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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Mano dėdei išsiųstą telegra
mą pasiėmė Vilniaus KGB ir 
kaip atsakymas į ją buvo 1982 
lapkričio 22 provokacija. Tą 
dieną nuėjau aplankyti į 
psichiatr inę brolį. Mane 
užpuolė to skyriaus vedėja — 
KGB a g e n t ė , g y d . R. 
Ražinskienė (žydė) ir išvijo: 
„Nešdinkis iš čia! Neturi teisės 
čia lankytis!" Man tik išėjus, 
jai telefonu paskambinus, 
atvažiavo incognito čekistas, 
kuris 1982 spalio mėn. pas 
mus darė kratą (jai vadovavo) 
ir keli milicininkai. Jie tikėjo
si mane sučiupti dar nespėju
sią išeiti. Apgailestavo, kad 
nespėjo. Čekistui vadovaujant 
sustatė aktą, esą, aš įžeidusi 
gyd. R. Ražinskienę, kad ir 
kaip ji terorizavo savo darbuo
tojus, po melagingu aktu pasi
rašė tik du lenkai — med. 
sesuo Jadvyga Stašinskaja ir 
debilus sanitaras Česlov Čer-
nevskij. Visi kiti darbuotojai ir 
ten buvę asmenys pasirašyti 
atsisakė, dėl to daugelis 
n u k e n t ė j o . L a b i a u s i a i 
nukentėjo tie, kurie su mani
mi spėjo pasikalbėti. Tuo pat, 
tą pačią dieną, iš psicheksper-
tyzės skyriaus į I-mą skyrių, 
kuris yra KGB žinioje, perve
dė Seveliovą Dovydą, atvyku
sį brolio kvietimu iš Anglijos. 
Brolis dirba KGB, norėjo jį 
užverbuoti, nepavyko ir užda
rė į psichligoninę. I-me skyriu
je taip „gydo", kad po 2 mėn. 
žmogus nebežino nė savo 
vardo, nė pavardės. Seveliovo 
lankyti niekam neleidžia ir 
nieko jam iš maisto produktų 

neleidžirma gauti. Kiti, šalia 
buvę, jų tarpe dvidešimtmetis 
vokiečių tautybės jaunuolis iš 
Maišiogalos, uždaryti dėl reli
ginių įsitikinimų. Ražinskie-
nės įsakymu, po to kas dieną 
gaudavo dideles dozes amina
zino injekcijomis ir visą laiką 
miegojo. Po kiek laiko, vokie
tuką išvežė ir uždarė į Černia
chovskio psichligoninę. Taip 
Ražinskienė, su KGB pagalba, 
susidorojo su nepaklusniai
siais. Teatleidžia Dievas! 
Rytojaus dieną manęs suimti 
atvažiavo 3 milicininkai, su 
milicijos mašina ir dokumen
tais, bet man tą kartą, Dievui 
padedant, pavyko pasprukti. 
Po to daug kartų, įvairiais 
sumetimais manęs ieškojo 
KGB ir milicija. Tų „draugi" 
vengiu tik todėl, kad nonų, 
kiek Viešpats laimins, dar šiek 
tiek patarnauti žmonėms, 
kovojantiems už tiesą ir savo 
teises. Su džiaugsmu esu visa
da pasiruošusi už tai eiti į 
kalėjimą ir jei Viešpats 
suteiktų tokią malonę ir mirti. 

1983 birželio 8 Aukščiausias 
teismas Vilniuje, atsaky
damas į brolio kasacinį 
skundą, pakeitė 1983 gegužės 
24 teismo nuosprendį į 18 mėn. 
lyginai, priverstinai įdar
binant. Liepos 6 jį įdarbino 
Giedraičių tarybiniame ūkyje, 
augalų apsaugos skyriuje, 
brigadininku. Tas etatas buvo 
seniai laisvas, nes niekas neno-
rėjo dirbti su sveikatai 
kenksmingais chemikalais — 
herbicidais. 

(Bus daugiau) 

Šv. Kazimiero 
iškilmės Romoje 

(Telefoninis pranešimas iš Romos) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Slavų a p a š t a l a i 

Šventųjų Europos globėjų 
slavų tautų apaštalų Kirilo ir 
Metodijaus šventės proga 
vasario 14 d. popiežiaus Jono 
Pauliaus II aukojamuose šv. 
Mišiose Vatikane dalyvavo 
Romoje studijuojantys čekų ir 
slovakų teologijos bei filoso
fijos studentai. Į būsimuosius 
kunigus šv. Tėvas kreipėsi 
čekų ir slovakų kalbomis, 
pavesdamas juos šventųjų 
Kirilo ir Metodijaus globai. 
Prisimindamas Čekoslovaki
joje veikiančias kunigų 
seminarijas ir be vyskupų 
likusias krašto vyskupijas, po
piežius ragino jaunuosius 
seminaristus likti ištikimais 
šventųjų Kirilo ir Metodijaus 
paveldėjimui, kuris sudaro jų 
tautinės kultūros ir dvasinio 
gyvenimo branduolį. 

Daugiau pašauk imų 
Pašaukimų skaičius Azijoje, 

Afrikoje ir Okeanijoje patri
gubėjo paskutiniųjų 20 m. 
laikotarpyje. Misija pagalbos 
institutas „Missio" Vakarų 
Vokietijoje praneša, kad 1961 
m į vietine* kunigų semina
rijas naujai priimtų studentų 
buvo apie tūkstantį, o 1981 m. 
naujai priimtų seminaristų 
buvo jau 3,150. Bendras semi
naristų skaičius Afrikos, Azi
jos ir Okeanijos seminarijose 
tame pačiame laikotarpyje 
pakilo nuo 4,440 iki 10,100. 
Ypač Afrikoje yra pakilęs 
pašaukimų skaič ius . Ten 
skaičiai dvidešimties metų 
laikotarpyje net keturgubėja. 
Ugandoje teologijos studentų 
yra 720. Nigerijoje 1,060, o 

Vasario 22 d. Atstovų Rūmuose įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties minėjimas, ku
riame maldą kalbėjo vyskupas Vincentas Briz-
gys. Ta proga Kongreso vadovybė įteikė 
vyskupui memorialinį pažymėjimą. Nuotraukoje 
iš kairės, senas lietuvių draugas, organizavęs šį 

minėjimą, kongresmenas Frank Annunzio, Il
linois 1 I-tojo rinkimų rajono atstovas, vyskupas 
V. Brizgy8, Atstovų Rūmų pirmininkas Thomas 
P. O'Neill ir Atstovų Rūmų kapelionas dr. James 
D. Ford. 

