikas, kai mokslas iškilo ir 
mums uždėjo savo žymę. Mes 
norime viską pateisinti, viską 
pamatyti ir pajausti, su vis
kuo susipažinti taip, kaip mes 
pažįstame savo aplinkoje gy
venančius asmenis. Mes nori
me padaryti jį tautiniu hero
jum, nes mums tokio šiandien 
reikia, kada vėl lietuvių tauta 
yra persekiojama ir kankina
ma. 

Šv. Kazimieras jau yra mū
sų herojus. J i s yra mūsų tau
tos širdyje, nors mes norime jį 
turėti ir savo kelyje, kuriuo ei
na tautos dalis išeivijoje ir ku
riuo eina tauta vergijoje. Į 
šventąjį mes žiūrime šiandie
ninėmis akimis, tartum norė
tume j j prikelti ir kaip šventą
jį pastatyt i iš naujo savo 
tarpe. 

Iš tikrųjų jis ir šiandien yra 
mūsų tarpe. Juo tik reikia la
biau domėtis, jį nuoširdžiau 
gerbti ir jo pavyzdį statyti da
bartiniam lietuviui, ypač jau
nuoliui, prieš akis šiose aplin-
k y b ė s e , k u r i o s e m e s 
gyvename. Reikia iš naujo pri
minti jo ištvermę savo pašau
kime — karaliaus dvare, kaip 
karaliaus sosto paveldėtoją, 
nemetusį valdymo darbo, bet 
ir neišsižadėjusio savo sielos 
troš: rnų. Ta ištvermė ir ryž
tas, kurie pasireiškė jo gy
venime, ir šiandien yra rei
kalingos savybės kiekvienam 
lietuviui, kiekvienam jaunuo
liui tose sąlygose, kuriose yra 
visa mūsų tauta, nors pada
linta į dvi dalis — vergijos 
pančius nešančią ir laisvėje 
gyvenančią. 

Ohicagos katedroje šian
dien iškilmingai pirmieji jo su
kaktį paminės šių apylinkių 
lietuviai. Bet tai tik išoriniai 
ženklai, kurie turi įrodyti, kad 
šv. Kazimieras tebegyvena lie
tuvių tautoje. Tai tik iškilmės, 
kurios turi sužadinti didesnį 
ryžtą įgyvendinti jo nuolan
kumą, pareigingumą, skaistu
mą ir savo pašaukimo atliki
mą tautoje, ypač jos laisvoje 
dalyje, kad jis būtų viltis visai 
tautai. 

Pr. Gr. 

Guinea, 5 milijonų gyvento
jų kraštas, buvęs per 100 metų 
prancūzų valdomas, yra labai 
neturtinga Vakarų Afrikos 
valstybė. 1958 metais jos lyde
ris Sekou Toure paskelbė ne
priklausomą respubliką ir nuo 
to laiko su savo partija ją val
do. Reikalingą kraštui ekono
minę pagalbą prezidentas mė
gino gauti iš Sovietų ir kitų 
komunistinių kraštų. Bet jis iš 
ten gavo tik būrį patarėjų. 
Taip pat jis bandė ūkiui išvys
tyti taikyti komunistinius me
todus. Bet greit jais nusivylė. 
Tada prez. Sekou Toure už
draudė Sovietų patarėjams 
landžioti į jo įstaigas ir ka
riuomenės štabą. 1982 m. jis 
atvyko į Washingtoną prašyti 
maisto produktų ir kitokios pa
galbos. 

Komunistinė Guinea — Bis- i 
sau, mažutė, vos 600,000 gy
ventojų, respublika, irgi buvo 
gavusi nemažai Sovietų kari
nių patarėjų. Bet pastaruoju ; 
laiku tų patarėjų skaičių jau 
gerokai sumažinusi ir ruošiasi 
nuo jų visai atsipalaiduoti. 

Marksistinė Etiopija, dau-
giausiai Sovietų ginklų pri-
kimšta, dabar nepajėgia So
vietų Sąjungai už juos 2 
bilijonų skolos sumokėti. Etio
piją nualino ir Kubos karių iš
laikymas. 1977 čia kubiečių 
buvo net 20,000. Dabar jų tėra 
9,000. Juos diktatorius Men-
gistu laiko kovai su Eritrėjos 
partizanais, kurie jau daugelį 
metų kovoja su Addis Abebos 
marksistine valdžia dėl nepri
klausomybės. 

Tačiau pasirodė, jog Mask
vos siunčiami, visur kovojan
tieji, samdomieji kariai kubie
čiai irgi turi savo politinių 
principų. Jie pareiškė, kad 
Eritrėjos partizanai yra kovo
tojai už laisvę, kaip ir patys 
kubiečiai. Todėl jie nenorį 
su jais kariauti. Pulkininkas 
Mengistu jiems pareiškė, jei
gu jie atsisako kariauti, tai tu
rės važiuoti namo. Sausio ga-

VIL-TIS Pietų - Vakarų Afrika nuo 
1884 metų buvo Vokietijos im
perijos protektoratas. Vokieti
jai I-jį pas. karą pralaimėjus, 
Tautų Sąjunga pavedė šį kraš
tą mandato teisėmis valdyti 
Pietų Afrikos respublikai. Ši 

pažvelgti ir į Angolą ir Narni- valstybė valdoma nuo 17 
biją, kur Sovietai atkakliai lai- 'šimtmečio olandų ir anglų kil-
ko savo įkeltą koją, nes jie mės kolonistų, kurie sudaro ar-

le jis pareikalavo 2000 
kubiečių išvykti į savo kraštą. 

Tai Afrikos kontinento nau
josios valstybės, pasukusios 
marksizmo keliu. Bet reikia 

MOKSLAS APIE 
ŽMOGAUS KILMĘ 

Jei sostai dreba, tai todėl, 
kad spauda juos puola. Jei 
ministrų kabinetai griūva, tai 
todėl, kad spauda išplėšė jiems 
pasitikėjimą. Jei milijonuose 
lirdžių tikėjimo šviesa yra 
įSgesusi, tai todėl, kad tą ugnį 
jpauda užgesino. B RJung 

Nėra pilnai tobulų žmonių. 
Visi turime savo trūkumų. 
Kiekvienas žmogus yra šiokia 
tokia naš ta kitiems, ir tik mei
lė tą naštą padaro lengvą. Jei 
įu jūs nepakęsite savo brolių, 
kaipgi jie jus pakęs? 

G. Guicciardini 

svarbūs labai jų siekiams, o 
taip pat ir tarptautiniu atžvil
giu. 

Portugalų kolonijoj Ango
loj, turinčioj apie 6,5 mil. gy

ti 18 proc. gyventojų skai
čiaus, dabartiniais laikais 
laikoma ultrarasistine, nes jos 
gyventojų dauguma — 70 
proc. bantu genties juodukai 

ventojų, jau 1961 m. prasidėjo neturi jokių politinių nė so-
partizaninė8 kovos dėl lais- cialinių teisių. Taip pat ir mai-
vės. Jos užtruko iki 1974 m., šytų rasių gyventojų, kurių 
kai Portugalija suteikė Ango- yra 9.5 proc., teisės labai ribo-
lai nepriklausomybę. Tada dėl tos. 
valdžios ėmė kovoti dvi nacio- Po II-jo pas. karo naujai su-
nalistų ir viena marksistų gru- sikūrusios ir kitos Afrikos 
pės. Sovietai, norėdami šiame valstybės apkaltino Pietų Af-
patogiame Pietų-Vakarų kraš- rikos resp. Jungt. Tautose, kad 
te pasidaryti savo išeities' ji Namibijos juodukus eks-
punktą į Pietų Afrikos regio
ną, stipriai parėmė ginklais, 
kariniais reikmenimis ir pini-

ploatuoja ir laiko ten savo ka
rines bazes. Jos pareikalavo 
atimti iš Pietų Afrikos valdy-

gais negausią marksistų orga- į mo mandatą. Jungt. Tautų 
nizaciją — Liaudies sąjūdį į asamblėja 1968 m. sudarė 11 
— ir padėti jam kovoti dar at 
siuntę 20 tūkstančių savo va 
salų — Kubos karių. 1978 m 
rudenį marksistai su kubie
čiais užėmė krašto sostinę 
Luandą ir didesnę krašto dalį. 
Prezidentu tapo komunistas 
Ago8tinho Neto ir iki šiol te
belaiko valdžios vairą. Bet ir 
Pietų Angolos provincijose su
sitelkę Tautinio susivienijimo 
•("Unitą National") partizanai 
dar iki šiol tebekovoja už savo 
krašto tikrą laisvę. Juos re-

narių tarybą, kuri turėjo per
imti Namibijos administravi
mą ir parengti ją nepriklauso
mybei. Bet Pietų Afrikos resp. 
tos tarybos į Namibiją nelei
do. Tada JT organizacija, o vė
liau ir Tarptautinis teismas 
Haagoje pasmerkė dėl Nami
bijos nelegalaus valdymo. 

Buvo sudarinėjami įvairūs 
planai ir nepavykęs referen
dumas, kaip perduoti Namibi
jos administravimą vietos gy-
v e n t o j a m s . S u s i k ū r u s i 

mia Pietų Afrikos respublikos marksistų "Pietų Afrikos 
valdžia. Angolos marksistinį Liaudies organizacija" iš sa-
režimą tik čia tebesą 27,000 
Kubos karių išlaiko nuo žlugi
mo. 

vo bazių Angoloj pradėjo gink
luotus Namibijos puolimus. 
Pietų Afrikos kariuomenė tuos 

Namibija, arba Pietų Vaka- puolimus lengvai atmuša ir 
rų Afrika, tai mažai apgyven- kartais suruošia ekspedicijas į 
ta 3600 pėdų aukštyje esanti Angolą, kur partizanų bazes 
kalnų plokštuma prie Atlanto sunaikina. J T asamblėja 
vandenyno ir Kalahari dyku- griežtai reikalauja, kad Pietų 
mos. Krašte gyvena apie mili- Afrika iŠ Namibijos pasi-
jonas žmonių, kurių 11 pro
centų baltųjų, kiti juodukai. 

Pagerbiant Klaipėdos krašto išsivadavimo kovų dalyvį D. 
Mašiotą, jam gėlę prisega Birutiečių pirm. J. Bud-

Nuotr. V. Bacevičiaus 

trauktų. Tačiau ši atsitraukti 
atsisako, kol iš Angolos nebus 
išvežti Kubos kariai, nes jie 
Sovietų ginklais ginkluoja ir 
apmoko marksistinius parti
zanus. Tie partizanai siekia 
Namibijoj sukurti marksisti
nę valstybę, kuri sudarys grės
mę Pietų Afrikos respublikai. 

Žinoma, Sovietai neleistų 
Kubos karių iš Angolos paša
linti, nes, juos iš ten pašali
nus, patriotinė nacionalistinė 
org-ja "Unitą", kaip kariniai 
ekspertai numato, marksisto 
A. Neto režimą tuojau nuvers
tų ir Maskvos ratai imtų rie
dėti atgal. Tokiu būdu susida
ro užburtas ra tas , kuris 
sulaiko Sovietų agresijos eigą 
šiame Afrikos regione. Tokia 
politinė situacija gali trukti il
goką laiką. Vakarų valsty
bėms ši situacija visai nėra 

Reikia pastebėti, kad žmo
gus, turėdamas dvasinę sielą, 
negalėjo pats savaimingai iš
sivystyti iš gyvulinio pasau
lio. Žmogaus suformavimas, 
kokiu keliu jis bebūtų įvykęs, 
yra naujas Dievo kūrimo ak
tas. Taip Dievas žmogaus, 
kaip kiekvienos kitos būties, 
yra pirmoji ir galutinė prie
žastis. Gyvulinė forma, iš ku
rios pirmieji žmonės galėjo 
gauti savo pradžią, buvo vien 
medžiaginė priežastis. Tiesio
ginis Dievo įsikišimas j evo
liucinį procesą, kuriuo susifor
mavo tikras žmogus, yra 
apreikštas Šventajame Rašte, 
kur kalbama, kad Dievas iš že
mės molio sukurtam (taigi evo
liucijos keliu išsivysčiusiam iš 
gyvulinio pasaulio) žmogui 
įkvėpė gyvybės dvasią, ir taip 
žmogus pasidarė gyva būty
bė, tai yra tikrasis žmogus, su
dėtas iš kūno ir sielos. Šitas 
Šv. Rašto teigimas apie Dievo 
įsikišimą, sukuriant žmogų, 
reiškia dar ir tai, kad žmogus 
priklauso nuo Dievo. Ta Die
vo suteiktoji gyvybės dvasia 
yra Dievo dovana. Tik savo 
dvasia žmogus yra pajėgus 
sueiti į asmeniškus santykius 
su Dievu ir būti pasaulio val
dytoju, kokiu jį Dievas skyrė. 

Jeigu imsime žmogų ne vien 
pagal jo kūną, bet kaip atski
rą būtybę, bendrosios evoliu
cijos kelias tik tada bus su
prantamas, kai pripažinsime, 
kad tam tikru momentu for
macijos procesan įsikišo Die
vas, kaip nauja priežastis, ta
čiau nesužalodama bendrosios 
gyvių evoliucijos proceso ei
gos. Taip klausimą supran
tant, galima teigti, kad Die
vas, sukurduma8 pirmuosius 
žmones, pasinaudojo antraei
lėmis priežastimis. Tačiau 
dvasinės žmogaus galios ne
galėjo išsivystyti iš gyvulinės 
gyvybės arba, jei taip pa
vadinsime, gyvulinės sielos. 
Žmogaus dvasia ir jos galios 
toli praneša bet kokias gyvu
lių pasaulio apraiškas, kurias 
kartais populiariai vadiname 
gyvulių protu, išmintimi ir 
pan. 

Pagal komunistinį arba ma
terialistinį supratimą, ir min
tis yra ne kas kita, kaip bež
džionės smegenų produktas, 
atsiradęs dėl kolektyvinio dar
bo reikalavimų. Tačiau gerai 
yra žinoma, kad ne kalba, 
besiformuojant smegenims, 

kenksminga, nors jų atstovai 
Jungt. Tautose, kad nelatų 3-
jo pasaulio bei Sovietų bloko 
apšaukti rasistais, kartais ir 
pabalsuoja prieš Pietų Afrikos 
respubliką. 

sukuria idėjas, mąstymo ga
lią, o priešingai, mintys ir idė
jos yra išreiškiamos kalbos 
ženklais — žodžiais. Abstrak
tus galvojimas, naujų sąvokų 
sukūrimas, iš reiškinių išvadų 
darymas yra dvasinės sielos 
galios, kurios sukūrė ir žmo
nių kalbą. Kiekvienoje kalbo
je, kaip žinome, yra kažkas 
daugiau negu paprasti garsai, 
atskiri žodžiai. Jie turi savo 
reikšmę ir prasmę. Jie yra su
ta r t in ia i abstrakčių idėjų 
ženklai. Žmogaus dvasišku
mas sukūrė kalbą, skirtingą 
nuo gyvulinių garsų, nuo dirb
tinio žmogiškų žodžių pakar
tojimo, kuri yra minties ir ko
munikacijos t a r p žmonių 
priemonė ir viso dvasinio pa
saulio vystymosi paskata. 

Su žmogaus problema rišasi 
ir kiti klausimai, pvz. kur ir 
kada pasirodė pirmieji žmo
nės. Vieni tokia vieta laiko 
Aziją, kiti Afriką pagal rastą
sias iškasenas. Nuomonių bei 
teorijų apie žmogaus susifor
mavimo pradžią ir eigą yra be 
galo daug. Vieni sako, kad 
susiformavimas vadinamų 
priešžmogių trukęs apie 40 mi
lijonų metų, pačiame seniau-
siame žemės periode vadina
mam tercijariniu. Gamtoje esą 
atsiradę gyvulių pasaulyje 
tam tikros savybės, artimos 
žmogaus savybėm. Esą būta 
gyvulių, kurie turėję kai ku
rias žmogiškas savybes, bet jie 
vėliau išnykę. Taigi daug prie
laidų, daug teorijų, bet jos 
moksliškai nėra įrodytos ir lie
ka vien prielaidomis. 

Žmonijos amžius šiandien 
skaičiuojamas tarp 600,000 ir 
800,000 metų. Bet iškasenų ty
rimai, panaudojant deguonies 
izotopus, nustato temperatūrą 
ir amžių. Tokių tyrimų iš
vadoje žmonijos amžius su
vedamas į 200,000 — 300,000 
metų. 

Lygiai nėra išspręsta žmo
nių rasių kilmė. Paprastai 
žmonija skirstoma į tris 
pagrindines rases: europie
čiai, arba arijai, negrai ir mon
golai, kurios dalinasi dar į 
smulkesnius padalinius, į tar
pines rases. Bendrai mano
ma, kad atskiros rasės pradė
jo formuot is l ed la ik io 
laikotarpy dėl geografinės izo
liacijos, dėl pasikeitimų ir na
tūralinės atrankos. 

Bendrai sakant, gamtos 
mokslai dar nedavė aiškaus ir 
galutinio atsakymo apie žmo
nijos kilmę. Ir tie mokslai vien 
savo jėgomis to klausimo nie
kad neišspręs, nes pati proble
ma yra ne vien mokslinės, bet 
drauge ir dvasinės prigimties. 

J. V. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 
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Ir J. Basanavičius rašo, kad šioje apylinkėje 

Žinyčios galėjusios būti „labai gražioje vietoje" — 
Rasiuose, Pajevonio bažnyčios kalne ir kiek toliau 
buvusioje Lakinų-Lakinskų pilyje. Bent 4-5 apylin
kės piliakalnius jis mini veikiau kaip buvusių „tvir
tų ginuoklių" vietas. Visi jie jam buvo mieli, 
neužmirštami, kaip čia praleistos laimingos vaikys
tės, ankstyvosios jaunystės negrįžtančios dienos, bet 
artimiausias širdžiai visą gyvenimą likosi Pilia
kalnių pilies kalnas. 

Praėjusių laikų tradicijos, išlikusieji istoriniai 
paminklai jo jaunystėje jautrioje sieloje paliko 
neišnykstančių prisiminimų: „Drauge su pasakomis 
apie „kryžiokus", piliakalniai jau nuo pat mažų 
dienų mano akis ir širdį prie savęs traukė". Kiek 
vėliau, pradėjęs lankyti apylinkės piliakalnius, raiė: 
„Ant šių kalnų, galiu drąsiai sakyti, susitvirtino 
mano lietuviškumas". Ir žymiai vėliau, amžiaus 
metų ir darbų išvargintas, jis sugrįždavo čia pailsė
ti, atgauti jėgų tolimesnei veiklai. 

Išnyko išgriautos senoviškos pilys, sunyko ir 
senovės heroiška Lietuva, iki mūsų dienų teišliko 
vien piliakalniai, kuriuos „vien patys mūsų prabo
čiai supilstė" žuvusių kraujas pašventino. Piliakal
niai, „kurie ir tolimiausiems vaikų vaikams liūtys 
apie garbingus žilosios senovės lietuvių veikaks". 
Senovėje jnose srities suėjimus, s^imų nutxrir.U8 
pravedė ir meldėsi savo dievams. „čia po di»ių 

dienas sargybos vyrai budėjo, nuo kryžiokų plėšimo 
gyventojus apsaugodami ir apgindami. Čia jau nuo 
kryžiokų gynėsi: čia mūsų prabočių kraujas srovė
mis tekėjo. Jei įmanytų šitie nebyli piliakalniai 
išpasakoti, ką jie mums pasakytų?! Ar kas galės 
susilyginti su mumis ir pasigirti tokiais piliakal
niais?" 

Kunigiškių piliakalnis yra apie pusę kilometro į 
rytus nuo Bartininkų bažnyčios, ant aukšto, stataus, 
puslankiu išsikišusio upės Aistos dešiniojo kranto. 
Rytų, šiaurės rytų šone tęsiasi didžiuliai Bartininkų 
dvarui, Kunigiškių kaimui, parapijos klebonui ir 
Bulvičiams priklausantys, sodybų neturintieji žemės 
plotai. Čia tik sėjos bei derliaus valymo darbams 
atvykę skubantys žmonės piliakalnio legendoms 
kurti laiko neturėjo. Taip jis tik retam apylinkės 
gyventojui širdin įkrito. 

Piliakalnis įrengtas upės Aistos ir iš kairės 
įtekančio upelio santakoje. Čia pat kiek į šiaurę; prie 
pat Aistos skardžio pakilioje, išlygintoje aikštėje 
galėjusi būt tada įrengta sodyba. Ligi mūsų dienų 
tebesruvenančio upelio krantuose įsikibę aukštu-
telaičiai alksniai, tiesūs, kaip strėlės, kyla į viršų, 
vos kuokštėmis žalių lapų pasidabinę, seka žavią 
apylinke. Ten pietvakarių kryptimi ilsisi platus, į tolį 
nusitęsęs žaliuojantis Širvintos slėnis. Už jo tolumo
je, už 10-20 km dunkso puslankiu supilti Gražiškių, 
Vištyčio, Šakių šviesūs kalnai. Kiek į šiaurę iškilu
siame kalne tarp medžių viršūnių mirguliuoja baltu
tėlė Pajevonio bažnyčia, šiaurės vakarų kryptimi, už 
sukniubusių kalvų, pakilimų, prasideda mielos, kaip 
sesių žalsvomis drobėmis nuklotos, žalsvais pasė
liais nusėstos, žydinčiais sodais išsidabinusios, pato
gios Sūduvos lygumos. Į vakarus 6 a pat žemai po 
kojomis sukniubusi — suklupusią j dangų iškeltomis 
rankom:* senutę primenanti — tūno išdidžioji 

Bartininkų bažnyčia. Ten geras varsnas žemyn ir, 
rodos, koja palies aukštųjų bokštų viršūnes. 

Rytinis piliakalnio šlaitas vėjų gairinamas, 
lietaus plaunamas, irsta, griūva žemyn. Aukštu
tinėje jo dalyje, kaip atidengtos didelės žaizdos, 
juoduoja dvigubas žemių sluoksnebu perskirtas, 
apie 3 pėdų storumo degėsių, pelenų sluoksnis. Du 
juodi anų tragiškų dienų liudininkai pasakoja apie 
čia sudegusią pilį, suanglėjusius, pelenais virtusius 
pilies gynėjus, apie tai, kas vyko tais laikais visoje 
dievų apleistoje Sūduvoje. Vasaros lietus gaivina 
ištroškusią žemę, sruvena piliakalnio paviršiumi. 
Nuplauti degėsiai, ištirpę pelenai plaukia vandens 
srovelėmis ir nyksta upelio vagoje. 

Auštant, kai pirmieji rausvi spinduliai pasiekia 
rytinį piliakalnio šlaitą, suanglėję degėsių sluoks
niai pasrūva suanglėjusio kraujo spalva. Rasų, 
saulės šviesos išbaltinti, įsivaizduojami sustingusio 
kraujo lašai, sumišę su vandens lašeliais, kaip perlai 
pakibę valandėlei degėsių nuolaužose, suspindi tyra 
ašara ir palengva krinta žemyn... 

Tokie vaidiniai sukyla kam nors atsilankiusiam 
vienišoj ramybėj stebint piliakalnio paliktas praei
ties žymes. Piliakalnis netyrinėtas. Tipingų 
sustiprintų pylimų, nė kitų buvusios pilies žymių 
nelikę, gal jų ir nebuvę, o piliakalnyje tik vienoje 
griūvančioje vietoje esantys labai gausūs degėsiai 
veikiau rodo, kad čia per ilgus laikus buvusi besiku
riančios senovės sūduvių žinyčios amžinosios ugnies 
ugniavietė, primenanti J. Basanavičiaus aprašytos 
Lakinų-l^akinskų pilies žinyčios atvejį: „Ant paties 
piliakalnio guli ąžuolo pavėsyje didelis akmuo, į 
žemę giliai jau įgrimzdęs, ant kurio gali ir šiandien 
pažinti ugniavietę; šalia akmens daugumą randi 
ąžuolinių anglių". 

(Bus daugiau) 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE LIETUVIAI CALIFOMIJ0JE 
LIETUVOS DIENA 

SOSTINĖJE 

Štai ir vėl prabėgo Vasario 
16-ji — Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventė. Ry
tą, atsisukus trumpųjų bangų 
radiją, malonu buvo klausytis 
specialios programos, "Ameri
kos Balso" lietuvių tarnybos 
perduodamos Lietuvai. Tai bu
vo spalvingas reportažas iš 
Baltimorėje ir Chicagoje jau 
įvykusių Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimų su 
ilgesniu, aktualiu Lietuvos 
atstovo Washingtone dr. S. 
BaČkio žodžiu, skirtu Lietu
vai. Reportažo pabaigoje pir
mą kartą Lietuvą radijo ban
gomis pasiekė Chicagos 
Lietuvių operos choro įgiedo-
tas į plokštelę Lietuvos him
nas ir taip pat "Lietuviais esa
me mes gimę" posmai. Ši 
puiki, profesionališkai pa
ruošta radijo programa nuo 
pat ryto sieloje sudarė šven
tišką nuotaiką. 

Pavakare visi tie, kurie ga
vo Lietuvos atstovo dr. S. Bač-
kio ir jo žmonos kvietimus, 
rinkosi j Lietuvos pasiuntiny
bės rūmus, kur vyko specialus 
priėmimas Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga. Prie
temoje matėm, kaip prie pa
siuntinybės rūmų plevėsuoja 
Lietuvos trispalvė. Prie pa
grindinių įėjimo durų svečius 
pasitiko pasiuntinybės parei
gūnas Cezaris Surdokas. įėjus 
į vidų, daugelio akys nušvito 
pamačius, kokia ji dabar švie
si ir graži. Tuo pasiuntinybės 
rūmų atnaujinimu ypač domė-
jos i b u v ę s d i e n r a š č i o 
"Washington Star", o dabar 
"Washington Times" štabo 
atstovas žurnalistas John 

- Sherewood, 1970 m. savo dien
raštyje paskelbęs tamsokų 
bruožų straipsnį apie Lietu
vos pasiuntinybę. Tačiau šį 
kartą jis tiesiog ranka glosty
damas tikrino sienas, pa
veikslus, suvenyrus, bandė 
kalbinti daugelį svečių, nema
žai rašėsi į bloknotą ir pa
klaustas teigė, kad Šį kartą jo | 
straipsnio bruožai būsią daug ' 
Šviesesni. Už poros dienų Wa-
shingtono lietuviai tai pama
tys, tačiau šios mano skilties 
rankraštis jau bus iškeliavęs. 

Užlipus į antrąjį pasiunti
nybės aukštą, kur dešinėje yra 
gana erdvus salonas, o kairė
je — valgomasis su dideliu sta
lu viduryje, tradicinėje vietoje 
prie kilimais apdengtų laiptų 
bestovį svečius vieną po kito 
pasitiko Lietuvos atstovas su 
žmona. Apie septintą valandą 
vakare tų svečių jau buvo pil
ni antrojo aukšto kambariai. 
Ir ne tik baltaveidžių, bet ir 
tamsesnės spalvos. Sostinėje 
Washingtone atstovaujama vi
sam pasauliui ir lietuviams tik 
į naudą, kai sau draugų susi
randame Afrikoje, Azijoje ar 
kitur. 

Šį kartą užsienio ambasadų 
pareigūnų, dalyvavusių pri
ėmime, užrašų knygutėje nesi-
žymėjau, išskyrus Australijos 
karinio laivyno majorą ir Aus
tralijos ambasados Washing-
tone pareigūną Algį DiČiūną 
su žmona Kristina. Taip pat 
kiek ilgiau teko pasikalbėti su 
Vatikano apaštališkos delega-
tūros pareigūnu prelatu Lean-
zo. kurio atnašaujamas Mi
šias kartas nuo karto tenka 
išklausyti sekmadieniais kai
myninėje parapijos bažnyčio
je. 

Atėję į svečių priėmimo 
kambarius, tuojau pasisveiki-
nom su "Amerikos Balso" 
direktoriaus pavaduotoju Mel-
vin Levitsky, susipažinom su 
valstybės departamento pa
reigūnais, kurių tarpe buvo 
Rytų Europos ir Jugoslavijos 
skyriaus viršininkas Richard 
Combs, Jr., savo laiku daug 
padėjęs Simui Kudirkai išlais
vinti, vienas jo pavaduotojų — 
Mark Palmer, Pabaltijo sky
riaus viršininkas John Zerolis 
su simpatinga savo žmona. 
Netrukus užsuko ir aukštas 

pareigas valstybės departa
mente einąs Edwardas Der-
vvinski. Tai senas lietuvių 
draugas iš Chicagos ir jis vos 
tik spėjo sveikintis su savo pa
žįstamais. Taip pat buvo sa
vaitraščio "Catholic Stan
dard" redakcijos pareigūnė, 
kurią tuojau užkalbino rašyt. 
A. Vaičiulaitis. Buvo Press In
ternationa! ir Embassy Life 
agentūrų pareigūnai, Žmo
gaus teisių oraganizacijos 
aukštas pareigūnas J. Thy-
den, taip pat ir JAV Helsinkio 
komisijos pareigūnas. Buvo 
JAV Senato užsienio santy
kių komisijos reikalu vedėjas 
Scott Cohen, įtakingos ameri
kiečių organizacijos Hospita-
litv Information Center pir
mininkė LeFaiver ir būrys 
kitų amerikiečių. Taip pat 
dalyvavo JAV marinų pul
kininkas Algis Garsys su ma
ma, buvusio Lietuvos atstovo 
Washingtone J . Kajecko sū
nus Gabrielius, vieno New 
Yorko kongresmano įstaigos 
Washingtone štabo narys. 

Iš viso per dvi valandas sve
čių perėjo gal iki 150 ir dauge^ 
lio jų veiduose matėsi džiaugs-
m a s , k a d L i e t u v o s 
pasiuntinybės rūmai jau ki
taip atrodo, negu praeityje, 
kad jie dabar šviesūs ir jau
kūs, kaip turi būti reprezenta
ciniai valstybės rūmai užsie
nyje. Mūsų unikalus atvejis 
labai skirtingas nuo kitų vals
tybių, nes mūsiškė jau beveik 
44-ri metai, kai nebeturi nepri
klausomybės. Tačiau šį kartą 
valstybės iždo funkcijas at
liko išeivijos lietuviai, savos 
pasiuntinybės rūmų restaura
vimui suaukoję iš viso 130 
tūkstančių dolerių. Dr. S. Bač-
kį paskyrus nauju Lietuvos 
diplomatijos šefu, o Stasiui 
Lozoraičiui, be atstovo Vati
kane, pridėjus dar ir Lietuvos 
pasiuntinybės Washingtone 
patarėjo pareigas, atrodo, kad 

ŽMOGAUS TEISIU 
KONFERENCIJA 

Dalyvauja žymūs J A V 
valdžios pareigūnai 

Kovo 17 Baltų Laisvės lyga 
Los Angeles Ambassador vieš
butyje kviečia trečiąją Žmo
gaus teisių konferenciją, ku
rioje jau sutiko dalyvauti trys 
žymūs JAV valdžios pareigū
nai, turį įtakos į užsienio poli
tikos formavimą: 

diplomatinis tęstinumas dar 
ilgesnį laiką bus išlaikytas. 
Aišku, kad visa tai kėlė nuo
taiką tų, kurie dalyvavo šia
me priėmime. Ta pačia proga 
tenka priminti, kad didesnę 
dalį kviestinių svečių sudarė 
amerikiečiai ir įvairūs užsie
nio pareigūnai. Iš lietuvių tar
po atstovas tegalėjo pakviesti 
tik įvairių organizacijų pir
mininkus ir stambesnes su
mas aukojusius pasiuntiny
bės rūmų restauravimui. 

Prieš devintą valandą va
kare, laikantis etiketo, gausūs 
#večiai išsiskirstė, specialiai 
pasamdyti tarnai tvarkė in
dus, maisto ir gėrimų likučius 
ir taip baigėsi oficialus pri
ėmimas Lietuvos pasiuntiny
bėje VVashingtone ir kartu res
tauruotų pasiuntinybės rūmų 
parodymas aukštiesiems sve
čiams bei tam tikrai sostinės 
lietuvių daliai. 