Naujasis Vatikano — 
Romos konkordatas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Zaire, kur prieš 20 metų buvo 
tik 500 teologijos studentų, 
1981 m. buvo jau 1,700. Azijo
je aukščiausias pašaukimų 
skaičius yra Indijoje, kur yra 
2,500 seminaristų. Korėjoje 
yra 660 ir Indonezijoje 500 
studentų besiruošiančių kuni
gystės pašaukimui. Vakarų 
Vokietijoje veikianti misijų 
pagalbos organizacija „Mis
sio" šiuo metu išlaiko daugiau 
kaip 6 tūkstančius teologijos 
studentų 57-se Afrikos ir Azi
jos universitetuose. 

Kančios p rasmė 
Tai, kas netikinčiam yra 

tiktai beprasmiška tragedija, 
tikinčiam krikščioniui gali 
tapti nepaprastai svarbia viso 
gyvenimo misija Bažnyčioje ir 
žmonių bend ruomenė je . 
Tokiais žodžiais popiežius 
Jonas Paulius II kreipėsi į 450 
vokiečių ligonių bei invalidų, 
kurie yra atvykę į Romą 
jubiliejinių Atpirkimo metų 
proga. Ligonius iš Miunche
no, Bavarijoje, į Romą atvežė 
specialus traukinys, globo
jamas Miuncheno vyskupijos 
žmonių pagalbos organizaci
jos. Kas su tikėjimu ir meile 
vienybėje su Kristumi priima 
savo kentėjimus, — pažymėjo 
Šv. Tėvas, — tas įgauna 
naujos drąsos ir naujos vilties. 

Virš visko -
žmogus 

Komentuodamas Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
sekretoriaus ir prezidento Yuri 
Andropovo laidotuves, Vatika
no radijo dienraštis šia proga 
Maskvoje susirinkusiose 
gausiose pasaulio valstybių 

R o m a . — Vasario 18 d. 
Romoje buvo iškilmingai pasi
rašytas naujas konkordatas 
tarp Šventojo Sosto ir Italijos, 
kuriuo yra pakeičiamas sena
sis 1929 metais pasirašytas 
konkorda tas . Iš š v e n t o j o 
Sosto pusės konkorda tą 
pasirašė Vatikano valstybės 
sekretorius ir Viešųjų Bažny
čios reikalų tarybos prefektas 
kardinolas Agostino Casaroli. 
Italijos respublikai atstovavo 
Ministerių tarybos pirminin
kas Bettino Craxi. Naujasis 
konkordatas susideda iš 14 
s t r a i p s n i ų . P i r m u o j u 
straipsniu yra nurodoma, kad 
valstybė ir katalikų Bažnyčia 
yra laisvos ir suvereninės 
kiekviena savo srityje. Tiek 
Bažnyčia, tiek v a l s t y b ė 
įsipareigoja pilnai laikytis šio 
nepriklausomybės bei suvere
numo principo savo tarpusa
vio santykiuose, bendradar
biaudamos žmogaus pažangai 
ir krašto gerovei. Antruoju 
konkordato straipsniu Italijos 
respublika Bažnyčiai pripa
žįsta pilną laisvę atlikti savo 
misiją, pastoracijos, auklėji
mo, žmonių pagalbos, Evange
lijos skelbimo ir žmonių 
pašventimo srityje. Valstybė 
ypač užtikrina Bažnyčiai 
organizacijos, viešojo kulto, 
mokymo, dvasinės tarnybos ir 
jurisdikcijos bažnytinėje srity
je laisvę. 

Konkordatas nustato, kad 
Roma nebebus „šventasis 
miestas". Religinis auklėji-

delegacijose nori įžvelgti vil
ties ženklus. Dauguma čia 
atvyko su viltimi, kad su velio
nio įpėdiniais galės pradėti 
naują atvirą dialogą. Šie nauji 
susitikimai — rašo Vatikano 
dienraštis — atsitiktinai prasi
deda kaip tik šventųjų Europos 
globėjų ir Evangelijos bei 
krikščioniškosios ku l tū ros 
skleidėjų Kirilo ir Metodijaus 
liturginėje šventėje. Šventieji 
Kirilas ir Metodijus šiandien 
primena, kad virš visų valsty
binių sienų, virš visų politinių 
bei imperialistinių ambicijų 
yra žmogus — žmogus su savo 
žmogiškuoju orumu, su savo 
neliečiamomis teisėmis, savo 
siekimais bei troškimais, su 
savo likimu bei savo amži
nąja paskirtimi. 

mas valstybinėse mokyklose 
nebebus privalomas. Kaip 
žinoma, italų didelė dauguma 
yra katalikai, tačiau valsty
bė neseniai pravedė skyrybų 
įstatymą ir veikia gan ribotas 
abortų įstatymas. Katalikų 
tikėjimas nebebus laikomas 
valstybine religija. 

Šis naujas Vatikano — Itali
jos konkordatas gali pakenkti 
JAV vyriausybės sumanymui 
užmegzti su Vatikanu pilnus 
diplomatinius ryšius. Pasauly
je yra apie 30 valstybių, kurios 
turi paskelbusios oficialią 
valstybinę religiją. Stipriau
sias toks ryšys yra Izraelyje. 
Britanijoje valstybinė religija 
yra Anglijos Bažnyčia, kurios 
galva — Britanijos karalienė. 
Skandinavijoje valstybinė reli
gija — liuteronų tikėjimas. 
Daug Pietų Amerikos šalių 
valstybine religija pripažįsta 
katalikybę. Yra budistinių 
valstybių. Irane, Pakistane, 
Alžire valstybinė religija yra 
islamas. 

Amerikiečių Valstybės ir 
Bažnyčios atskyrimą propa
guojanti organizacija tvir
tina, kad Amerikai dabar 
netinka stiprinti ryšius su 
katalikų Bažnyčia Romoje, 
kada juos silpnina ir refor
muoja ptti Italijos vyriausy
bė. 

Bergų šeima grfžo 
į Rytų Vokietiją 

Bona . — Iš Čekoslovakijos į 
Rytų Vokietiją sugrįžo penkių 
asmenų Šeima, kuri buvo 
įsibrovusi į Vakarų Vokietijos 
ambasadą Pragoję ir reikala
vo teisės emigruoti į Vakarų 
Vokietiją. Žinia buvo įdomi 
tuo, kad tos grupės narė Ingri
da Berg yra Rytų Vokietijos 
premjero Stopho brolio duktė. 
Po šešių dienų V. Vokietijos 
ambasadoje Bergų šeima grįžo 
į Rytų Vokietiją. Manoma, 
kad vyriausybė pažadėjo 
šeimai leidimą emigruoti 
legaliu kėlu. Bonoje kalba
ma, kad Vakarų Vokietija 
„išpirko" tą šeimą, sumokė 
dama Rytų Vokietijai nemen
ką sumą už emigracijos vizas. 
Vakarų Vckietija paskelbė, 
kad Bergai nutarė savano
riškai grįžti namo 

— Irakas pasigyrė, kad Per
sų jūroje aviacija nuskandino 
septynis Irano laivus, numušė 
du helikopterius. Irakas toliau 
vykdys savo paskelbtą Irano 
blokadą. Užsienio laivai įspė
jami neimti Irano naftos iš 
Khargo salos. 

— Amerikos ambasadorės 
Jungtinėse Tautose padėjėjas 
Charles Lichenstein, išbuvęs 
toje vietoje trejus metus, 
pasitraukė iš pareigų ir perėjo 
dirbti į Heritage Foundation. 

— Gynybos departamentas 
pranešė Kongresui, kad numa
toma parduoti Saudi Arabijai 
400 priešlėktuvinių „Stinger" 
baterijų su 1,200 raketų. Visos 
dalys ir techninis apmo
kymas kainuos Saudi Arabi
jai 141 mil. dol. Toje pasaulio 
dalyje tik Izraelis turi pana
šių raketų. 

— Libano p r e z i d e n t a s 
Gemayelis baigė pasitarimus 
su Sirijos prezidentu. Jis suti
ko veikti, kad būtų pabrėžtas 
Libano arabiškumas. Sutiko 
pradėt i procesą, ku r i s 
panaikintų „normalių santy
kių" sutartį su Izraeliu. 

— Varšuvos policija jėga 
įsibrovė į kunigo Stanislaw 
Malkovvski butą ir padarė ten 
išsamią kratą. Valdžios žinio
mis, kunigas turįs glaudžius 
ryšius su kalėjime laikomais 
KOR — savigynos komiteto 
nariais. 

— Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komitetas atmetė 
a d m i n i s t r a c i j o s p l a n ą 
padidinti 60 mil. dol. ekono
minę paramą Filipinams. 
Komitete buvo kalbama apie 
žmogaus teisių laužymus 
Filipinuose. 

— Du aukšti Vietnamo 
komunistų partijos vadai 
lankėsi Kambodijoje, kur 
sustiprėjo laisvės kovotojų 
žygiai prieš marionetinę 
Kambodijo8 valdžią. 

— Indijos Amritsaro mieste, 
kuriame gyvena daug sikų 
genties žmonių, granata , 
mesta j hindų procesiją, nužu
dė 3 žmones ir 35 sužeidė. Kilo 
riaušės, policija peršovė dar 
septynis, 

— Gvatemaloje, artėjant 
liepos mėn. r inkimams, 
susijungė dvi dešinio sparno 
partijos, kurios derins savo 
kampaniją ir palaikys viena 
kitos kandidatus 

Romoje jau prasidėjo šv. 
K a z i m i e r o j u b i l i e j i n ė s 
iškilmės. Yra suvažiavę apie 
1000 lietuvių ar lietuvių kilmės 
asmenų iš JAV, Kanados ir 
Europos, jų tarpe netoli 70 
kunigų, visų vyrų ir moterų 
vienuolijų lietuvių atstovai. 

Vasario 28 d. Šv. Jono 
Laterane bazilikoje vysk. A. 
Deksnys atlaikė lietuviams 
pamaldas ir pasakė pamoks
lą. Kovo 1 d. Maria Maggiore 
bazilikoje arkiv. Ch. Saladka, 
vysk. V. Brizgys ir vysk. A. 
Deksnys laikė koncelebra-
cines šv. Mišias. Pamokslą 
lietuviškai pasakė vysk. V. 
Brizgys, angliškai — arkiv. 
C h . S a l a d k a . Abiejose 
bazilikose dalyvavo didelis 
būrys lietuvių — kunigų ir 
pasauliečių. 

Kovo 3 d. Šv. Kryžiaus 
bazilikoje vysk. A. Deksnys 
įšventins kunigais du diako
nus iš Šv. Kazimiero kole
gijos, būtent kun. J. Kakne
vičių iš Kanados ir kun. D. 
Staniškį iš JAV. Taip pat 
kovo 3 d. bus pas pop. Joną 
Paulių II audiencija visiems 
lietuviams. 

Kovo 4 d. 10 vai. Šv. Petro 
bazilikoje popiežius Jonas 
Paulius laikys lietuviams šv. 
Mišias, koncelebruojant vi
siems lietuviams vyskupams, 
taip pat Europos vyskupų 
konferencijos atstovams — 
vokiečių, prancūzų, austrų, 
slovakų ir vengrų po vieną 
vyskupą. Visą liturginę tarny
bą atliks lietuviai kunigai, 
klierikai ir pasauliečiai. 
Pamaldų metu muzikinę dalį 
atl iks Sixtino8 koplyčios 
choras, lietuviškai giesmėms 
vadovaus „Grandinėlės" 
choras iš Clevelando. 

Vasario 29 d. audiencijoje 
popiežius visai miniai pabai
goje pasakė: „Ateinantį 
sekmadienį sukanka 500 metų 
nuo šv. Kazimiero, Lietuvos 
globėjo mirties. J is buvo Len
kijos karaliaus ir Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio sūnus, 
gyvenęs vos 26 metus ir trum
pu laiku pasiekęs tobulybės. Iš 
Vilniaus, kur yra saugojami ir 
gerbiami jo palaikai, šv. 
Kazimiero garsas plačiai 
pasklido centro ir rytų Eu
ropos k r a š t u o s e . Ver ta 
paminėti jo jubiliejų, pareikšti 
glaudiems ryšiams tarp 
Romos ir Lietuvos Bažnyčios 
tikėjimo ir meilės vienybėje. 
Ateinantį sekmadienį Šv. 
Petro bazilikoje aš vado
vausiu iškilmingoms pamal
doms drauge su Europos 
vyskupų konferencijos atsto
vais. Kviečiu visus maldauti 
Dievą už katalikišką lietuvių 
tautą kad ji išliktų ištikima 
dvasiniam šv. Kazimiero pali
kimui". 

Liko 5 kandidatai 
Washingtonas . — Senato

rius Ernest Hollings, demo
kratas iš Šiaurinės Karolinos 
paskelbė, kad jis pasitraukia 
iš varžybų siekiant demokra
tų nominacijos į prezidento 
vietą. Panašų sprendimą 
paskelbė ir buvęs Floridos 
gubernatorius Reubin Askew. 
Anksčiau iš varžybų pasi
traukė Kalifornijos sen. Alan 
Cranston. Tuo būdu dabar dėl 
nominacijos varžosi penki 
kandidatai. Manoma, kad 
daug pasitraukusių kan
didatų šalininkų prisidės prie 
sen. gary Harto kampanijos ir 
ją sustiprins. 