Man krito j akį vienas, saky
čiau, gal ir labai paprastas 
epizodas. Žurnalistas Sere-
wood, tikrindamas beveik 
kiekvieną pasiuntinybės rū
mų detalę, žiūrėjo į Paneriuo
se staugiančio geležinio vilko 
paveikslą, o inž. Liūtas Gri
nius jam papasakojo geležinio 
vilko legendą. Pamatę jo 
straipsnį, sužinosim, kurios 
pasiuntinybės rūmų ir to va
karo detalės amerikiečiui žur
nalistui buvo įdomiausios. 

1. Elliot Abrams, valstybės 
sekretoriaus asistentas žmo
gaus teisių reikalams. Laisvės 
lygos įtaigojamas, p. Abrams 
1982 atsilankė į Lietuvos pa
siuntinio VVashingtone dr. Sta
sio Bačkio suruoštą Vasario 
16-sios priėmimą pasiuntiny
bėje, pasakė kalbą ir pakėlė 
tostą už Lietuvos nepriklauso
mybę. Ilgesnį laiką iki tol pa
siuntinybės priėmimuose da
lyvaudavo tik aukštesnių 
administraci jos pareigūnų 
žmonos. 

2. Carl S. Gershman, nuola
tinis Amerikos delegatas Tre
čiajame l Dekolonizacijos) 
Jungtinių Tautų komitete. 
1983 rugsėjo — spalio mėnesį 
p. Gershman Jungtinėse Tau
tose turėjo aštrų susikirtimą 
su rusų delegatu O. Troja-
novsky Baltijos valstybių 
klausimu. Jis pakartotinai 
stipriais argumentais užata-
kavo Sovietų Sąjungą dėl ne
teisėtos Baltijos valstybių 
aneksijos ir dėl brutalių žmo
gaus teisių pažeidimų okupuo
tose Baltijos valstybėse. 

Šių metų pradžioje, Baltų 
Laisvės lygos pirmininkui 
Valdžiui Pavlovskiui lankan
tis Gershmano įstaigoje, jis 
pažadėjo ir šiais metais oficia
liai painformuoti visus Jung
tinių Tautų narius, kad JAV 
nepripažįsta Baltijos valsty
bių okupacijos. 

3. Spencer Oliver, JAV 
Kongresinės komisijos Hel
sinkio susitarimų vykdymui 

sekti štabo direktorius. Rimo 
Cesonio liudijimu, (Česonis 
buvo oficialus Amerikos dele
gacijos narys), Madrido kon
ferencijoje Spencer Oliver 
įspūdingiausiai gynė Baltijos 
valstybių teisę į nepriklauso
mybę ir aštriausiai smerkė 
įvykdytą sovietų uzurpaciją. 

Šios Žmogaus teisių kon
ferencijos dalyviai galės gir
dėti šių asmenų pareiškimus, 
kelti klausimus ir vesti disku
sijas. 

Amerikos baltus konferen
cijoje atstovaus irgi stiprios jė
gos: dr. Vytautas Vardys, 
Oklahomos u-to politinių 
mokslų departamento vedė
jas, daugelio knygų ir studijų 
autorius, žymiausias Ameri
kos baltų sovietologas; dr. 01-
gertas Pavlovskis, Pasaulio 
Laisvųjų Latvių federacijos 
prezidentas ir Lembit Savi, 
Pasaulio Estų tarybos prezi
dentas. 

Tikimasi, kad šiai konferen
cijai "New8 media" skirs rei
kiamą dėmesį. Tos pačios die
nos vakare Ambassador 
viešbutyje, dalyvaujant vi
siems svečiams, įvyks banke
tas . Kaip ir kitais kartais, po 
banketo yra progų su valdžios 
pareigūnais ir kitais svečiais 
pasikalbėti privačiai. 

Ta pačia proga šaukiamas ir 
metinis Baltų Laisvės lygos 
suvažiavimas. Aukotojai, už 
kiekvieną šimto dolerių auką 
gauna vieną balsą. Suvažiavi
me bus pateikta veiklos apys
kaita ir renkama lygos vado
vybė 1984 metams. 

J. Kj. 

ATIDARYTAS 
SKAUTU BCKLAS 

Tautinių namų vadovybė 
lietuviams skautam8,-tėms lei
do beveik nemokamai naudo
tis erdviomis pirmo aukšto pa
talpomis. Skautai jas ilgai 
tvarkė, dažė, padarė stalus, 
suolus ir kt. sienose iškabino 
įvairių lietuviškų vėliavėlių, 
herbų, Lietuvos žemėlapių, 
svarbių nuotraukų, iškarpų. 
Viskas gražiai išdailinta ir va
sario 12 d. tos patalpos atida
rytos, parodytos visuomenei. 

Atsilankė gana daug skau
tų, jų tėvų ar prijaučiančių. Iš
kilmėms vadovavo Mykolas 
Naujokaitis. Vėliavą ir patal
pas pašventino kun. Pakal
niškis. Klevą Rūta Vidžiūnie-
nė paskaitė atitinkamą raštą. 
Atsilankiusieji aukojo skau
tams. Patalpose pradėta kaup
ti lietuviška biblioteka. Būtų 
gražu jei dailininkai dovano
tų savo sukurtų paveikslų, 
ypač lietuviška tematika. 

Los Angeles lietuvių skautų 
būklo adresas: 3356 Glendale 
Blvd., Los Angeles, Calif. 
90039. 

Skaut. 
I 

VIEŠI BRONIUS 
STUNDŽIA 

Bronius Stundžia, žinomas 
lietuvis buriuotojas, tos srities 
dviejų knygų autorius, taip 
pat daug rašantis jūrinėmis ir 
buriavimo temomis lietuviš
koje spaudoje, svečiuojasi Los 
Angeles apylinkėse. Vienas 
lietuvis paskolino jam savo 
jachtą, esančią Marina Del 
Rey, netoli nuo Los Angeles. 

Ten Bronius Stundžia gyve
na, buriuoja. Kaliforniją ma
no apleisti kovo 1 d. 

Jūriokas 

LIETUVOS DUKTERŲ 
POKYLIS 

Lietuvos Dukterys nuo 1977 
metų, kas metai sausio mėn. 
ruošia gražų, kultūringą po
kylį. Šįmetini8 pokylis buvo 
sausio 14 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje. 

Stalai buvo Irenos Tamo
šaitienės gėlėmis papuošti. 
Svečius prie durų pasitiko ma
loniai besišypsančios Lietu
vos Dukterų narės. 

Pokylį pradėjo pirmininkė 
-Aldona Audronienė. J i padė
kojo visiems atsilankiusiems į 
pokylį ir tuo būdu rėmimą Lie
tuvos Dukterų sunkaus šalpos 
darbo. Pokylio programai 
vadovauti pakvietė skyriaus 
steigėją ir pirmąją pirmininkę 
Eleonora Vilimienę. 

Programos vadovė pranešė, 
kad du stilizuotus šokius Mo-
zurką ir portugalų Fado Blon-
kita pašoks jau šešis metus ba
leto bes imokant i N ida 
Gedgaudaitė, poetės Mitkie
nės dukraitė. Žiūrovai jai 
nepasigailėjo plojimo. J i buvo 
apdovanota ir puokšte gėlių. 

Po programos LD narės pa
tiekė karštą vakarienę. Val
gius gamino: Skirmantienė, 
Stančikienė, Sturonienė, Džen-
kaitienė, Mitkevičienė ir Žu-
kienė. Su kava buvo patiekta 
ir visokiausių pačių keptų ke
pinių. Pasigėrėtinai skanūs 
buvo Korienės kepti žagarė-
liai, kuriuos ir ne narė būda-

(Nukelta į 6 psl.) 

SV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILIEJINIS MEDALIS 

Skulptoriaus P. Vaikio projektas, Franklin Mint nukal
tas. 44 mm pločio sidabrinis $45. Bronzinis $10. Persiuntimą* 
$1. už medali- Užsisakantiems bronzinių 10 ar daugiau vienu 
antrašu — 25% nuolaida. 

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa 
351 Highland Blvd., Brooklyn, flY 11207 

Tel. 212-647-2434 

V 
Vis i žinome, kad sutaupyti 
pinigai užtikrina mūsų 

- materialinę ateitį. Todėl, labai 
s v a r b u laikyti pinigus 
patikimoje, saugioje vietoje. 

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

M Ū S Ų centras turi 
darbuotojus aptarnaujančius 
savo klientus jų gimtąja kalba. 
Šitie darbuotojai gali Jums 
išaiškinti ir.padėti visais 
t aupymo klausimais pav . kaip 
atidaryti IRA sąskaitą arba 

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

IVles suteiksime jums visus 
patogumus ir kartu su Jumis, 
ramioje, dalykiškoje aplinkoje, 
aptarsime Jūsų asmeninius 

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

Maloniai prašome aplankyti 
t aupymo reikalus. Viso ko Jums mus. Mes atsakysime į Jūsų 
reikia - tai minimumas 20 
tūkstančių dolerių ir Jus esate 
teisingame kelyje. 

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

klausimus, padėsime Jums 
teisingai suprasti ir išspręsti Jūsų 
Taupymo reikalus. 

Taupytojų Centras ir Jus. 
Santaupos svarbios kalbantiems 
bet kuria kalba. 

' 

«*& FIRST CHICAGO 
Indelio Pa/ymėnmą (Cert i f icate aplankius mūsų Čikagos \ s j r The First National Bank ofChicaqo 
of Deposit), pateikti Jums Pi rmojo Nacional inio Banko 

"Mes kalbame 
jūsų 

gimtąja kalba. 
» *J\n)ber HpUdays< 

1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

Balandžio 18 
Geguže* 9 
Gegužes 14 
Geguže* 30 
Birželio 11 
Birželio 18 
Birželio 20 
Uiepos 9 

- $1114.00 
- $1114.00 
- $1335.00 
- $1361.00 
- $1315.00 
- $152800 
- $1361.00 
- $1618.00 

Liepos 18 
Rugpjūčio 1 
Rigpjūcio 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

- $1361.00 
- $1361.00 
— $1528.00 
- $1361.00 
- $1127.00 
- $114200 
- $126800 

Kelionig ilgis nuo 10 iki 16 dienu — jveirūa maršrutai - VHnhis. Ryga. Ta« 
nas. Maskva. Leningradą* 

Prie siu grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovai 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 800 722 1300 (Toli FREE) 

I i Massschusetts ir Kanados 1-617-268-8784 

| TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE. INC. 
393 Wott Bro»dway. P. 0. Box 116. 

South Boiton. Ma«t 02127 

(taigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 

— sutvarkome dokumentus. 
Prices are based oi double oceupancy and are subject to changes. 



LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
I 25-UOSIUS VEIKLOS METUS 

ŽENGIANT 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. vasario mėn. 25 d:~ 

• 

/ * " " " ^ A " ra sekama, saugoma, stebima 

M. KRAUCHUNIEN6 JSS.t^SStŽ 
Chicagos Lietuvių Moterų tikėti, kad šis žingsnis turėjo narių užsimojimas, atliktas su 

klubo narės džiugiai dalinasi šiokią tokią teigiamą įtaką tikru nuoširdumu. Daug kitų 
su mielomis viešniomis šios Nijolės Sadūnaitės kančių mažesnių planų ir projektų 
popietės Uetuvos Nepriklau
somybės atgavimo 66-tos 
sukakties minėjimu. Šis tradi
c in i s Vasario 16-tosios 
paminėjimas pradėtas buvu
sios klubo pirmininkės (1944-
1949) a.a. Vanagaitienės. 
Šiandien jau 30-tą kartą 
susikaupiame, prisimename, 
pasidaliname ir pasiryžtame 
tęsti lietuvišką veiklą toliau. 
Klubo narės didžiuojasi savo 
kilme ir parodo tai kiekviena 
pasitaikančia proga. Gyven
dami laisvame krašte, lietuviai 
gausiai lankosi rengiamuose 
minėjimuose, iškelia Lietuvos 
trispalvę, renkasi bažnyčiose, 
jungdamies i iš širdies 
plaukiančioje maldoje už tėvy
nę ir t.t. Ši privilegija yra 
atimta mūsų broliams ir 
sesėms okupuotoje Lietuvoje. 
Jiems gresia žiauri bausmė už 
kiekvieną parodytą patriotiš
kumo ženklą ne tik švenčiant 
Nepriklausomybės dieną, bet 
kiekvieną metų dieną, taipgi 
už gilų tikėjimą ir siekimą 
atgauti laisvę savo gimtajai 
žemei. Nežiūrint į pergyvena
mas kančias, grasinimus, 
persekiojimus, bausmes, jie 
nepraranda vilties sulaukti 
šviesesnio rytojaus. 

1977 m. Chicagos Lietuvių 
Moterų klubo narės, paska
tintos klubo garbės pirm. 
Lietuvos gen. konsulės J. 
D a u ž v a r d i e n ė s , a t l i k o 

Marija Krauchunienė Lietuvos Garbes vicekonsule Chicagoje. 

kelyje. yra atliekama kasmet su 
Nijolė Sadūnaitė, gimusi nemažesniu entuziazmu. 

u a u t v a r u i e u e s , aniKo !938 m-» areštuota ir tardyta Kiekvienais metais klubo 
milžinišką darbą: jos paruošė 1 9 7 4 m> kaltinta perrašymu ir skiriamos stipendijos lietu-
peticijas su prašymu JAV platinimu Lietuvos Katalikų vėms studentėms palengvina 
vyriausybės intervencijos Bažnyčios Kronikos, laikyta jų finansinę naštą. Kasmet 
Nijolės Sadūnaitės nuteisimo šaltose rūsio vienutėse ir skiriama finansinė parama 
ir jos ištrėmimo į priverstino nubausta 3 metų priverstino lietuvių radijo programoms, 
darbo koncentracijos stovyklą darbo ir 3 metų ištrėmimo lietuviškai spaudai, paramos 
byloje. Devynių savaičių laiko- bausme. Kelionė traukiniu į r e i k a l i n g i e m s vyresnio 
tarpyje buvo surinkta daugiau bausmės atlikimo vietą — amžiaus lietuviams ir t.t. 
kaip 20,000 parašų iš visų Mordovskayia ASSR — užtru- Klubo n a r ė s vert ina , 
JAV vietovių. Tam darbui ko beveik mėnesį, nemažai brangina savo lietuvišką 
ypač daug energijos ir pasi- dienų praleidžiant be maisto kilmę, bando tai įtaigauti 
šventimo paaukojo klubo davinio. Tik nepalaužiama j a u n a j a i karta i , t i e s ia 
pirm. Dalia Bobelienė, Adeli- dvasia, tėvynės meilė ir gilus pagalbos ranką okupuotoje 
ne Kutchins, Leontina Dargie- tikėjimas palaikė Sadūnaitės tėvynėje esančioms sesėms ir 
nė, visos klubo narės, lietuvių gyvybę ten, kur žiaurios broliams, dirba Lietuvos labui, 
organizacijų valdybos, taipgi gyvenimo sąlygos, stoka pilnai tikėdamos į jos šviesią, 
draugai amerikiečiai. L. maisto ir drabužių, trūkumas nepriklausomą ateitį. 
Dargienė, M. Krauchunienė ir vaistų, neleidimas pasinaudo (Šitaip vicekonsule M. 
S. Semėnienė įteikė po 2 ti ligonine, nuolatinės papildo- Krauchunienė kalbėjo Vasa-
didžiulius tomus įrištų parašų mos bausmės izoliacijoj, susi- rio 16-tosios minėjime, suruoš-
Baltiesiems Rūmams, sen. R. rašinėjimo ir siuntų gavimo tame Chicagos Lietuvių 
Dole ir Human Rights and draudimas privedė daugelį Moterų klubo, Darien, Iii.) 
Humanitarian Affairs direkto- prie mirties. Nijolė Sadūnaitė 
rei p. Derian. Mes norėtume sugrįžo į Lietuvą, tačiau tebė-

MŪSU VEIKLA 

Sausio 22-8108 popietę iš 
Chicagos ir jos apylinkių 
Lietuvių namų salėje susirin
kusi šimtinė moterų klausė, 
svarstė, tarėsi. Tą šaltą 
sekmadienį vyko Lietuvos 
Dukterų draugijos visuotinis 
metinis susirinkimas, kuria
me buvo pateikti pranešimai iš 
pastarųjų dvejų metų veiklos, 
buvo renkama draugijos cen
tro valdyba. 

Susirinkimo prezidiuman 
pakviesti: dr-jos kapelionas 
kun. J. Juozevičius, LD dr-jos 
pirm. Em. Kielienė, sekreto
riauti — Ona Jagėlienė. 
Susirinkimui pirmininkavo 
buv. dr-jos pirm. Sof. Adomai
tienė, labai sklandžiai ir 
sėkmingai jį pravedusi. 

Paprastai statistikos klau
s a n č i ų j ų d ė m e s i o per 
daug nepatraukia. Tačiau kai 

išgirstama, kiek per dvejus 
metus buvo suteikta įvairiopos 
pagalbos vargo ir nelaimių 
ištiktiems mūsų tautiečiams, 
skaičiai ir sumos tampa įdo
mūs, net nuostabą kelią. Gal 
dėl ko ir visuomenes pritari
mas šios draugijos tikslams 
džiuginantis: ruošiamų balių, 
gegužinių metu svečiai noriai 
eina „pas dukreles". Net ir dr-
jos namelių gyventojai 
geravališkai skiria savo 
a u k e l ę lab iau l ik imo 
nuskriaustųjų paramai. 
Gaunama ir palikimų. Draugi
ja visuomenei už visa tai yra 
nuoširdžiai dėkinga. 

Štai kai kas iš tos dominan
čios statistikos, susirinkime 
išgirdus dr-jos pirmininkės, 
socialinio skyriaus pirminin
kės, iždininkės, draugijos 
namelių administratorės, revi
zijos komisijos pranešimus. 
Vien per 19ŠS- m. šalpai ir 
palaidojimui išleista daugiau 
kaip 22,000 dol. Su derama 
pagarba praėjusiais metais 
palaidoti 5 lietuviai (su 
pranešimais spaudoje, per 
radijo valandėles, draugijos 
narėms meldžiantis šerme
nyse, surandant karstanešius, 
sumosiant pusryčius laido
tuvių dalyviams). Ant kiekvie
no kapo pastatomas paminklė
lis — lentelė; draugijos 
gyvavimo laikotarpyje Šv. 
Kazimiero kapinėse tokių jau 
pastatyta arti 30. 

Kaip pasiaukojančiai iš 
draugijos narių tarpo 
talkinama, rodo kad ir šis 
pavyzdėlis: Pr. Prankienė 
praėjusią vasarą kas savaitga
lį atvykdavo į LD būstinę, kur 
tvarkydavo ir pardavinėdavo 
vartotus drabužius. Šio triūso 
rezultatas — uždirbta 1000 
dol. varge esantiems sušelpti. 
Ir kiek tokių pavyzdžių! Štai 
dr-jos vicepirmininkė O. 
Bakaitienė net autobusu 
keliauja į Bridgeportą, ten 
ligoniui veždana šiltos sriu

bos, baltinių, p in ig inę 
paramą. Gerų darbų pynė 
tęsiama tyliai, ištvermingai, 
kartkartėmis ir nemalonumų 
susilaukiant. Betgi nesustoja-
ma: beldžiamasi į duris ligo
nių, nuliūdusių ieškant, es
amus trūkumus šalinant, 
nuvežant pas gydytoją, į įstai
gas, apsipirkimui arba bent 
raminančiu žodžiu vienišųjų 
vienatvę pragiedrinant. 

Lietuvos Dukterys prisilai
ko jų steigėjo a.a. kun. dr. 
Felikso Gurecko testamen
tinių nurodymų: 

Nelauk, kol tave nelaimin
gasis paprašys, bet ieškok jų 
pati. 

Negaišk klausinėdama, 
teiraudamasi, svarstydama; 
jei greitai duosi — dvigubai 
padėsi! 

Pamilusios šį artimo meilės 
darbą, kai kurios valdybos 
narės lieka valdyboje net 
kelioms kadencijoms. Taigi ir 
šį kartą kone visos centro 
valdybos narės sutiko ir toliau 
darbuotis 1984-1986 metų 
laikotarpyje. Dabart inę 
valdybą sudaro: Juzė Dauž-
vardienė — garbės pirm., 
Emilija Kielienė — pirminin
kė jau 13-uosius metus, kun. 
Juozas Juozevičius — dr-jos 
kapelionas, Stasė Paulionienė 
— I-ji vicepirmininkė, Vanda 
Prunskienė — II-ji vicepirmi
ninkė, Marija Barienė — 
sekretorė, Gražina Micevičiū-
tė — iždininkė, Emilija 
Gaškienė — vyr. seniūnė, Ire
na Vebrienė — narių globėja ir 
registratorė, Jadvyga Kolienė 
— dr-jos namų administra
torė, namų sekretorės — 
Petronėlė Kinderienė ir Rožė 
Kriaučiūnienė, koresp. sekreto
rė — Sofija Jelionienė, rengi
nių vadovė — Joana Krutulie-
nė, vaišių vadovės — Emilija 
Kantienė ir Stefanija Kaulė-
nienė, lėšų telkimui — Ona 
Rušėnienė. 

Ate inant is LD dr-jos 
renginys — įprastinis Pava
sario pokylis, kuris įvyks 
gegužės 12 d., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Savo daly
vavimu įsijunkime į Lietuvos 
Dukterų gerųjų darbų pynę! 

S.J. 

ROBOTAI VIETOJ 
SLAUGIU 

Ar Robotai pakeis ligonines 
aptarnaujantįjį personalą? 
Japonijoje į šį klausimą atsa
koma teigiamai. Čia paga
mintas robotas "Mebkong", 
kuris gali pakelti ir pernešti 
sunkiai sergančius ligonius, 
atnešti vandens. 

Ligoniai robotą valdo "ste
buklinga lazdele", o paraly-
žuotieji — pūsdami į įvai
rius vamzdeuus. 

Chicagos Lietuvių Mote
rų klubo susirinkimas, 
pašvęstas Vasario 16-tosios 
minėjimui, įvyko Carriage 
Greens C.C. salėje, Darien, 111. 
Popietė pradėta JAV ir Lietu
vos himnais. Klubo pirm. 
Denise Vaikutienė sveikino 
viešnias ir nares ir tikrai 
jautriais žodžiais išreiškė savo 
jaunius, liečiančius jos lietu
višką kilmę ir ryšius su Lietu
va. Klubo garbės pirm. 
Lietuvos gen. konsule J. 
D a u ž v a r d i e n ė t rumpai 
sveikino dalyves. Vicekonsulei 
M. Krauchunienei ir klubo 
garbės narei įteikta gintaro 
sagė. Pasivaisinus, Ramoną 
Kaveckaitė skaitė įvykiui 
a t i t i n k a n č i ą poez i ją . 
Vicekonsulės kalba apie Nijolę 
Sadūnaitė išklausyta su 
dideliu dėmesiu. Ypač maloni 
popietes dalis — styginio 
kvarteto ir solistės Aldonos 
Buntinaitės atlikta programa. 

švelniai gražios lietuviškos 
dainos skambėjo salėje, o, 
užbaigimui — spontaniškai 
visų sudainuota „Lietuva 
brangi". Stygų kvartetą suda
rė: B. Pakštas, Matukai, 
Vatsbergas ir Remys. Visų 
dėmesį kreipė ypatingai 
skoninga ir įdomi tautodailės 
parodėlė, suruošta Ramonos 
K a v e c k a i t ė s . P o p i e t ė s 
Šeimininkės — Vera Paukš
tienė, Ann Mane Juraitienė ir 
Ramoną Kaveckaitė daugelį 
viešnių apdovanojo žydinčio
mis tulpėmis 

• 1 
Vicekonsule M. Krauchu

nienė ir Paulina Vaitai-
t ienė , pakviestos North 
western universiteto lietuvių 
studentų klubo, paruoš 
lietuvių tautodailės parodėlę 
universiteto bibliotekoje. PaVo 
dėlė tęsis visą kovo mėnesį. 

A.A. Elena Ciplijauskienė. 

A.A. ELENĄ STELMOKAITĘ-
CIPLIJAUSKIENĘ PRISIMENANT 

Ryto aušra, saulė dienoje ir 
mirgantys nakties tamsoje 
žvaigždynai sukasi visatos 
amžinybėje, ir žmogaus kelias, 
šioje žemėje laiko tėkme 
apribotas, pranyksta nežino
mybėje. Tačiau išėjusiųjų 
atminimai gyvųjų tarpe lieka 
amžinai. 

Prieš penkerius metus 
negrįžtamai iškeliavo a.a. Ele
na Stelmokaitė-Ciplijaus-
kienė. Ši gražiųjų Suvalkijos 
laukų dukra gimė 1895.XII.12 
Meištuose, Šakių apskrityje. 
Per pirmąjį pasaulinį karą 
mokėsi lietuvių gimnazijoje 
Voreneže. Mokytojų seminari
ją baigė Kaune. Mokytojavo 
Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijoje ir, rodos, moky
tojų seminarijoje. 1925 m. 
ištekėjo už dr. Juozo Ciplijaus
ko ir persikėlė į Kauną. 1933-
1939 m. laikotarpyje gyveno 
Klaipėdoje. 1940-41 m. įsikūrė 
Vilniuje, po to — vėl Kaune. 
Po vyro mirties, 1943 m. 
sugrįžo dėstyti į „Aušros" ir 
„Saulės" gimnazijas, b 
pasitraukus į tremtį, dėstė 
Tuebingeno (Pfullingeno) 
lietuvių gimnazijoje. Vyrui 
mirus, likus su trimis dukro
mis ir atsidūrus svetimam 
krašte, nelengva buvo grumtis 
gyvenimo audrose. Po karo, 
kaip ir kiti karo pabėgėliai, 
pasiekė Ameriką ir įsikūrė 
Chicagoje. Visos trys dukros 
pasiekė aukštąjį mokslą: 
Jūratė — bakteriologe 
Montrealyje, Birutė — ispanis-
tė Wisconsine, ir Danutė — 

prancūzų kalbos specialistė 
Chicagoje. Jos atminimui 
įsteigta stipendija, skiriama 
doktorantui, rašančiam 
disertaciją Lietuvos tema, nuo 
šių metų perkelta iš Lietuvių 
Fondo į LKMA žinią Romoje. 

Su a.a. Ciplijauskų šeima 
teko visais laikais artimai 
bendrauti, todėl liko daug 
gražių atsiminimų. A.a. Elena 
Ciplijauskienė buvo aukštos 
inteligencijos, visada nuoširdi 
ir taktinga. Ji niekuomet jokio 
žmogaus neteisė ir neužgavo. 
Ji visur matė tik gėrį ir grožį. 
Pasišventusi šeimos motina, 
pavyzdingai išauklėjo dukras. 
Tai buvo tauri ir labai jautri 
asmenybė. Mėgo klasikinę 
muziką ir pagal išgales lankė 
koncertus ir operas. 

Voroneže ir trumpai Tuebin-
gene dainavo lietuvių chore 
Marijampolėje priklausė 
scenos mėgėjų būreliui. Jai 
laukinės šių laikų meno 
išraiškos buvo svetimos. 
Klaipėddje buvo aktyvi 
„Globos" draugijos narė. 
Reikale neatsisakė darbo ir 
aukos. Ir išėjusi į pensiją šelpė 
pagalbos reikalingus Lietu
voje. Tiek viešajame gyveni
me, tiek savo asmeniškame 
kelyje ji buvo santūri ir tyli, 
nenorėjo niekam savo rūpes
čių atskleisti, tačiau visuomet 
galvodavo apie kitus. Ilgėjosi 
paliktos tėvynės ir su tuo 
skaudžiu ilgesiu 1979.III.3 
užgeso svetimoje, nors ir 
svetingoj Amerikos žemėje. 

E. Grudzinskienė 

lietuvos Dukterų draugijos 1984 m valdyba I 
eil i* k- G. Miceviftūtė iždininkė, kun J 
Juozevičius, kapelionas, Emilija Kielien* — 
pirmininkė, St. Paulionienė — vicepirm. A 

l^^umbnenė — revizijos komisijos pirm P Kinde 
flenė — draugijos patalpų budinti sekretorė II 
eil : I Vebrienė — narių globėja. R. KriaufiO 
nienė — draugijos patalpų budinti *ekretorė, M 
Barienė — protokolų sekretorė, J KolipnA — 

draugijos narni) adminsitratorė, Em. Gaškienė — 
vyr. seniūnė. Em Kantienė — vaisių vadovė, B. 
Prapuolenien* — rev kom. narė, V. Prunskienė 
— II-ji vicepirm O. Rušėnienė — lėšų telkimo 
vadovė. Trūksta S Jelionienės — koresponden
cijų sekretorė*. J Krutulienės — renginių vado
vės. l'rAulė* Ralskienė* ir Stefanijos Kaulė-
nienėa 

Nuotr P Malėtos 

KARTI TIESA 
Nors šiame krašte kalbama, 

jog moterys valdo jį — jų 
rankose finansai, jos laimi 
skyrybose, joms priskiriant 
nejudomąjį turtą ir t.t., tačiau 
Amerikos aukštąjį mokslą 
baigusios moterys gauna laz
dos tiktai trumpąjį galą. Mote
rys su keturių metų kolegijos 
laipsniu uždirba tiktai 60 
nuošimčių to, ką uždirba 
vyras su vos gimnazijos ates
tatu. 

U.S. Census Bureau 
praneša, kad moterys su 
bakalauro laipsniu vidutiniš
kai per visą savo gyvenimą 
uždirba 520,000 dol. Tuo tarpu 
vyrai su gimnazijos atestatu 
uždirba 861,000 dol. 

Šių dienų aukštesniąją 
mokyklą baigusios moterys 
uždirbs 381,000 dol. per visą 
savo gyvenimą, o 18 m. vyrų, 
kurie mokosi koledže ir įsigis 
bakalauro laipsnį, viso 
amžiaus uždarbis vidutiniš
kai bus 1,190.000 dolerių. 

DIRBANČIOS 
MOTERYS SVEIKESNĖS 

Amerikiečių žiniomis iš San 
Antonio, Texas, tyrinėtojai 
atrado, kad moterys, kurios 
dirba už savo namų sienų, yra 
žymiai geriau apsaugotos nuo 
širdies ligų, negu namų 
šeimininkės. 

Texas universiteto studija, 
ištyrusi per 700 moterų, priėjo 
išvados, kad dirbančios 
moterys turėjo gerokai aukš
tesnį skaičių savo kraujuje 
taip vadinamų „high density 
lipoproteiną" — aukšto 
dažnumo lipoproteinų — negu 
moterys, kurios šeiminin
kauja namuose 

Aukštas kiekis tų HDL, 
kurie išvaiko kenksmingąsias 
cholesterolio formas iš kraujo 
apytakos, yra siejamas su 
širdies ligų sumažinimu. 

Visada gerbkite moterį, juk 
moteris buvo ir jūsų motina 

Guerazzi 
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Sarajeve — olimpiniame 
mieste 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

Mano lietuvė bendrakeleivė 
Elena liko Dubrovnike moder
n i ame viešbuty- žavėtis nuo 
balkono Adrijos jū ra bei dan
gumi ir stebėti bal tame smėly 
besivoliojančius švedus, vo
kiečius ir kitus. Mūsų grupei 
Jau stovint ant Principo tilto 
per Miljackos upę, pjaunančią 
per Sarajevo širdį, vienas 
t a u t i e t i s " paerzino tikrai ža
vią mūsų gidę: 

— Kodėl muziejuje tiek daug 
rodoma apie patį žudiką, o ne 
apie nužudytą sosto įpėdinį 
F ranzą Ferdinandą? 

Visi pasijutome nejaukiai, 
kai pastebėjome, kaip susigū
žė ji ir mėgino diplomatiškai 
ras t i pateisinimą. 

— Juk jis ir jo kolaboranta i 
buvo "bad guys". a r ne? — 
neatstojo kumpanosis gydyto
jas iš Cincinnati, Ohio. O jo 
žmona, stovinti Šalia ir spin
dinti su šviečiančiu trijų kara
tų deimantu ant kaklo ir 
akinančiu žibėjimu saulėje 
septynių karatų bri l iantu an t 
piršto, iškreipta šypsena lyg 
sakė: "Ar matot, koks m a n o 
brangutis gudrus?!" 

* — Na, žinoma, j ie negerai 
darė žudydami. Tač iau šis 
k raš tas tada buvo pavergėjo 
junge, — mergaitė tepė, lyg 
vašku. 