O'Neill planai 
Washingtonas . — Atstovų 

Rūmų pirmininkas Thomas 
O'Neill pasakė koresponden
tams , kad jis Kongrese 
pasiliks dar vieną kadenciją. 
J is jau 71 metų amžiaus ir 
norėtų iš Kongreso pasitrauk
ti. Jo svajonė būti Amerikos 
ambasadorium Airijoje, iš kur 
atvažiavo jo motina. 

Kalbėdamas apie savo atei
tį, O'Neill pasakė, kad Reaga-
nui laimėjus prezidento vietą, 
jis liktų Kongrese dvejus 
metus, nes reikėtų Reaganą 
p r i ž i ū r ė t i . J e i la imėtų 
demokratas, jis Kongrese liktų 
100 dienų prisidėdamas 
patarimais. O'Neill yra indor-
savęs į prezidento vietą VValte-
rį Mondale. 

Arafatas baigė 
derybas Jordane 
Amanas . — Palestiniečių 

vadas Arafatas baigė pasi
tarimus su Jordano karaliumi 
Husseinu. Bendrame komuni
kate sakoma, kad buvo aptarti 
Palestinos valstybės klausi
mai. Jos nutarta siekti pasi
remiant arabų viršūnių nutari
mais, pri imtais 1982 m. 
Maroko suvažiavime. Tie 
n u t a r i m a i r e i k d a v o 
nepriklausomos Palestinos 
teritorijoje, kurią sudaro 
Vakarų krantas ir Gazos 
pakraštys. Tas žemes jau 17 
metų valdo Izraelis. 

Jordano karaliaus nuolai
dos Arafatui aiškinamos tuo, 
kad šiais rinkiminiais metais 
Amerikos vyriausybė neturės 
laiko ir noro propaguoti prezi
dento Reagano iniciatyvą, 
paskelbtą 1982 m. Reaganas 
siūlė pagrįsti palestiniečių 
teises į savo vyriausybę fede
racijos su Jordanu planais. 
Palestiniečių daug gyvena 
Jordane. Jam priklausė ir 
dabar Izraelio okupuotas 
Vakarinis krantas. Washing-
tonui atrodė, kad taikos labui 
Viduriniuose Rytuose geriau
sia būtų kurti federacinę pales
tiniečių valstybę. Arabų viršū
nių konferencijoje PLO ryšiai 
su Jordanu buvo ignoruojami 
ir reikalaujama nepriklau 
somos Palestinos su sostine 
Rytų Jeruzalėje. 
- Jordano komunikate nieko 
nesakoma apie Izraelio valsty
bės pripažinimą. Maroko 
suvažiavime Izraelio vardas 
irgi nebuvo minimas, tačiau 
ten buvo kalbama apie Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos 
valstybių garantijas, kad bus 
išlaikyta taika tarp visų ten 
esančių valstybių, įskaitant 
naująją Palestinos valstybę. 

— Vakarų Vokietijos kanc
leris Helmut Kohl priėmė Kini
jos premjero pakvietimą ir 
vyks į Kiniją spalio 8 d. 

KALENDORIUS 
Kovo 3 d.: T i t j a n a s . 

Kunigunda. Uosis, Tulė. 
Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, 

Alicija. Ginutis, Daina. 
Kovo 5 d.: Teofilius. Gera-

sima, Vydotas, Giedrė. 
Kovo 6 d.: Marcijonas, Rožė, 

Norvilas. Raminta. 
ORAS 

Saulė teka 6:24. leidžiasi 
5:42. 

Saulėta, temperatūra dieną 
35 1.. nakti 25 1. 
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POEZIJOS KNYGOS SUTIKTUVĖS 
naujojo rinkinio — "Marlena" 
ir kelis iš Marelės ciklo. Poezi
ja buvo skaitoma tikrai pui
kiai. 

Pertraukos metu būriavo-
mės prie gražiai paruošto už
kandžių stalo, kurį parengė 
Marytė Saliklienė su S. Jaku-
bonienės, M. Macevičienės, ir 
O.ir A. Juodvalkiu talka. Ant
rojoj vakaro daly buvo inter
pretuojami keli Eglės Juod
valkės eilėraščiai (jų tekstus 
vakaro dalyviai buvo gavę 
prie įėjimo). Poetė perskaity
davo eilėraštį, prof. Marija 
Stankus-Saulaitė komentuo
davo eilėraščio struktūrą, o ta
da pasikeisdami Vainis Alek
sa, Ginta Remeikytė ir 
Ramutė Bartuškienė pateik
davo eilėraščio interpretaciją. 
Publikos atidus dėmesys rodė, 
kad šis pristatymo būdas nau
jas ir įdomus. Buvo ir daug 
klausimų ir komentarų — dis
kusijose dalyvavo Algis Stan-
kus-Saulaitis, kun. A. Graus-
lys, poetas Kazys Bradūnas, 
Aldona Kamantienė, Algirdas 
Titus Antanaitis. Vakaronė 
paliko malonų įspūdį. 

J. S. 

"Ateities" leidykla (su Chi-
cagos sendraugių ateitininkų 
skyriaus talka) penktadienį, 
vasario 17 d., Jaunimo centro 
kavinėje suruošė poetės Eglės 
Juodvalkės naujojo rinkinio 
"Pas ką žiedas žydi" sutiktu
ves. Vakarą pradėjo Vacys 
Kleiza, pasveikindamas susi
rinkusius ir kviesdamas prof. 
dr. Mariją Stankus-Saulaitę 
pakalbėti apie Eglės Juodval
kės poeziją. Žodis, kurį dova
nojame, yra šios dienos žodis. 
Poetės Eglės Juodvalkės žodis 
nepavergiamas jausmui ar 
skambesiui. Jos poezija ne
skelbia doktrinų. Jos poezija 
— tai tokia, kokią poetai Lie
tuvoje būtų rašę, jei Lietuva 
būtų likusi laisva. 

Vakaro dalyviai turėjo pro
gos išgirsti pačią poete, skai
tančią savo naujausius, dar 
niekur nespausdintus eilėraš
čius. Klausytojų atminty lieka 
eilėraščių fragmentai: "Ir tu 
vėl velkies suplėšytą gyveni
mą ir dėkoj i motinai", "Jos 
akys kaip išplėšto namo lan
gai", "Nebeatskiriu žudikų 
nuo jų aukų". Pabaigai poetė 
paskaitė kelis eilėraščius iš 
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METINIS SENDRAUGIU SUSIRINKIMAS 
Los Angeles ateitininkai 

sendraugiai savo metiniam 
susirinkimui vasario 12 d. su
važiavo į Mindaugo ir Viole
tos Gedgaudų namus, New-

" hall, CA. Susirinkusieji buvo 
šeimininkų sočiai pavaišinti. 
Susirinkimą malda pradėjo 
prel. P. Celiešius. Vėliau prel. 
Celiešius kalbėjo apie šv. Kazi
mierą Jogailos vaikaitį. Pra
ėjusių metų pabaigoje miręs 
skyriaus narys a.a. Antanas 
Gulbinskas buvo prisimintas 
malda, kurią pravedė prel. P. 
Celiešius. 