— Princip gailėjosi ir atsi
prašinėjo netyčia pata ikęs į 
kunigaikštienę, kelių vaikų 
motiną. 

Ir prasidėjo polemikos, kad 
ir jo garbinamasis Begin bu
vo teroristas, kad ir Lietuva, 

lyg pjaunamas nekaltas ėriu
kas, kenčia nuo raudonos meš
kos teroro, o jos vaikai — par
t izanai , laisvės kovotojai 
pravardžiuojami "šunimis" ir 
t.t. Na, ir prapliupo iš visų pu
sių ištisa tirada apie Afganis
taną ir įvairius pasaulinius 
faktus. 

Švelnioji gidė švietė laime, 
kai "politinis įkarštis" baigėsi 
taikiu, kažkieno mestu šūkiu, 
tyčia norinčiu nuraminti vie
no iš mūsų ekskursanto nema
lonų netaktą: 

— O mes, amerikiečiai, myli
me jugoslavus, nes jie vienin
teliai moka mums savo poka
rines skolas! 

Mums žygiuojant į pačią 
Sarajevo senojo miesto širdį — 
Baščaršija aikštę — kur dar 
prieš Olimpijadą kai kurios 
parduotuvės jau tada buvo 
pavirtusios turistų suvenyrų 
landomis. Spalvingi paveikslai 
ilgiausio vilkiuko Vučko, olim
pinių žaidinių komercinis 
ta l i smanas spoksojo iš dauge
lio krautuvių vitrinų. Taip ir 
įsivaizdavau jį raudonu liežu
viu laižantį savo snukutį vien 
nuo vilties laimėti tiek daug 
nuo besišvaistančių pinigais 
užsienio svečių. Deja, šioji 
kapitaliste negalėjo numesti 
vargšeliui proletarui nė var
nos didumo kąsnio. Beieškant 
savo vaikaičiams sportiškų 
marškinių su Vučko atvaizdu, 
nė su žiburiu negalima buvo 
rasti, kad ir kaip kantriai lan-
džiojant po įvairias krautu
ves. Pasitenkinta dideliu pla
k a t u su skr ie janč iu a n t 
pašliūžų Vučko. O šis, kaip 
žvaigždė, figūruoja įvairiom 

pozom įvairių rūšių sporto žai
dynėse. 

Vilkas — tal ismanas. Ne 
vien rašančiąja , bet ir kitus tai 
smogė, kaip nelaimingas sim
bolis. Tačiau apsišvietusi gidė 
p a a i š k i n o , k a d j is buvo 
par inktas jugoslavų laikraš
čių ir žurnalų skaitytojų bal
savimu. Ar įdomu žinoti, kas 
buvo kiti kandidata i? Tai — 
Sniego gniūžtė, Gemzė (kalnų 
stirna), Žebenkštis, Ėriukas ir 
Ežys. Kai sovietai turėjo meš
kiuką — taip ir dera brutaliai 
kruvinai meškai, kaipgi ki
taip? Tačiau jugoslavams — 
vilkiukas? 

Nuostabu, bet šis socialis
tinis k raš tas persiima dievo
tai kapital is t inėm nuodėmėm 
1984 Olimpiniams Žiemos žai
d imams. 

Kai viešbuty užklausėme, ar 
viešbučio ir restoranų kainos 
bus aukš tesnės per Olimpia
dą, paklaustojo veidu pralėkė 
rūgšti mina ir balsas sugriau
dė nekantr iu tonu, ką Čikagie-

t i s galėtų palaikyti nekaltai 
kvailu iš užsieniečio: 

— Žinoma — tvir tas atsaky
mas . 

— Kainos bus pakeltos 50 
nuošimčių. Juk tai Olimpia
da! 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Spauda yra visos tautos mo
kykla. Mokyklos auklėja tik 
jaunimą, o spauda auklėja ir 
moko visą tautą. 

J. Purickis 

DR. WAFTK A. HANNA, 
Boaid Certtfted 

Practice limited to Paclal Cosmetic 
Surrery and Ha;r Transplants 

3722 S. Harlem, Riverside, Illinois 
TEL. — 442-7111 

40 S. Clay, Hinsdale, Illinois 
TEL. — 887-8180 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 
ADVOKATAS ALGIS GLAMBA 

6 6 0 0 South Pulaski Road 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 
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Valandos pagal susitarimą 
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Lietuviai Kalifornijoje 
(Atkelta iš 4-to psl.) 
ma iškepė ir padovanojo šiam 
pokyliui. Vakarieniaujant tarp 
stalų vaikščiojo Sigito Rotma-
no kapela ir grojo individua
lių svečių paprašytus daly
kus. Dėl to salėje girdėjosi ir 
klasiška muzika ir pati mo-
derniškiausioji. Buvo l inksma 
ir romantiška. 

Po vakarienės vyko dovanų 
paskirstymas. Dovanas suau
kojo pačios narės. Jų buvo 
daug, ir gana vertingų. Dviejų 
N'apoleonų tortų varžyt ines 
pravedė tos "srities specialis
tas"' Algis Raulinaitis. Dėl sa
vo komiškumo jis sur inko Lie
tuvos Dukterims apčiuopiamą 
sumelę pinigų. 

Dovanų tarpe buvo ir lietu
vių dailininkų paveikslai: du 
iš pavergtos Lietuvos, vienas 
Jono Andrašūno ir kun. Juozo 
Domeikos iš Arizonos didelis 
ir puošnus paveikslas "Šiena
pjūtė" Jį laimėjo Marija ir 
Henrikas Butkai iš Mission 
Viejo, Calif. 

Los Angeles Lietuvos Duk
terų skyrius yra g y v a s ir po
puliarus lietuviškoje visuome
nėje. Visi žino, jog Lietuvos 
Dukterys be jokių p rašymų ar 
rašt iškų pareiškimų a tskuba 

su pagalba. Be to, jos išlaiko 
paslaptį ir apie savo teikiamą 
pagalbą niekam nepasakoja. 

1983 metais Los Angeles 
Lietuvos Dukterys šalpai iš
leido arti 3,000 dol. Tuos pini
gus jos pačios uždirba. Kiek
vienais metais jos suruošia 
kultūrinį renginį ir kiekvieną 
mėnesį du sekmadienius po 
lietuviškųjų pamaldų lietuvių 
parapijos apatinėje salėje par
davinėja kavą ir savo paauko
tus kepinius. 

Žmonės vertindami Lietu
vos Dukterų kilnu darbą ir ne
prašyti paaukoja pinigų jų 
vykdomai šalpai. Štai ir da
bar per pokylį aukojo: Geno
vaitė Zobarskienė, Angelė ir 
Algis Raulinaičiai, dr. Z. Brin-
kis, Salom, ir K. Šakiai, Jonė ir 
Greg. Radveniai, Ingr. ir Jul . 
Jodelės. A. ir J. Matulaičiai, 
Rūta ir P. Sakai, Vyt. Alek-
sandrūnas ir V. Gilys, Irena 
Luther, Gaubų šeima a.a. Ky
bartienės atminimui, Iva
nauskienė, Vaicekauskai ir 
Stevens. 

Reikalinga džiaugtis, kad 
a.a. kun. Gureckas padėjo įsis
teigti Lietuvos Dukterų sky
riui, kuris taip rūpestingai pa
deda į sunkumus patekusiems 
lietuviams. 

Reporteris 

P A D Ė K A 
Jo Ekscel. Vysk. Vincentui Brizgiui už pamaldas ir pamokslą baž

nyčioje. Svč. M. Marijos Gimimo parap. chorui, dirig A. Linui, var
gonais palyd. A. Eitutytei ir sol. Genovaitei Mažeikienei. 

Už atliktas pamaldas savo parap. bažnyčiose Vysk. A. Trakiui, 
kunigams St. Netmanui ir J. Jozupaičiui. 

Aukšt. LITUANISTINES mokyklos mokiniams, jos dirkt. J. Masi-
lioniui už pravedimą programos prie paminklo žuvus.ų dėl Lietuvos 
laisvės Jaunimo Centro sodelyje. 

Sol. Gr. Stauskaitei už sugiedojimą himnų, kun. A. Zakarauskui 
už invokaciją. 

Už pasakytas kalbas Lietuvos Gen. Kons. J. Daužvardienei, mero 
Washington pavad. H. Wallace, 111. senato pirm. sen. Ph Rock, 111. Lt. 
Governor H. Ryan, kun. dr. J. Prunskiui už turiningą paskaitą ir kalbą 
J. Talandžiui 

Už sveikinimus Amerikos Lietuvių Tarybos pirm dr. K. Šidlaus
kui, Ukrainiečių Kongreso pirm. dr. M. Charkevych ir Estų Rūmų pirm. 
E. Toomsalu, pranešėjai Ramunei Tričytei. 

Lietuvių Meno Ansambliui DAINAVA, jos pirm. V. Jasinevičiui, 
valdybai, vadovei muz. Audronei Gaižiūnienei, akomp. r.uz. J. Maželiui, 
apšvietėjui Česlovui Rukuižai, solistams Br. Mačiukevičiui, R. Kasiuliui, 
V. Mieliuliui, deklamuotojoms Z. Dubauskaitei ir A. Gaižiūnaitei. 

Dėkojame visai Lietuvių visuomenei ir organizacijoms, kurios da
lyvavo Lietuvos Nepriklausomybės minėjime. Nuoširdi mūsų padėka 
visiems su pinigine auka prisidėjusiems prie Lietuvos laisvinimo darbo. 

CHICAGOS LIETUViy TARYBA 
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i 1749 M . L I E T U V O S ŽEMĖLAPIS | 
S Aiškinimai lotyniškai i r lietuviškai vaivadijom, {s 

£ vyskupijom, Lietuvos myliom. 5 

| JAV ir Kanadoje 7 amer. dol., kitur 8 dol. = 

5 Išleido Lietuvos Šaulių Sąjunga tremtyje. Plat ina 5 
| S. BERNATAVIČIUS, 1513 S. 48th Ooort, | 

I Cicero, Dttnois 60650, U S A . | 
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I JAY DRUGS VAISTINĖ § 
1 2759 W. 71st St., Chicago, 111 60629 | 
| Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 § 
I RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY § 
= SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS | 

E D. KUHLMAN. B.S., Registruotas vaistiniaktt — 

M I S C E L L A N £ O U S 

G R I G A L I Ū N A S C O N S T R . 
Nauja statyba — Medžio darbai 

Namu. pataisymai 

TeL — 9 2 5 - 1 5 1 8 
Apdraustas — Sąžiningas 

>OCOO<K><>0<K>0<H>0<K>0<>00<)0<>00< 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicag-oa miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirba greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 937-3559 

KLAUDIJUS PU.V1TUTIS 
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R E A L E S T A T E 

BY O W N E R 
Nearlynevv Custom, Energy-efflcient 
2 bedroom, 2 bath home. Beautiful 
large island kitehen with massive cab-
inetry and ceramic tiled floor. Family 
room. Attractive ceramic tiled baths. 
Dressing room in master bedroom. Ali 
walls papered. Bali blinds. Heat pump. 
Hunter fans. Quality Throughout. Im-
maculate. One aere produeing titrus. 
We!aka (bass fishing capitol) area. 
Near country club Exceptional priva-
cy and quieiude, clean. Unobtrusive 
Neighbors. $62.900. 

B R U N O A D A C K L S 
Star Route, Box 4 3 - A 

Crescent City, Florida 32012 
Tel. 904—467-9715 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll į 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Nanra pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
3. BACEVIČIUS 

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

R E A L E S T A T E 

Geras Investavimas 
1974 metais grupė žmonių prie Le-
monto nupirko 11 akrų žemes geroj 
vietoj. Šiuo momentu parduodu savo 
12 šėrų. 

Skambint — 257-7354 

IŠNUOMOJAMA — POB REY1 

Turiu 6 kambarių butą, ieškau "room-
mate" — moterį- Skambint po 4:30 
vai. vakaro tel. — 778-8642. 

IŠNUOM. 4 kamb. apšild. butas 2-me 
aukšte Marąuette Parke. Skambint po 
7 vai. vakaro tel. 931- 1344. 

IŠNUOM. 4 kamb butas vyresnio am
žiaus asmenims. Marquette Parko apy
linkėje. Skambint 434-4440. 
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10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už Į 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

3 2 0 8 ^ W. 95th Street 
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M O V I N G 
ŠERĖNAS per kraus t o baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

PACKAGE EXPRESS AGENCY. 
MARIJA NOREOUENfi 

SIUNTINIAI I LIETUV4 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kės. Maistas iš Europos sandeliu. 

2608 W. 69 St., Chicago, IL 60629 
Tel. — 925-2787 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis J Hermaną DečkJ 

TeL 585-6624 po 5 vai. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 metu 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

$ 9 7 . 0 0 
C i c e r o j e 

(15/30/10/UM) 

6529 So. Kedzie Avenue I 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

M 1 S C E L L A N E O U S 
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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 778-9064 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 Ct., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 a rba 376-5996 

vCKKX>0<><>00<>00<><>0<>000<XXK>00< 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 
OO<K>O<K>OO<><>O<X><><>O<X>OO<K>OO<: 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 
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R E A L E S T A T E 
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KELIONES | LIETUVA 1984 m. 
1 SAVAITES KELIONES 

(Maskva, Vilnius, Maskva) 
Birželio 10: Birželio 17; Chicaga New York 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . . $1530.00 $136000 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . . $1310.00 $1140.00 

2 SAVAIČIŲ KELIONfiS 
(Maskva. Vilnius, Ryga, Maskva) 

Gegužės 13 — Gegužės 27 . . $1485.00 $131500 
Liepos 09 — Liepos 23 . . . . $1800.00 $1600.00 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . . $1527.00 $131500 
Rugpjūčio 05 (su Roma) . . . $2050.00 $1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 Sonth Westem Avenae 

Chicago, Illinois 60643 
TeL (312) 238-9787 

Spalvotos ir paprastos. Radijai. 
Stereo ir Oro Vėsintuvai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
X X X > 0 0 0 0 0 < X ' > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 C 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 

B U B N Y S 
TeL — R E 7-5168 

DAYTONA BEACH, FLORIDA 
baigiami s ta tyt i „Atlantic Vilias" Condominium Townhouse 
butai,— 3764 S. Atlantic Ave., Daytona Beach, Florida. 

Erdvūs kambariai; visi butai su keturiais balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai gatvę nuo pajūrio Per priekinius 
langus netrukdomas vaizdas į jūrą; per užpakalinius — į 
žaliuojantį Halifaxo siėnj. 

Kainos prieinamos. Skambinti vakarais ir savaitgaliais — 
1-312—J25-7160 

JONAS STANKUS: P.O. Box 728, Daytona Betch F L . 32029 

Lietuvos senovės 
paminklai 

Marijus Blynas 
Sj leidinį sudaro aštuoni skyriai: 

Vilniaus senoviniai pastatai. Senovės 
Lietuvos pilys XII-XIV amž. Vilniaus 
senoviniai požemiai. Senovinės Vil
niaus gynybinės sienos. Meniškiau
sios Lietuvos bažnyčios. Kauno forti
fikacijos. Kauno senieji pastatai ir 
bažnyčios. Naujesnės Lietuvos pilys. 

Knyga didelio formato, turi daug 
iliustracijų. 264 psl. Išleido Kęstučio 
Jeronimo Butkaus Fondas 1982 m. 
Kaina su persiuntimu $11.00. 

Užsakymus siųst i : 
DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd St.. 

Chicago, IL 60629 

0000000<>0<KKK>0"CK>0<>C>0-0-CK>000-

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 

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

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

SIUNTINIAI l LIETUVĄ 
i r kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenae 
Chicago, IL 60632. TeL 927-5980 

QUIET, ESTABLISHED OAK LAWN 
VEIGHBORHOOD 

6 room custom brick home built by a 
president of a large Savings & Loan 
Formai dining room, 15'x23' living 
rm. Large kitehen with breakfast 
nook. Full basement, partly finished. 