Susirinkimui primininkauti 
buvo pakviesta R. Kontrimie
nė, sekretoriauti — R. Burei-
kienė. Skyriaus pirmininkas J. 
Motiejūnas pranešė apie pra
ėjusių metų veiklą, kuri buvu
si labai gyva. Be dažnų eili
nių susirinkimų buvo:. Šeimos 
šventė; iškilmingai paminėta 
kun. S. Ylos mirties sukaktis; 
prisimintas prof. A. Maceina 
75 m. sukakties proga; atei
tininkai surengė gegužinę vie
name Glendale parke; turėjo 
adventinį susikaupimą dr. Z. 
Brinkio namuose. Bet didžiau
sias praėjusių metų užmojis — 
išleisti Vytės Nemunėlio rink
tinę vaikams "Mažųjų die

nos", kuri pasirodys dar prieš 
Velykas. 

Apie kasos padėtį pranešė 
iždininkas P. Grušas, smul
kiai nurodydamas išlaidas ir 
pajamas. Iždininko darbas žy
miai padidėjęs, nes jam tenka 
tvarkyti ir leidžiamos rinkti
nės lėšas. Tam reikalui jau su
rinkta daugiau 6,000., įskai
tant ir narių paskolintus 1,600 
dol. Apie rugpjūčio 18-26 d. 
Twin Peaks vietovėje numaty
tą moksleivių ateitininkų sto
vyklą, negalint susirinkime 
dalyvauti jaunimo reikalų va
dovui, pranešė pirm. J. Motie
jūnas. Kontrolės komisijos 
vardu kalbėjo J. Medžiukas. 

I skyriaus valdybą perrink
ti pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Motiejūnas, vicepirm. 
A. Audronienė, sekrt. R. Burei-
kienė, ižd. P. Grušas ir jauni
mo reikalų vadovas J. Rauli-
naitis. Į kontrolės komisiją: dr. 
Z. Brinkis, I. Medžiukas ir 
prof. F. Palubinskas. 

Pranešta, kad ateitininkų 
Šeimos šventė bal. mėn. 29 
d. Einamuose reikaluose pasi
sakyta išeiti daugiau į viešu
mą, kelti Lietuvos bažnyčios 
padėtį, rinkti parašus ameri
kiečių parapijose dėl komunis-

Eidamas per miškelį pasiju
tau labai pavargęs. Vos bega
lėjau pastovėti. Tas paskuti
nis susirinkimas tikrai mane 
nuvargino. Atsisėdau ant že
mės ir atsirėmiau į storą ąžuo
lą. Staiga pajutau, kad visa že
mė juda, o lauke jau visai 
tamsu. Bet iš tikrųjų pastebiu, 
kad aš esu užsimerkęs. Atmer
kiu akis ir pamatau savo drau
gą, kuris mane žadindamas 
purto. 

— Kas darosi? — klausiu. 
— Jau ilgai visi tavęs ieško, 

o aš tave radau miegantį prie 
ąžuolo. Kur gi tu buvai? Jau 
trys mėnesiai kaip iš tavęs 
nieko negirdėjom, o per tuos 
tris mėnesius praleidau du 
kuopos susirinkimus! 

Ką? Nejaugi aš pramiego
jau tris mėnesius?! Dabar jau 
gerai atsibudęs pradėjau sto
tis. Vaje! Mano judesiai buvo 
keisti. Aš judu, bet labai lėtai. 
Pasižiūrėjęs pamačiau, kad 
mano visas kūnas samano
mis apaugęs. Man barzda ka
ba virš pilvo, o pilvas ne toks 
koks būdavo — daug plokštes-
nis. Kai atsistojau, galva jau
tėsi sunki. Papurčiau galvą ir 
nuo galvos pradėjo kristi gry
bukai. Dabar tikrai nustebęs 
pasižiūrėjau į laikrodį. Buvo 
tik pusę trečios — aš tik tris 
valandas miegojau! Paspau-

tų nusavintos Klaipėdos baž
nyčios. Tais k laus imais 
kalbėjo E. Arbas, Alė Rūta-Ar-
bienė, R. Kontrimas, M. Gru
šienė ir kiti. R. Kontrimienė 
pranešė, kad Anaheime kovo 
27 d. įvyks Katalikų konferen
cija, kurioje bus iškelta ir ken
čiančios Lietuvoje Bažnyčios 
padėtis. Dėl parašų rinkimo ji 
siūlė surengti moksleiviams 
trumpalaikius kursus. Sky
riaus narių susirinkimus nu
tarta kviesti kas trys mėne
siai. Malonu, kad į Ateitininkų 
sendraugių veiklą įsijungė 
Santa Monikoje apsigyvenę 
daktarai Starkai, kurie daly
vavo ir šiame susirinkime. 

Ig.M. 

džiau kitą mygtuką ir matau, 
kad jau vasario mėnuo! Čia ne 
juokai! 

Nenorėdamas būti atsilikęs 
apie pasaulinius įvykius, tuoj 
pat paklausiau draugą, ką da
rė per Stulginskio kuopos susi
rinkimus. Tai jis ir pradėjo sa
vo ilgą paseką. 

Gruodžio pradžioj, dar prieš 
Žiemos kursus, Stulginskio 
kuopa rinkosi Tijūnėlių na
muose (mano namuose?). Bu
vo atvažiavęs kun. A. Saulai-
tis papasakoti kuopai apie jo 
nuotykius Italijoje. Jis rodė 
skaidres i8 įvairių vietovių, pa
sakojo apie susitikimą su Po
piežium ir atsakinėjo susido
mėjusių na rų klausimus. 

Vėliau nariai ir svečiai pasi
vaišino pica ir minkštais gėri
mais. Bet kadangi susirinku
sieji buvo d a r a l k a n i , 
išvažiavo \ " Jo-JoV restora
ną. Tačiau nesėkmė visus ly
dėjo. "Jo-Jo s" neturėjo užten
kamai dicelį pasirinkimą 
gardumynų, tai visi perėjo į 
įvairumais pasižyminti "Bur-
ger King". Tuo ir baigėsi susi
rinkimas. 