Commercial centrai air cond. Energy 
saving gas heat. Laundry room on 
first floor. 62'x 215' vvooded lot for 
a nice garden. City vvater & sewers. 
Walk to a bus & shopping. Church 
& school nearby. Price reduced — 
now $93.900. For appointment or 
free brochure call 

BOBLAK REALTORS 
Oak Lawn Postai Square 

TEL. — 636-3033 
i 
J 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus-

Didelis gražiai įrengtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

TfTSL 
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ATDARI APŽIŪRĖJIMU 
Sekmad. nuo 1 iki 4 popiet 

5055 & K » n — Naujas 3-jų butų 
3614 W. 84 S t — 3-jų mieg. mūrinis 
3331 S. Troy Street — Tik $44,900 
"S13 S. Christiana — 8 kamb. mūrinis 

TIK $28,900 
4 miegami. Moderni virtuvė ir vonia. 
Pilnas rūsys. 2 maš. garažas. Tik 1,500 
dol. įmokėti, turinčiam gerą kreditą, 
ir moketis S295 dol. j mėn. Gražus na
mas. No. 695. Skambinkit dabar. 

No. 811 — 2-jų butų. 55 ir Pulaski 
3 miegami ir 1*4 vonios 1-me ir 2-me 
aukšte. Biznio patalpa rūsy, tinka gro
žio salionui ar kitam bizniui. Atskiri 
apšildymai karštu vandeniu Peč ir 
šaldytuvas. Paskubėkite. 

No. 809 — Vieta mamai. iy2 aukšto 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
V/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
jas 3-jų butų. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TEL — 434-7100 

Budraičio Real Es ta te įstaigos 
PATARNAVIMAI 

Nemokamai įkainuosime jūsų nuosa
vybę pardavimui. 

Nemokamai išnuomosime jūsų butus 
arba nuosavybę. 

Taip pat patarnausime norintiems 
apdrausti nuosavybes, automobilius, 
sveikatą bei gyvybę. j 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

767-0600 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 12 iki 3 popiet 

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

Rinktinis 2-jų miegamų condominium 
Regai Chateamc. l'/i vonios, reikme- " 
nys, priedai. Pageidaujant galima gau
ti paskolą. -» 

CENTURY 21 
Cahill Bros. Realtora — 585 6109 

D & D ALTOMOITVE 
Complete Auto Repair Service 

Tune-ups, Brakes, Transmission Work 
Batt*ries/E!ectrical 

Tel. 737-417* — 2641 W. 71st St. 

2-jų butų naujesnis mflr. namas. 
5 kamb. 1-me aukšte. 4 kamb. 2-me 
aukšte. Marquette Parko apyl. Prašo
ma 61.000 dol. Skambint (anglUkaJ) ' 
7 7 8 - 4 $ 7 t . 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Savininkas parduoda 2-jų miegamų 
rnūr. namą. "£xpandable" Svarus. Ga
ražas. Naujas centr. apšild. pečius 
Centr. vėsinimas. Tuojau galima už
imti Apylinkėj 72-os ir St. Louis 

T«L 436-7048 v 

L 



MOSU KC 
East Chicago, IN 

A. A. KAZIUI VALEIKAI 
IŠKELIAVUS 

Metai po metų iš mažėjan
čios East Chicagos, Ind., lie
tuvių kolonijos, kapai pavilio-
ja ne t ik ž i l a g a l v i u s 
merdinčius senelius, bet ir 
Šiaip pagyvenusius apystip-
riu8 žmones, kurie laimingu 
atveju bfitų galėję dar keletą 
ar keliolika metų reikšmingai 
praleisti gyvenimo saulėlydy
je. Deja, ligos čia viską su
griauna. Tokia mintis smilk
telėjo man į galvą, išgirdus 
liūdną žinią, jog vasario 6 d. 
Munsteryje nuo ilgos ir skau
džios vėžio ligos mirė a. a. Ka
zys Valeika, toks nuoširdus 
lietuviškojo solidarumo puose
lėtojas, kuriam būdavo sveti
mas bet koks asme i ' j s ar 
ideologinis fanatizmas. Dėlto 
už savo visuomeninę bei orga
nizacinę veiklą jis buvo apdo-

- vanotas ne tik JAV LB krašto 
valdybos, bet ir vietinio Altos 
skyriaus nuopelnų žymeni
mis. 

Kazys buvo atviraširdis bir
žietis, gimęs 1914 m. gegužės 
25 d. Paislykio kaime, Vaškų 
v., Biržų apskr., kur jo tėvai 
valdė stambų ūkį su malūnu ir 
šeimoje gražiai išaugino šeše
tą vaikų. Kazys baigė Pasva
lio valst. Petro Vileišio vardo 
gimnaziją, o paskui Lietuvos 
karo mokyklą aviacijos leite
nanto laipsniu. 1940 m. bolše
vikų armijai žiauriai okupuo
jant Lietuvą, Kazys slapta 
pasitraukė į Vokietiją, o kitą
met atgal sugrįžo porą dienų 
prieš prasidedant karui tarp 
vokiečių ir rusų. Vokiečių oku
pacijos metu jis buvo Biržų 
apskr. viršininko pavaduoto
jas. Karo vėtrai praūžus, Ka
zys" Valeika sukūrė šeimą, ves
damas Valeriją Žalimaitę. 
Vėliau jiems gimė pirmasis sū
nus Julius. 

Vengdama sugrįžtančių bol
ševikų smurto, Valeikų šeima 
1944 m. iškeliavo Vokietijon 
ir apsigyveno būsimos pran
cūzų zonos Freiburgo apylin
kėse, kur gavo dirbti papras
čiausius darbus pas vietinius 
ūkininkus. Pasibaigus Euro
poje pasauliniam karui, šeima 
persikėlė į amerikiečių zonos 
Hanau stovyklą, kur Kazys 
susirasdavo įvairių darbų. 
1945 m. čia gimė antrasis sū
nus Saulius. Kai prasidėjo 
emigracija į JA Valstybes, te
nai jau gyvenantiems dr. An
tanui ir Birutei Čiurinskams 
(Čiuriam8) parūpinus kelionei 
reikalingus dokumentus, Ka
zys Valeika su šeima turėjo 
galimybę emigruoti. Jie 195C 
m. sausio mėn. pradžioje jau 
atsirado East Chicagoje. Čia 
netrukus gavo darbą Ameri 
can Steel Foundry — pliene 
liejykloje, kur iki pensijos dir 
bo 30 metų. East Chicagoje 
jiems gimė trečias sūnus Al 
gis. 

Nors nelengva Kaziui buve 
dirbti fabrike, tačiau jis nie 
kad nesišalino nuo lietuviškų 
jų organizacijų veiklos. Uolia 
jis rėmė JAV LB East Chica 
gos apylinkę, ir, jam pirmi 
ninkaujant, pirmieji surinkt 
1000 dol. Lietuvių Fondui. Rū 
pėjo jam taip pat East Chica 
gos Altos skyriaus veikla ii 
daugelį metų jis darbavos 
skyriaus valdyboje. Veikė ji 
Altos sąjungoje, o ypač, lyj 
ieškodamas atgaivos, reiškės 
Medžiotojų-Meškeriotojų klu 
be, kartais medžioklėn pa 
traukdamas net iki Kanados. 

Pagal jo pageidavimą a 
a. Kazio Valeikos kūnas bu 
vo pašarvotas East Chicago 
Fanerai laidotuvių koplyčioje 
Vasario 8 d. vakare prisirinki 
pilna koplyčia velionio arti 
mųjų, draugų bei pažįstami 
atsisveikinti. Sv. Pranciškau 
lietuvių parapijos kleboną 
kun. John Daniels 7 vai. lietu 
viškai sukalbėjo rožinį. Reikii 
pastebėti, jog čia pirmą kart; 
mūsų kolonijoje per laidoti 
ves buvo flurenRtas oficialu 

. 
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LONIJOSE 
atsisveikinimas, kuriam va 
dovavo Kazys Domarkas. Iš
keldami velionio nuopelnus or
ganizacijoms, atsisveikino LB 
apylinkės vardu jos pirm. Bi
rutė Vilutienė, Altos skyriaus 
vardu jos pirm. Albertas Vi
nickas, Medžiotojų-Meškerio
tojų klubo vardu pirm. A Špo
kas ir daugelio draugų bei 
pažįstamų vardu iš Chicagos 
atvykęs Zigmas Motiejus. Ki
tą rytą 9:30 vai. velionis iš 
Oleskos laidotuvių koplyčios 
buvo nulydėtas į Šv. Pranciš
kaus bažnyčią, kur už jo sielą g~ 
Mišias aukojo kun. J. Daniels g e 
ir kun. dr. Ig. Urbonas. Pri-
mintina, jog Kazys Valeika jį 
šioje bažnyčioje keletą metų n . 
per lietuviškas pamaldas Mi- 8 a 
šių metu yra buvęs lektorius. :g 

Pagal a. a. Kazio Valeikos jį. 
paliktą testamentą, palai
kams laidoti panaudota kre
matoriumo paslauga, tuo tar

pu 
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THE PEOPLE WHO MAKI 

Kirk' H a l f Size Shop 
2 1 4 6 - 7 W. 96th 

Chicago , III. 
2 3 3 - 4 2 7 3 

For the Mother 
or the 

Bride or Groom 

Hal's Bakery, Inc. 
2 0 2 6 W. 35th St. 

Ch icago , III. - 847-2121 
Cakes for Wedding8 & Ali Occaaions 
Open Monday thru Friday 5:30 A.M. 

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

V a c h a F l o r i s t 
4 7 1 0 S . W e s t e r n 

C h i c a g o , 111. 
5 2 3 - 6 2 4 8 

F lowers for Weddings 
and Al i Occasions 

Pat & Doro thy ' s Bridal Fashion* 
4 8 0 6 W. 83rd 

Burbank, III. - 424—7766 
The Shop with the Personai Touch 
Bridal & Prom Dresses. Bridesmaids' & 
Mother of the Bride. Size 3 to 44 for the 
Budget Minded. 

Mandarin Restaurant 
4 3 5 6 W. Ford City Dr. 

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

Richard's Banquet Baliroom 
3 2 5 3 S . Harlem 

B e r w y n III. 
788-5524 

Banquete for Weddings 
& Ali Occasions 
125 to 500 People 

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

Ford City Shopping Center 585-4411 
Brementowne Shopping Center 

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

10344 S. Harlem 
P a l o * Hills, 111. 

5 9 9 - 4 8 7 7 

§ N e w Gold Coast Inn 
& Banqnet Hali 

2 5 2 5 W. 7 1 s t - 434-4149 
Hali Available for Weddings - Bridal 
Showers - Funeral Luncheons and all * 
Occasions - Up to 170 People - Fish Fry 
pvery Fri. 5 to 10 P.M. 

Pticek & S o n BakeYy. 5523 S 
Narraganaett , Chicago, 111. 586-
5500 . Cakes for Weddings & All 
Occasions. Special Wedding Cake 
$39.95. We also feature Bassinett, 
Baby Buggy, Chalice, Train, Fire 
Truck, The Bikini, Cabbage Patch 
Doll, Sesame Street Characters & 
many more. Open Tues. thru Fri. 5 
A.M. to 6 P.M. Sat. 5 A.M. to 5 P.M 

Veda KAZTBEAZ 
Kasdien nuo pirmadien 

8:30—9:00 v. vakaro. Visos lą 
r _ ; _", *"~~ 2*^AH\ 
jį Št Petersburge:'seUadiat 
Spp. i* WTIS stoties niO.ba 
hoenix »estadieniais, 1230 v 
I Adresą* 2646 V/sjt 71*1 
60629 • >lefqnaa: flĮ2) 778-YonąjM3J2WT 
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A . a . K a z y s V a l e i k a 

. pelenų urną priglaudžiant 
'. Kazimiero lietuvių kapinė-
Chicagoje. 

Jausdamas, kad jo žemiško 
kelionė jau artėja prie amži-
rbės slenksčio, pasišaukęs 
vo tris sūnus ir paliko jiems 
aliojimą tęsti jo darbą to
tu, o palaikus, Lietuvai at-
ivus nepriklausomybę, nu-
sžti į ją ir ten padėti 
nžinam poilsiui, — jis ją taip 
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J IT HAPPEN TO YOU! 

Rainbow F lor i s t 
8 7 2 9 W . 9 5 t h 

Hickory Hi l l s , 111. — 4 3 0 - 4 5 9 5 
* - Specialiai vestuvėms 

„Package" — $199.50 
Malvina Gascon-Kasperaviftus 

Savininkė 

Burbank R o s e R e s t a u r a n t 
6 5 0 1 W. 79th , B u r h a n k III. 

5 9 9 - 4 5 5 4 
>Jew Banąuet Facilities for up to 100 

Reasonable Prices 
Weddings-Shower8-Anniversaries 

l s t Communion-Confirmations-
Graduations 

WARSAW I N N 
Polish-American Smogasbord 

6 2 5 0 W . 6 3 r d 
5 8 6 - 0 4 1 0 

Reasonably Priced Banquets 
Family Style or Smogasbord 

Banąuet Rooms for 35 to 200 People 

BAU 
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Norman's Formai Wear 
5100 W. 95th, Oak L a w n , 111., 4 2 5 -
D786; 17702 Oak P a r k A v e . , T i n -
ley Park , Dl., 5 3 2 - 4 3 1 2 . Tuxedos for 
ft'eddings & All Occasions. Designer 
ruxedos. 

Rembrandt S t u d i o s 
Photography & V i d e o Taping 

4 7 4 8 S. P u l a s k i 
3 7 6 - 0 6 0 0 

4909 S. A s h l a n d 
2 5 4 - 7 5 5 4 

1 3 0 2 0 S. Western — 3 8 8 - 8 8 4 8 

C. W. 
Limous ine S e r v i c e 

Complete Limousine Service 
and Airport Transportation 

Home to Church 
To Reception 

4 9 3 - 2 7 0 0 

Grand Manor B a n q u e t 
Hali & L o u n g e 

5 4 3 6 S. Archer Ave . 7 6 7 - 2 3 0 0 
Reasonable Wedding & 

Banąuet Packages 
Starting at $16.50 

Large Bar & Dance Areas 
„Parties up to 600 Gueste" 

Donstable Limousine S e r v i c e Ltd 
Jerving South Side of Chicago & South 
Suburbs. Chauffeur Driven Cadillacs & I 
incoln Limousines. Available for All f 
k c a s i o n s . Champaing VVeddingį 
'ackages Mon-Fri. 9 A.M. to 4 P.M. 
M 6 - 4 4 2 7 o r 2 2 1 - 2 6 2 6 Anytime 

For The Ultiniate Wedding Reception 
iVith That Country Club Atmosphere 

P a l o s Country C l u b I 
1 3 l s t A Southvvest H w y . 

Pa los Park, III. 
Banąuets for 100 to 600 People 

For Information Call 4 4 8 - 6 5 5 0 

OLYMPIC I N N 
Smorgaabord & Family 

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

10% Senior Citizen Discount 
Restaurant Open Tuesday thru 

Sunday — 7 A M . to 8 P.M. 

DŽIONYTĖ 
io iki penktadienio, 
idof ii WCEV stoties , 
anga. _ _ _. ~^ 
liais. 12-30—1:00 vai"-'Į f 

ML r 
ai p.p.. 1M0 AM bangi 
St<nt - Chicagy. II. ; 

5374 arba 436-5035 

r tiek dėl jos kovojo. 
irdžiai užjaučiant liū-
egiamą velionio žmo-
riją ir jo tris sūnus su 
is, reikia neprarasti 
d kas nors iŠ jų turės 
jo norą išpildyti. Ilsė-
elas prieteliau Kazy, 
svetingame, bet laiki-
AV uoste. 

J. Pečiulis 

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII 
VOKATŲ DRAUGIJA 

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

So. Kedzie Avenue 
BL 60629, Tel. 778-8000 

įSJSjįSJĮ 

v. ryto iki S ū. popiet. 
-r.iais pagal susitarimą. 
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Lietuvių ki 
madiemais 
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VM GALUI MOKĖT 
A U G I A U ? 
VII NAUJUS AR VARTOTUS 
MOBILIUS SUTAUPYSITE 

,uo $900 oa $i,ooo 

ysler LeBarpn Medallionf 
"•^2-dr."Čbopo L— J 
EKAS MOTOR SALE* 
IRYSLER • LeBARON 
LYMOUTH • K CARS 
"U WTLL LIKĘ US" 

ARCHER — 847-1515 
tiilliillilllllllllllililiilliiiiiiiiiiii 
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P A D E I 
Praskrido jau puse metų r.uo 1983 m. rug 

,kada Aukščiausias pasišaukė mano mylii 

APOLONIJA JARC 
Už jos sielą šv. Mišios aukojamos ištiš; 
Reiškiu gilią padėką visiems draugams i 

įiems ir suteikusiems paskutinį patamavi 
usiems į amžino poilsio vietą. 