Sausio gale buvo susirin
kimas pas Venclovus. Linas 
Palubinskas atvažiavo pakal
bėti apie Kroniką ir jos reikš
mę. Daug klausimų buvo iš
kelta apie Kronikos vertę ir 
naudą. Visi nusprendė, kad 
Kronika yra reikalinga. Po pa
skaitos kuopa turėjo disku
sijas apie kuopos problemas. 
Buvo apkalbama atstumo ir 
keliavimo sunkumai ir kuopos 
veikla. Vėliau visi pėsti išėjo į 
"Poppin Fre*h" restoraną. Bet 
ir vėl nesėkmė mus lydėjo — 
nebuvo užtenkamai laisvų vie
tų. Paėjom toliau į "McDo
nald's". 

Tas draugas pasakojo ko
kias dvi valandas be pertrau
kos.. Aš galvojau, kada gi jis 
baigs. Toliau girdėjau, kad jis 
kažką murma, kad ateinantis 
susirinkimas bus pas Vitą Žu
kauskaitę, 427 Bonnie Brae 
Rd., Hinsdale, (986-0289), 
penktadienį, kovo 9 dieną, 7:30 
v. vakare. 

Vėl pradėjo temti. Aš pato
giau atsirėmiau į ąžuolą, gal
va pradėjo linkti, akys pradė
jo merktis.* 

Aras tijūnėlis 

bus pabendravimas su vaišė
mis. 

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

Kun. A. L ipn iūno kuopa po suHinn'k;mn su kun. K. Kuzminsku. 

J A U N Ų J Ų 
DAILININKIŲ 

PARODA 

Jaunųjų dailininkų paroda 
vyks kovo 11-18 dienomis Atei
tininkų namuose, Lemonte. 
Atidarymas bus sekmadienį, 
kovo 11 d., 1:30 v.pp. 

Parodoje dalyvaus penkios 
dailininkės: 

Daina Juozevičienė, 
Daiva Karužaitė-Gogola, 
Jonė Karužaitė, 
Rūta Končiūtė, 
Kristina Kotovailė. 
Viktorija Kašibaitė-Mat-

ranga kalbės parocos atidary
me. Daiva Karužaitė-Gogola 

, skaitys savo kūryx>s eilėraš-
Nuotr. Jono L. Račkausko čius. Po parodos atidarymo 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžins ak i i anksto 
susitarus. Redakcija ui skelbimų 
turini neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

0R. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympia FieMs, 111 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. UNAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

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

MEDICINOS P O P I E T Ė 

Antroji medicinos paskaitų 
ciklo paskaita bus apie skie
pus ir dažnus vaikų susirgi- < 
mus. Dr. Teresė Prunskytė-
Kazlauskienė, vaikų ligų 
specialistė, kalbės šia tema. 
Po paskaitos dr. Kazlauskienė 
atsakys į klausimus. 

Popietė bus sekmadieni, ko
vo 18 d., 1:30 v. p.p., Ateitinin
kų namuose, Lemonte. 

Visa lietuviška visuomenė -
maloniai kviečiama šioje po
pietėje dalyvauti. 

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ VEIKLOS 

KALENDORIUS 
i 

Jaunimo centro vakaronėje 
balandžio 13 d. Kazio Bradū-
no "Ateities" leidyklos išleis
tos knygos sutiktuvės. 

Kovo 23 d. Jaunimo centro 
kavinėje dail. Albinas Elskus 
skaitys paskaitą "Vitražų me
nas". 

Gegužės 11d. Jaunimo cent
ro kavinėje vakaronė su rašy
toja Birute Pūkelevičiūte. 

Birželio 10 d. (per Sekmi
nes) Ateitininkų namuose Šei
mos šventė. Pradėsime šventę 
pamaldomis 11 vai. r. 

Rugsėjo 9 d. 1 v. po pietų 
Gimimo Šv. Mergelės Marijos 
bažnyčioje dalyvausime su vė
liavomis, seni ir jauni, Čika-
giškiai ir Chicagos apylinkių 
ateitininkai Šiluvos atlaidų 
procesijoje. 

Spalio 7 d. Jaunimo centro1 

102-me kamb. metinis a te i 
tininkų Sendraugių susirinki
mas. Valdybos pranešimai ir 
naujos valdybos rinkimai. 

Spalio 26-28 d. tradicinis 
Akademinis savaitgalis Jau
nimo centre. 

Gruodžio 23 d. Kūčios. Mi
šios 4 v. p. pietų Jėzuitų kop
lyčioje, Kūčios Jaunimo cent
ro mažojoje salėje 5 v. vak. 

Praėjusių metų spalio 9 d. 
Chicagos Sendraugių susi
rinkime nutarta padidinti na
rio mokestį: nedirbantiems iki 
5 dol., dirbantiems iki 10 dol. ! 

metams. Norime daugiau su
šelpti svarbias lietuvybės iš
laikymui ateitininkų stovyk
las. 

Chicagos Ateitininkų 
sendraugių valdyba 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 
DR. VUAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 West 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv. 
12—6:30; sėst, tik su»itarus. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgija 

6 4 4 9 S o . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . A n t . Rudoko kabinetą pereme 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. r- GR 6-24O0 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; Sestad 10-3 vai 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkam* nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Oti 735-4477: Raz 246 0067 arba 2*6 6*81 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVLI IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 

o—8: antr 12—o; cenkt. 10—1Z.A—o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą* 

O f i s o tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGHA 
Valandos pagal susitarime 

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

Lietuvis gydytoms 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir iei t uždaryta 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
118S Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FHANK PLECKAS 
'Kalba lietuviukai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč" 

0R. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2 6 5 9 W. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

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

Te l . o f i so ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak 
išskyrus treč Seit. 12 iki 4 vai popiet 

M . IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU m VAIKU LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81tt Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7£l lM; reztd. 239-291* 

Dr. Juozo Meškausko ofiia pereme 

T. RAINA, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
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šešiasdešimt metų 
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NUKRYŽIUOTO JO 
JĖZAUS VIENUOLIJAI 

I 

S 

Nukryžiuotojo Jėzaus ir 
Sopulingosios Motinos vie
nuolija šiemet švenčia savo še
šiasdešimt metų gyvavimo su
kaktį. Tą sukaktį jos žymi 
trigubu minėjimu — šimto me
tų nuo jų įkūrėjo kun. Alfonso 
Marijos Urbonavičiaus gimi
mo, šešiasdešimt, kai jis pra
dėjo kurti vienuoliją, ir trisde
šimt penkerių metų nuo 
įkūrėjo mirties. Sukaktį pra
dėjo minėti, pagerbdamos įkū
rėjo gimimo dieną — jis gimė 
1884 m. sausio 15 d. Baigs jo 
mirties minėjimu — šių metų 

I spalio 18 d. Visas šis laikotar
pis bus skirtas pagerbti vie-

*. nuolijos steigėjui, bet kartu 
| p prisiminti vienuolijos nuveik

tus darbus ir numatymus atei
čiai geriau tarnauti Dievui ir 
žmonėms. 