Ypatinga padėka dr. A. Šaulienei ir dr 
ir paramą šiose skaudžiose valandose. 
Dėkoju kan. V. Zakarauskui už atlaikyi 

jautrų pamokslą ir laidojimo apeigas pri< 
įiero kapinėse. 

NuoSirdus ačiū kun. P. Jakulevičiui už 
čioje, už paaukotas ir dabar aukojamas > 

Dėkoju sol. 3 . Stankaitytei už giesmes 
Nuoširdus ačiū už amžinų šv. Mišių už 

ms ir už graž ąsias gėlių puokštes ir va 
karsto. 
Ačiū už paguodos žodžius, pareikštas 

Stu ar spaudoje. 
Ačiū draugams,kurie nešė karstą ir v 

turėjau galimybės padėkoti. 
Dėkoju laido.uvių direktoriui D. Petkui 

gą patarnavimą. 

Tame pačiame- liūdesy prašau draugus 
/o maldose mano TeVeŲ 

A. f A. 
KOSTĄ JAROS 

ris mirė 1982 TI. vasario 28 d. ir buvo 
kapinėse. 

Jo dvejų met4 liūdną mirties sukaktį r 
•Ją bus atnašau amos Tėvų Jėzuitų koplyč 

Marijos Gimir.o bažnyčioųe vasario 28 i 
Būk malonus Viešpatie, ir suteik Jam 

i,?sų veidą. 
Neatleidžiamas skausmas spaudžia 

mybės. 
Su giliu dėkingumu liūdesy lieka 

dokte 

A. + A. 
J U R G I S G E N 

Gyveno Chicsgo, Illinois. Marauette P 
Mirė vasario 23 d., 1964 m., 930 valai 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 3-
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnūs 

azimieras, marti Adele. 3 anūkai: Albin 
i žmona Kristira, ir Rimas, 2 proanūk 
areška; Lietuvoje brolis Jonas su šeima; 1 
rimomis ir krikšto duktė; bei kiti giminės 

PriklausS Sau ių Są-gai ir buvo veiklus 
Kūnas bus p.šarvotas šeštadienį ir se 

ak. Petkaus Marauette koplyčioj. 2533 W. 
Lrmad., va.?. 27 1 B koplyčios 9 vai r 
L Marijos Gimiro parap. bažnyčią, kuri< 
aldos už velionio sielą Po pamaldų bus 
-) lietuviu kapinfs. 

Nuoširdžia •'iečiame visus, gimines 
alyvauti šiose la lotuvėse 

Nu' . SunOn, marčlod. anūki 
laidotum. <} •'. Jkf Donald A Petkus 

DVOKATAS ~ 
AS BALCtfUNAS B 
1 & Asaociates | 
S. PolMld Bd. • 
u — 767-0455 I 
no 9 iki 6 vai vakaro H 

laiku susitarus. H 
idieniais uždaryta H 

5«0«>«'«>e>S>05^«^i.••• H 

IE B A R Č U S • 
ŠEIMOS VALANDOS • 

ba šeštadieniais ir sek- H 
uo 8:30 iki 9:30 vai ryto. H 
WOPA 1490 AM • 
iš nuosavos studijos Mar- H 
vedėja Aldona Daukus H 
Mapleroood Aveoue H 

esjgo, IL 60629 • 
CeL 778-1543 • 
<S^**į*9^<9><i*9><S<e><i<:f J 

• 1 
I P K | A A I I A • 1 Fff and SONS ; I 

f 

J 
Mūsų l 

palaidotas s 
Nuoširc 

Trak:ui už 
ir kapinėse 
Aleksandru 
šiems su t 
Vaznehui u 
palydėjusiai 

Esame 
zimierui Vs 
šiems globe 
Chicagoje -
Ganytojo n 

Sirding 
atsilankymą 
šiems Lieti 
visiems au 
kais ir spa 

Dėkoja 

E WRJTERS AND 

MNG MACHINES 

toji, Parduoda, Taiso 
metų patikimas jums 
patarnavimas. 

Pulaski Rd, Chicago 
ONE — 581-4111 

• o o o o o o o o o o o o o o o < x x 
rreenwood Chapel" 
fW0OD FUNERAL 

HOME 
flfest l l l th Street 

561-4343 
oooooooooooooooooc 

< A 
>iūčk> mėn. 14-tos die-
ą Mamyte. 

ŠIENE 
s metus. 

pažįstamiems atsilan-
ną koplyčioje ir paly-

A. Saulytei už pagel-

ą gedulingų šv. Mišių, 
velionės kapo Sv. Ka-

•ožančių ir maldas ko-
r. Mišias, 
bažnyčioje. 
įrašymą, aukas šv. Mi-
įikus prie a. a. Mamy-

užuojautas asmeniškai, 

šiems, kuriems atskirai 

už nuoširdų ir rūpes-

Dėkoja 

r pažįstamus prisiminti 

V. 
>alaidotas Sv. Kazimie-

inint, šv. Mišios už Jo 
oje vasario 26 d., Svč. 

ir Vilniuje, 
džiaugsmą regėti Tavo 

iano širdį ir neduoda 

KRISTINA 

eius 
rko apylinkėje, 
lą ryto. 
m. 
Joseph, marti Mae, ir 

s su šeima, Valentinas 
i; giminaitė Antoinetta 
anadoje 3* švogerkos su 
draugai ir pažįstami, 

narys kitų organizacijų, 
madienį nuo 2 iki 9 v. 
71 St. Laidotuvės įvyks 
to bus atlydėtas į Svč. 
e įvyks gedulingos pa-
ulydėtas į Sv. Kazimie-

drauy-A ir paiįstarr.xs 

Ir proanūkai 
M 476-2345 

šeštadienis, 1984 m. vasario mėn. 25 d. 1 

» A D Ė K A 
A. y Ą, 

IONAS V A L A I T I S 
(rangus tėvas, uošvis ir senelis rr.irė 1984 m. sausio 5 d , 
įausio 9 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje. 
ižiai dėkojame kun. Juozui Prunskiui ir vyskupui Ansui 
maldas ir atsisveikinimo žodžius laidotuvių koplyčioje 
Stasiui Barui, Mykolui Pranevičiui, Jonui Talandžiui ir 
Zujui koplyčioje jautriai ir prasmingai atsisveikinu-

>uvusiu mokytoju ir visuomenės veikėju; solistui Jonui 
ž gražų giedojimą koplyčioj ir muz. Arvydui Vasaičiui jį 
n vargonais Ačiū Ritai už giesmę skirtą savo seneliui, 
dėkingi Irenai ir Antanui Mačiomams, Stefanijai ir Ka-
ličiams, Eugenija: Bogutienei, Kaz.mierui Mateikai ir vi
jusiems mūsų tėvelį gyvenusį St. Petersburge, Floridoj 
— Onai Pra'-.ckevičiūtei už rūpestingą priežiūrą "Gerojo 
amuose". 
ai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstar..:ems už 
i koplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse; visiems, aukoju-
ivių ir Tautos fondams ir už šv. Mišių aukas, taip pat 
siuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą žodžiu, lais
voje , 
rr.e karsto nešėjams. 
Tie laidot direkt. D. A. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

VALAIČIŲ IR MARKELIŲ ŠEIMOS 

A f A. 
^EFANIJAI BOREVIČIŪTEI 

Tėvynėje iškeliavus Amžinybėn, 
pam broliui, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
iismo teisėjui, TĖVXT JONUI BOREVICIUI, SJ, 
ą užuojautą reiškia 

ALGIS A. REGIS 
ANTANAS RAUDYS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

»AS P. GAIDAS ir GKRALDAS F. DAIMID 

RYS MODERNIŠKOS KOPlYClOS 

So. California Avenue 
Telefonai I.A 3-0440 ir LA 3 °852 

South Hermitage Avenue 
Telefonas -- YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
PŲUETTE FLNERAL KOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

533 West 71 St., Chicago — 476-2345 
410 So. 50th Av\, Cicero — 863-2108 

iPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

Laidotuviy direktoriai 
West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
8 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

B I E L I Ū N A S 
Laidotuvių Koplyčia 

434$ So. California Avenue 

T e l — 5 2 3 - 3 5 7 2 

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

1446 South 50 Avenue 
Cicero. Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 
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x "Benvyn-Cicer© Ufe" laik
raštis vasario 22 d- laidoje iš
spausdino informacinį straipsnį 
apie Lietuvių Bendruomenės 
rengiamą tautinio meno parodą 
Cicero viešojoje bibliotekoje. Tai 
daroma Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo šventės proga. 
Paroda bus šj sekmadienį nuo 
2 iki 5 vai p. p. 

X šiandien 1 vaL Šv. Vardo 
katedroje, 800 N. State St , bus 
iškilmingos šv. Kazimiero 500 
metų nuo mirties sukakties pa-

X •'BrightonParkirMcKinley 
Life" laikraštis vasario 23 d. ap 

maldos, šv. Mišias laikys kard. i „ g , g a ^ pianai gy. Kazimiero 
J. Bemardin, su juo koncele- minėjimą Šv. Vardo katedroje 
bruojant lietuviams kunigams, d r ago je . Paminėta, kad pa-
Autobusai veš iš visų lietuviškų maldas laikys kard. J. Bernar-
parapijų į miesto centrą. j d ^ kad lietuviai rengiasi pa-

x MarijonŲ bendradarbių Cni- į maldose gausiai dalyvauti. 
Straipsnis pailiustruotas šv. Ka
zimiero ir Liet. Ka t federacijos 
dvasios vado prel. D. Mozerio 
nuotraukomis. 

cagos apskrities susirinkimas 
bus antradienį, vasario 28 d., 1 
vai. p. p. Marijonų vienuolyno 
svetainėje. Maloniai kviečiami 
nariai ir prijaučiantieji. Bus 

IŠ ARTI IR TOLI 

X Lietuviams studentams va-
svarstomi seimo. įvyksiančio ba- s a r o s tarnyba bus Jungtiniame 
landžio 8 d., reikalai. Pabaltiečių komitete Washing-

x Simo Sužiedėlio "Šventas Į *°ne- D. C Bus parinktas vienas 
Kaaimieras", minint 5-00 metų ** lietuvių studentų — kiti du 
nuo jo mirties sukaktį, jau at- Ia*vių ir estų. Reikia mokėti 
spausdintas ir platinamas. Lei- S e r a i lietuviškai ir angliškai, 
dinys iliustruotas dail. Nijolės ; b ū t i daugiau kaip 18 metų ir 
Palubinskienės, atspausdintas ; mokėti vairuoti automobili Pir
kim. Simono Morkūno. Šv. Ka- į menybė studijuojantiems politi-
zimiero. Siuox City, Ia.. parapi-: m u s i r žurnalistinius mokslus, 
jos klebono, lėšomis. Leidinys i Registruotis galima iki kovo 30 
yra didelio formato, 64 psl. Atei- j f A Į l . ' Į y L P * ! 1 * * ***** 
tyje bus gaunamas ir "Draugo" 
admi ra straci jo je. 

Dalis Loyolos universiteto lietuvių klubo narių su būsima -^re. Iš kairės pirmoje eilėje: Judita Sasnauskaitė, Rūta 
Stroputė, Dainė Kerelytė — pirmininkė. Rasa Tijūnelytė, ^asa Sulaitytė, Dairia Tijūnelytė — sekretorė, Laura Ra-
gaitė — vicepirm.; antroj eilėj: Ritas Pavilionis, Linas C .'clė, Linas Kazlauskas Edmundas Saulis. Tomas Schip-
plick ir Jonas Vaikutis — iždininkas. Nuotr. Rito Pavilionio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

2606 W. 63 St.. Chicaeo, Dlinois 
60629, tel. 312—778-6900. 

x Chicago Public Library 

LOYOLOS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

Vasario 8 dieną Loyolos lie
tuviai susirinko trumpam susi
rinkimui. Nutarėm ruošti šo
kius Jaunimo centre gegužės mė
nesį, šokių pelnas bus paauko
tas Lietuviškos katedros įsteigi
mui. Vasario 18 buvo "Donut 

nesio. Kviečiame visus studen
tus prisidėti prie mūsų veiklos. 

Daina Tijūnelytė 

ISTORIKAI PAMINĖJO 
S. DAUKANTĄ 

Lietuvių Istonjcs draugijos 
nariai vasario 8 d turėjo A. Rū
gytės bute savo nėnesinj susi-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Istorinė lietuvių kelionė | 

Romą paminėti šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį prasi
dės iš New Yorko vasario 26 d. 
Šv. Mišias, kaip jau minėta, lai
kys šv. Tėvas Jonas Paulius U. 

j Iš New Yorko išvyksta dviem 
j lėktuvais apie 500 žmonių. Di
džiausią keliauninkų frupę su-

j daro lietuviai iš Pennsylvanijos 
j — 160. Antroj vietoj — Cleve-
landas, iš kur vyksta "Grandi
nėlės'' ansamblis ir apie dešimt 
pavienių žmonių — iš viso 55. Iš 
Bostono apylinkės vyksta 45, iš 
New Yorko — 40, o iš kitų vie
tovių po mažiau. Iš Chicagos 
vyksta apie 15 žmonių. Abu lėk
tuvai New Yorke pakils iš Ken-
nedy aerodromo — viename 130 
asmenų, kitame — 370. Vienos 
grupės dalyviai išbus vieną sa
vaitę Romoje. Antra lankys ir 
kitus Italijos miestus ir j New 

i Ycrką grįš kovo 12 d. Kurie iš-
! bus tik vieną savaitę, j New 

. . . •_*«»»_ ' Yorką gris kovo 5 d. Kelionę or-
savc paskaita pagerbė S. Dau-; . • . T_ __J , . r . .. o r i

 r i . . - gamzavo sv. Kazimiero 500 m. kantą jo 120 metų mirties s u - ' . , . , . . . .. , . , 7 T - -x jubiliejui rengti komitetas, o kakties proga. Jo pasKaitos pa- 7 . ~£. ?. . , . ' , , 
. , , . T _ _, , • techniškus reikalus tvarkė ke-

grindines dalys buvo S. Daukan
to gyvenimas, charakteris ir 
raštai. 

dar baudžiaviniais 1 

lionių agentūra "Vytis" Brook-
lyne, N. Y. 

KANADOJE 

kultūros centras (78 E. Wa-1 
X Prel. Damazas Mozeris, Ne

kalto Prasidėjimo parapijos kle-
bonas Brighton Parke, kviečia | shington St.) kovo 4 d, sekma-1 
pa rank ius ir visus lietuvius da- | * * 3 ^ P- P- Ten&* simfo-! 
lvvaut: parapijos rergiamam ; nirdo kvarteto koncertą ir kvie- \ 
*Mardi Gras", kuris bus kovo i č i a ™?* Jame dalyvauti. įėji-

3 d., šeštadieni, nuo 6 iki 11 va!. I m a s I a i s v a s -
vak. ir kovo 4 d.: sekmadieni, Į x Birutė Gylienė, Olympia, 
nuo 1 iri 10 vaL vak. Bus ivai-! Wash., mūsų garbės prenumera-
rių pramogų, laimėjimu. Bilie- j tore ir nuoširdi rėmėja, yra at-
tus galima užsisakyti skambi- vykusi j Chicagą aplankyti savo 
nant Mary tel. 523-1402. t giminių, draugų ir pažįstamų. 