Julius Urbonavičius (Alfon
sas Marija — jo vienuoliškas 
vardas) gimė Tytuvėnuose, 
Raseinių apskrityje, Žemaičių 
bajorų šeimoje. Mokėsi kurį 
laiką Petrapilio kunigų semi
narijoje, bet tėvui mirus, grįžo 
namo. Tuo metu rusų valdžia, 

norėdama, kad okupuotas 
kraštas Lietuva būtų, anot 
vysk. A. Baranausko, "ir taro-

\ si ir juoda", neleido lietuvių 
\ spaudos, kad lietuviai grei

čiau surusėtų. Julius Urbona
vičius, grįžęs iš Petrapilio, tuo
jau prisidėjo prie knygnešių, 
kurie slaptai iš Prūsijos nešė 
lietuvišką spaudą ir platino ją 

i Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. 
Jis" žinojo, kad dirba su dide
liu pavojum sau pačiam, bet 

I jautė atliekąs pareigą savo 
tautai, ją šviesdamas, ir Die
vui, savo tautą sulaikydamas 
nuo surusinimo ir nuo supro-
voslavinimo. 

Pajutęs pavojų iš lietuvius 
knygnešius ir patriotus perse
kiojančių rusų, Urbonavičius 
1902 m. slaptai išvyko į 
Ameriką ir apsigyveno pas sa
vo anksčiau atvykusį brolį 
Pennsylvanijoje. Nepraradęs 
pašaukimo, jis 1905 m. įstojo į 
pasijonistų vienuoliją, kurio
je, atlikęs noviciatą ir baigęs 
mokslus, 1915 m. buvo įšven
tintas kunigu. Pradžioje ėjo 
misijonieriaus ir rekolekcijų 
vedėjo pareigas lietuvių para
pijose, o paskiau pradėjo gal
voti apie vienuolijos sukūri
mą, nes seserys vienuolės 
buvo būtina pagalba lietuvių 
parapijoms. 

PRADĖTI ERDVIŲ STOTIES 
DARBAI 

Amerika grįžta į erdvių užkariavimo varžybas 

Rimties valandėlei 

ŠV. KAZIMIERO 
METŲ ŠVIESOJE 
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Nors jau tuo metu buvo įsi
kūrusios ir gražiai veikė Šv. 
Kazimiero seserų vienuolija ir 
pranciškietės, kurios aukojosi 
Dievui ir savo tautiečiams, bet 
jis, važinėdamas po lietuviš
kas parapijas, matė, kad dar 
trūksta organizuotos veiklos 
pagelbėti seniems ir sveikatos 
netekusiems lietuviams. 1924 
m. jis pasijonistų pavyzdžiu 
Elmhurste, Pa., pradėjo kurti 
naują vienuoliją, pavadinda
mas ją Nukryžiuotojo Jėzaus 
ir Sopulingosios Motinos var
du. Radęs pritarėjų kelias lie
tuvaites, — Alfonsą Jakulytę, 
Gabrielę Kairytę , Marija 
Bagailiškytę, Paulę Dailydai-
tę ir Dolorosą Dailydėnaitę, — 
jis stengėsi sukurti joms įsta
tus, parengti jas dvasiniam 
gyvenimui ir sudaryti naujos 
vienuolijos pradžią. 

Teisybė, jos jau nuo 1920 m. 
ruošėsi vienuoliškam gyveni
mui pas domininkones, pasi-
jonistes ir pagaliau pas Švč. 
Širdies vienuolijos seseris 
Scrantone, kad išmoktų tvar
kyti savo vienuoliją, pažintų 
dvasinį gyvenimą ir pasiryžtų 
ištesėti tarnyboje Dievui ir sa
vo žmonėms. Ypač buvo glo
bėjos net iki 1927 m. Švč. Šir
dies seserys, kurios įvedė 

' naują vienuoliją į vienuolišką 
kelią ir kurios padėjo giliau 

persiimti ir ryžtingiau gyven
ti savo kūrėjo teikiamu dvasi
niu mokslu ir pasiryžimu vie
nuoliškoje tobulybėje. 

Nuo 1927 m. pradėjo vado
vauti pirmoji naujosios vie
nuolijos narė ses. Paulė Daily-
daitė. Jau pati vienuolija 
turėjo pakankamai kandida
čių ir užsiėmimų. Net ir pats 
vienuolijos kūrėjas ir dvasinis 
įkvėpėjas kun. Alfonsas M. 
Urbonavičius galėjo vėl grįžti 
į savo vienuoliją, galėjo už
siimti savo pamėgtu misijo
nieriaus darbu ir tik toliau 
grįsti dvasinio gyvenimo pa
grindus. 

Vienuolija pirmiausiai savo 
tikslu pasiskyrė neturtingųjų, 
paliegusių ir ligonių globą. Bet 
lietuvių parapijos prašė imtis 
ir mokykloms vadovavimo, 
nes auklėti jaunimą ir jį pa
ruošti krikščioniškam gyveni
mui taip pat yra labai svar
bus darbas. Svarbus buvo 
ypač tuo metu, kai lietuviai 
ateiviai ieškojo tikro auklėji
mo savo vaikams. Ir Nukry
žiuotojo Jėzaus seserys pradė
jo savo nares ruošti auklėjimo 
ir mokyklų vadovavimo dar
bui. 

Vienuolijos yra Bažnyčios 
tvirtovės ir savo tautos žibu
riai. Bažnyčia remiasi jų pasi
aukojimu krikščioniškam to
bulumui darbu ir malda, tauta 
— žmonių globai, jaunimo 
auklėjimui, paliegusių paguo
dai. Nukryžiuotojo Jėzaus ir 
Sopulingosios Motinos vie
nuolija susilaukė Dievo palai
mos, kurios prašė jos kūrėjas 
kun. Alfonsas M. Urbonavi
čius ir pačios narės. Ji augo ir 
stiprėjo savo mokslu, savo 
dvasiniu gyvenimu, savo au
ka vis naujuose darbuose ir 
naujose pareigose. J i globojo 
ne tik senelius ir neturtinguo
sius, bet ir auklėjo jaunimą 
prie parapijų įsteigtose mo
kyklose, kad tik daugiau pa
darytų Dievui garbės savo tar
nyba žmonėms. 