Viešnia kartu su savo mamyte 
P. Rimkiene, gyv. Berwyn, 111., 

Gyveno 
laikais ir i mokslą prasimušė sa- j — Prisikėlimo parapijos To-

, vo kietu užsispyrimu ir darb- i ronte sausio 22 d. buvo šv. Mi-
Sale", kuri pravedė Dainė Ke-; rinkimą, kuris buvo skirtas va- j š t u m u Didesnę savo gyvenimo' §į0s už žuvusius ir mirusius 
relytė. Laura Ragaitė crgani- j sa"<> 16 dienos Šventei ir Simą-, d a l } p a š v e n t ė Lietuvos istorijos : Klaipėdos krašto laisvintojus. 
zuoja klubo iškylą j "Vvhite Sox" j ™ Daukanto 120 metų mirties j tyrinėjimams ir kitų veikalų ra-1 Pamaldose dalyvavo su vėliavo-
rungtynes. Kovo mėnesi žada- i sukakčiai paminėti. 5 įymm, kurių jis parašė 20. Savo '. mis kūrėjai savanoriai, skautai 
ma važiuoti pamatyti 'Second j Susirinkimą padėjo reikalų ; charakteriu buvo kuklus, dos- j įr šauliai. 

X "Aušros Vartų" tunto sn-
samąstymo dienos sueiga bus šj 
sekmadieni, vasario 26 d. Suei
ga bus pradėta šv. Mišiomis 10 
vai. r. Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Dalyvavimas visoms tun
to narėms privalomas. Visos 
dalyvauja uniformuotos. 

aplankė "Draugą", įsigijo nau
jausių leidinių, plokštelių, taip 
pat pratęsė "Draugo" prenume
ratą ir įteikė 50 dol. jo stipri-

I nimui. B. Gylienę ir toliau lai-
j kome garbes prenumeratore, o 
t už mielą auką ir nuolatinę pa-

X Amerikos Lietuvių Taryba į r™* tariame nuoširdų ačiū. 
sudarė politinę komisiją, kurios I x Stasys Surantas, Rockford, 
pirmininku išrinktas dr. J. Va- i m., mūsų bendradarbis, rėmė-
laitis, J. Talandis — re3publiko- jas, atsiuntė 50 doL "Draugui" 
nų, St. Balzekas — demokratų, su trumpu laiškučiu: "Gerbiami 
sekr. adv. A. Domanskis, na- į Redaktoriai, linkiu sėkmės dien-
riai — P. Bučas ir dr. L. Šimu- į raščiui, o asmeniškai Jums vi-
ti*. i šiems viso geriausio. "Draugui" 

paremti įdedu savo asmeninę 
x Užsakymai automobiliams. 

bei kitiems daiktams — tarpi- Į auką 50 dol.". S t Surantą skel
biame garbės pmenumeratorium, 

; o už gražią auką ir linkėjimus 
1 labai dėkojame. 

ninkaujame užsakant dovanas 
artimiesiems Lietuvoje Kalė
doms ir bet kuriuo kitu laiku. 
Sutvarkome iškvietimo doku- { x Unkm Pier, Mich. Lietuvių 
mentus — American Travel Ser- ; draugijos ir Viliaus Albrechto 
vice Bureau. 9727 So. YVestern , bendromis pastangomis rengia-
Ave., Chicago, IL 60643 Telef. i mas Pajūrio Lietuvos tradicinis 
312—238-9787. (sk.) | Užgavėnių šiupinys kovo 3 d., 

7 vai. vakaro (Mich. laiku) He-
lenic Center salėje, New Buf f alo 
prie 12-to kelio, netoli prie įva-

City" satyras. Mūsų klubas nuo- į vedėja A. Rūgj.ė 
širdžiai dėkoja vicekonsulei M.i keliais pranešimais. Kovo 9 d 
Kriaučiūnienei už gražiai pas;- Jaunimo centre riošiama vaka-
sekusią lietuvių parodą Loyolos ' ronė Lietuanistkos katedros 
E. M. Cudahy knygyne. Ši pa-\ reikalu, o kove 19 d. Baltųjų 
rodą vyks iki galo vasario mė- \ rūmų asistento Lino Kojelio 
• • " — — — - — — — — ^ — — pranešimas visuomenei. Taipgi 

X Liucija Puskppalaitienė, De- į ji paprašė minutės susikaupimu 
arbon, Mich., vertindama lietu-: prisiminti prieš metus mirusį 
viškos spaudos reikšmę išeivijo-! draugijos nari Vincą Žemaitį. 
je, atsiuntė 50 dol. dienraščio ! Padėkojo draugijos nariams už 
paramai su trumpu prierašu:• gausų dalyvavimą kun. Vy-

pirnuausia > nu?, bet užsispyręs. Nepapras- A. a. Erna Gocentienė 
tai mylėjęs Lietuvą ir iškėlė jos į staigiai mirė Londone. Ont., sau-
praeities didybę. Savo dienas; s j 0 21 d. Buvo 53 metu am-
baigė dideliame skurde. 

Palaidotas Papilės kapinėse, 
nepriklausomybės laikais mies-

ziaus. 
— Kun. Antanas SaulaMs, 

jėzuitų provincijolas, iš Chica-
j telio aikštėje buvo pastatytas I gos, ir ses. Igne Marijošiūtė iš 
didingas paminklas. Putnamo, Conn., pravedė jau-

Iš jo raštų pažymėtini 4 stam-! nimo nuo 18 iki 30 metų am-
būs istoriniai veikalai: 1. Dar- į žiaus rekolekcijas Sharon, Ont., 

I bai senųjų lietuvių ir žemaičių j mieste. Dalyvavo 27 jaunuoliai. 
I (rankrašt), 2. Istorija žemai- Rekolekcijomis buvo patenkinti. Prašau priimti mano kuklią tauto Bagdanavičiaus pagerbi-

devaną". L. Puskepalaitienę \ me. Taipgi primine, kad sukako t , $ k a ( d u t o m a l ) ' »Sspausdinta Į — Kvau Algimantas Žilinskas, 
3. Pasakojimai apie 1 evangelikų kunigas, baigęs ligo-skelbiame garbės prenumerato- \ ICO metų nuo arkivyskupo Me

re, o už malonią auką labai dė- j čislovo Reinio gimimo. Tai švie
siausia mūsų tautos asmenybė, , „ 
susilaukusi kankinio mirties i ̂  b e t u , ^ kaUiėnų ir žemai 
Vladimiro kalėjime. 

Tada pakvietė Albiną Dum-
brienę istorijos mokytoją ir 

kojame. 
X Inž. Petras ir Danguolė 

Griganavičiai, Downers Grove, 
UI., mūsų garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsdami prenu
meratą, atsiuntė ir 25 dol. jo pa- j °uv. direktorę, pakalbėti apie 
ramai. Inž. Petrą ir Danguolę; vasario 16 dienos reikšmę. 
Griganavičius ir toliau laikome j Kaip krikščionys mini savo 
garbės prenumeratoriais, o už: didžiąsias šventes ir niekad jos 
nuoširdų mūsų rėmimą tariame j nenusibosta, taip lietuviai mini-
nuoširdų ačiū. Griganavičiai j me savo tautai brangią šventę 
anksčiau gyveno Chicagoje ir Vasario 16 dieną, šia proga ten-

JAV-se. 
veikalus Uetuvių tautos senovė
je (rankrašt.). 4. Būdas seno-

ninių kapeliono mokslus, buvo 
įvesdintas kaip kapelionas The 
Queen Elisabeth ligoninėje, da
lyvaujant žymiems asmenims, 
tarp jų ir būreliui lietuvių. 

— Hamiltono ateitininkai in
tensyviai rengiasi šv. Kazimiero 

ėių. susilaukęs kelių laidų 
Daukanto reikšmė milžiniška. 

Jis pirmasis sutraukė unijinius 
ryšius su Lenkija ir praskynė 
kelią "Aušrai", o su ja ir tau
tiniam atgimimui. ir gausias vaišes, kur apie 30 

Po paskaitos buvo keletas j žmonių dar ilgai jaukiai praleido 
klausimų ir trumpos diskusijos. • vakarą, besikalbėdami istorinė-
Šeimininkė Al. Rūgytė paruošė Į mis temomis. A. P. B. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimaig ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 

ždavimo į 94-tą greitkelį. Gros 
Ruikio orkestras. Kaina 10 dol. 

, asmeniui. Norintieji dalyvauti 

daugelį metų buvo veiklūs "Dai
navos" ansamblio nariai . 

x KASA Lietuvių Federalinė 
Kredito Unija už JJLA terminuo
tus indelius moka 11%. Atida
rę a r padidinę savo IR A sąskai-

ka prisiminti, kaip visame pa
saulyje išblaškyti lietuviai po 
pirmojo didžioja karo rinkosi į 
konferencijas ir svarstė Lietu
vos likimą, visur pabrėždami sa
vo siekį, būtent savos nepri-

tą iki š. m. balandžio 15 d., indėlį K™*0™™ valstybės atkūrimą. 
galite nurašyti nuo 1983 metų j * a i P j ^ o m e , i š k ? * ^ . ? ? 7 

pajamų. (sk.) 
X Akiniai siuntimui j Lietu 

m. Vilniuje, okupacinei vokiečių 
kariuomenei !p;dus, buvo su-1 
šaukta konferencija ir išrinkta! 

vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — j Taryba. Petrapilio lietuvių sei-

VI 7-7747. (sk.) prašomi pranešti iki vasario 29 
dienos Michigane Klimavičiui 

X Balttc Monumentą, Inc.,' telef. 469-2966, Nenienei telef. 
2621 W. 71 Street, Chicago, DL 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. (sk.). 

x Vilnius — Ryga (10 dienų) 
mgpiučio 15—29 dienomis. Eks
kursiją ruošia ir grupę vadovau
ja Mariw KJeia. Tel. 737-1717. 

(sk.). 
X Ieškoma lietuviškai kalban

ti moteris prižiūrėti kūdikį na
muose Palos Hills. Sąlygos pa
gal susitarimą. Prašoma skam
bint tel. 596-5827. (sk.). 

\ K \ S 

469-1569 ir Chicagoje Albrech-
tienei tel. 423-5174. (pr.). 

x Nida FmancfcU Services, 
naujai įsteigta lietuvių bendro
vė kruopščiai užpildo pajamų 
mokesčių blankus — Income Tax 
ir atlieka kitus finansinius pa
tarnavimus. Konsultantai ir pil
dyto jai turi daugiau kaip 12 
metų patyrimo. Patarnaujama 
pigiai. Palyginkite. Skambin
kite nuo 9 vai. r. iki 5 vaL vale. 
tel 850-7380 arba noo S vaL po
piet iki 9 vsX vak. tel. 778-6901. 
Ofisai Oak Brook, DL ir 2606 W. 
63 Street, Marąuette Parite. 

(•k.). 
• 1:1 H M 1 r 
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akdjų 
brokeris, dirbąs sa Bnitmss M 
B«Mb*w, b e . patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak.) 

Optical Studio, 2615 West 71 
Street, Chicago, Dl 60629. Te
lefonas 778-6766. (sk.) 

X JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos Tarybos rinkimai įvyks 

me atstovai suskilo į dvi grupes. 
Kairieji pralaimėję daugumą, 
paliko posėdžių sale, o likusieji 
pasisakė už pilnutinę Lietuvos 
nepriklausomybe Šveicarijoj ke-

šį savaitgalį Jaurumo^centre'— l e t * m e t u v e i k .^ Informacijos 
penktadienį, vasario 24 d., nuo 
7 iki 9 vai. vak., šeštadienį, 
vasario 25 d., nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. vak., sekmadienį, va-

biuras, Gabrio įkurtas dar 1911 
metais Paryžių T. vėliau perkel
tas į Šveicariją, informavo sve 
timomis kalborr s savo biuletf-

sario 26 d, nuo 9 vai. ryto iki n i a i s "" memorandumaLs Vakarų 
9 vai. vak. Prašome visus 16 i E u r o P ° s vyria--vbes apie \M 
ilri 30 m. amžiaus balsuoti. 

(pr.). 
x Studentams ir jauniems 

dirbantiems (nuo 18 m. iki 30 
m.) gavėnios susikaupimas - re
kolekcijos organizuojamos Put-
nam, Conn., pas seseles. Prasi-

tuvos problema.- Buvo sušauk
tos konferencijos Lozanoje ir 
Berne, kur pas'-eutiniojoj daly
vavo ir Lietuvos Tarybos nariai. 
Dar įvyko Stokholme konfe 
rencija, kur buvo patvirtinta 
reikalas leisti Letuvai atkurti 
savo valstybę Nesnaudė ir 

dės balandžio 7 d 10 vai. ryte j Amerikos lietuviai. Laimingu 
ir baigsis balandžio 8 d. su pie- į būdu Lietuvių Tarybos paskelb-
tumis. Jas praves kun. A. Sau-
laitis, SJ, ir ses. Igne. Prašo
me registruotis iš anksto telef. 
1-203—928-5828 arba laiškeliu 
(I.C.C., Putnam, Conn.. 06260) 
kad būtų galima patalpas ir me
džiagą paruošti (pr.). 

tasis vasario l<j d. aktas virto 
tikrove ir L<tuva džiaugėsi 
savo laisve 22 metus. 

Po to vyko A:^,linaro P Ra e 
dono paskaita . rra "Simanas 
Daukante nasi« Lstorika^ 
raAea lirtn-is^ PrelegentajH 1 

500 metų mirties minėjimui su 
religiniu koncertu. Koncertas 
bus Aušros Vartų par. bažny
čioje, šiais metais norima šį 
koncertą pdaryti išskirtiniu. 
Jau pasižadėjo dalyvauti muz. 
J. Govėdas ir sol. S. Žiemelytė. 

— Tautinių šokių grupė "Gy-
vataras*' rengiasi tautinių šokių 
šventei, kuri bus Clevelande šių 
metų liepos 1 d. Kad būtų leng
viau rengėjams ir šokėjams, gru
pė išsirinko tėvų komitetą, ku
ris rūpinasi šokėjų reikalais. Į 
komitetą įeina pirmininkas B. 
Mačys, L Cipari^nė, D. Kekienė, 
R. Norkienė, D. Vaitonytė-Ya-
tes, A. Žukauskienė ir K. Žu
kauskas. Pirmasis "Gyvataro" 
renginys — kaukių balius bus 
kovo 3 d 

— Londono Šiluvos Marijos 
parapija pereitais metais turėjo 
tris krik as, vienas vedybas ir 
septynias laidotuves. Parapie-
čių yra 38 šeimos ir 28 pavie
niai asmenys. Londono apylin
kėje yra dar 40 šeimų, kurios 
dažniausiai mišrios ir lietuvių 
parapijai nepriklauso. 

— Londono Šiluvos Marijos 
parapijos klebonas kun. I. Mika
lauskas, pranciškonas, išvyksta 
į šv. Kazimiero jubiliejaus mi
nėjimą Romoje. 

— A. a. Viktoras Skinkys, 51 
metų amžiaus, sausio 27 d. buvo 
palaidotas iš Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios Montrealyje. 
Liko sūnus. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Kazimieras Bukaus

kas mirė vasario 4 d. Melbour-
ne, sulaukęs 59 m. amžiaus. Pa
laidotas Fawkner kapinėse. Bu
vo gimęs Patilčių bažnytkaimy
je. Jo žmona Stefanija mirė 
1972 m. 

— Lietuvos nepriklausomybės 
šventė visose Australijos lietu
vių kolonijose buvo gražiai pa
minėta. Melbourne ji paminėta 
vasario 19 d. pamaldomis ir iš
kilmingąja dalimi. Pagrindinę 
paskaitą skaitė buv. A LB pir
mininkas Albinas Pocius. 

— Hobarte mirė a. a. Ona Le
vickienė, sulaukusi 80 m. am
žiaus. Sausio 12 d. mirė a. a. 
Stasys Bagdonas, 60 metų am
žiaus. 

— Kun. Pranas Vaseris, kun. 
dr. Pr. Daukniui laikinai išvy
kus į Romą, redaguoja "Tėviš
kės aidų" savaitraštį 

AdvokstM 
GINTARAS P. 6EPENAS 

2649 W. 63rd Street 
CbJoago, IL 60829 

TsL — 776-5162 
f 

Kasdien 9—6 v a i vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

Aftrtkitas JONAS GI1AITIS 
6247 S. KstUe Avenoe 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8709 

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

[.,:t, -..',<; v.»-!v'.<1aus':--.vb*<* r v n ^ į . n ^ Mari;o<; aukSt mokyklos saloje vas.i-
r ' : ••: 1 •it'.iko Z D ,b-i i <.k :,','• - A Ciai?-iūnntė\ pad^k !amur»da-

MAROUEnE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami Cla 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink 
tua reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
u- ketvlrtad. vakarais iki 9 vai. 

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