Iš to mažo branduolio, ku
riuo rėmėsi vienuolijos kūrė
jas, per šešiasdešimt metų iš
augo didelis medis su daug 
Šakų, kurios pasiekė iš Penn-
sylvanijos ir kitas valstijas. 
Jos ėjo ten, kur tik buvo rei
kalingos ir kur tik šaukėsi jų 
pagalbos. Nors pradžioje vie
nuolijos centras buvo Elm
hurste, Pa., bet nuo 1945 m. 
jos jau įsikūrė Brocktone, 
Mass., kuris savo aplinka bu
vo patogesnis didesniems dar
bams ir pačiai vienuolijos ad
ministracijai. Dabar jų veiklos 
centras su daugeliu seserų ir 
vienuolijos vadovybe yra 
Brocktone, Mass. Seserys dir
ba ne tik globos, bet ir auklėji
mo darbus, kad tik geriau ati
tiktų savo pašaukimo paskirtį, 
geriau atliktų darbus, skirtus 
tarnauti saviems žmonėms. 

Nors dabartinių laikų neda
lia liečia ir šią vienuoliją, 
švenčiančią savo šešiasde
šimt metų sukaktį ir pager
biančią savo kūrėjo šimtąjį 
gimtadienį, bet vienuolija vi
su uolumu veikia ir tobulėja. 
Anksčiau ji galėjo tarnauti tik 
lietuviams, dabar jau turi žiū
rėti ir į kitus darbo plotus. Net 
dabarties lietuviai jau nelau
kia tik lietuviškai kalbančių 
vienuolių, bet gerų globėjų, ge
rų auklėtojų ir gerų savo pa
šaukimo vykdytojų. Pašauki
mai vienuoliškam gyvenimui 
ir aukos iš lietuvių tarpo su
mažėjo, nes lietuviai jau įsi
jungė į svetimas parapijas ir 
vienuolijas. Bet Nukryžiuoto
jo Jėzaus vienuolija ir šiuo me
tu atlieka savo pareigas, ku
rias joms uždėjo jų kūrėjas, 
atlieka pareigas, kurioms jas 
šaukia Bažnyčia. Pr. Gr. 

JAV prezidentas š.m. sau
sio 25 d. State of the Union 
kalboje jungtiniame kongreso 
posėdyje, be kitų jo vadovau
jamos vyriausybės atliktų dar
bų, pranešė tautai, kad "šį va
karą įsakiau NASA (National 
Aeronautics and Space Ad-
ministration — Tautinė aero
nautikos ir erdvės tyrinėjimo 
administracija), kad šį de
šimtmetį jį išvystytų nuolati
nę su žmonėmis skriejančią 
"erdvių stotį". Amerika pasie

kė techniškų ir ūkinių laimėji
mų, kada ji drįso siekti, atro
do, nepasiekiamų aukštumų. 
Mes amerikiečiai įgyvendinsi
me savo svajones nuskristi į 
tolimas erdvėje spindinčias 
žvaigždes, dirbdami ir gyven
dami erdvėje. Šie visi laimėji
mai pakilus nuo žemės į erd
ves yra skiriami mokslui, 
ūkiniam gyvenimui ir taikin
gam tautų sugyvenimui". 

Kviečia 
sąjungininkus 

Šių plačių užsimojimų įgy
vendinimui Amerika į talką 
pasikvietė NATO kraštus ir 
Japoniją. NASA administra
torius James M. Beggs, kaip 
rašoma "Aviation Week & 
Space Technology" savaitraš
tyje sausio 30 d., jau susirišo 
su užsieniu, besidominčiu šio 
užsimojimo pasisekimu. Tiki
ma, kad JAV prezidentas pa
tarė J. Beggs: "šio projekto 
sėkmingam įgyvendinimui ir 
jo darbams išgarsinti prie jo 
reikia pritraukti kuo daugiau 
prekybininkų. Tai paskatintų 
naujų prekių gamybą ir jų pa
naudojimą gyvenimo reika
lams. Veikiant šia linkme bū
tų galima rungtyniauti su 
aukštų techniškų laimėjimų 
pasiekusiomis tautomis," ska
tinęs NASA pareigūną pre
zidentas. Sutelkus energiją, 
sumanumą ir išteklius būtų 
sukurta naujų darbų, maži
nančių bedarbių skaičių Ameri
koje ir visame pasaulyje. 

Neužmirš ta 
k r a š t o gynyba 

Naujoji 'erdvių stotis' būtų 
skiriama pilietinio sektoriaus 
reikalams. Bet veikiant šia 
kryptimi nenorima užmiršti ir 
JAV gynybos. 

Teigiama, kad NASA jau su
dariusi ryšius su Gynybos d-
tu. Pradedant planavimo dar
bus, į juos reikia įtraukti ir 
gyvybinius krašto gynybos 
reikalus. Prie šio projekto pra
dinių darbų vykdymo jau pri
skirta Karo aviacijos ir Karo 

BR. AUŠROTAS 

laivyno erdvių vadovybių 
karininkai. J i e glaudžiai bend
radarbiaus su NASA pareigū
nais, ruošiančiais erdvių sto
ties planus. Tai būsianti bene 
stambiausia JAV erdvių už
kariavimo veikla šiame šimt
metyje. 

Gal imos dv i 
s to tys 

Savaitraštyje rašoma, kad 
po kurio laiko, pakėlus į erd
ves pirmąją stotį ir paaiškėjus 
jos praktiškam reikalingu
mui, NASA galėtų parengti 
dvi tokias stotis. Viena iš jų, 
kuriai pinigai jau numatyti (8 
bilijonai dol.) stoties išvysty
mo biudžete, galėtų skristi pu
siaujo orbitoje. 

Po keliolikos metų sėkmin
go veikimo ekvatorinėje orbi
toje, nauja erdvių stotis galė
tų paki l t i nuo žemės į 
Šiaurės-Pietų ašigalių orbitą. 
Tai būtų vykdoma tik tuomet, 
jeigu pastarajam projektui 
atsirastų reikalingas susido
mėjimas iš privataus sekto
riaus bei iš krašto gynybos pa
reigūnų. 

Pinant minčių rezginį priei
nama išvada, kad iš šių erd
vių stočių būtų galima tęsti to
limesnes mėnulio studijas. 
Suprantama, kad visiems 
šiems fantastiškiems projek
tams turėtų pritarti JAV kon
gresas, valdąs visų valdiškų 
darbų keisčiausius užmojus. 

Žvi lgsn is p r i ek in 
Dabartinė JAV vyriausybė 

yra pasiryžusi šio dešimtme
čio bėgyje pakelti nuo žemės į 
erdves jos satelitą-palydovą. 
Lygiagrečiai su šiuo sumany
mu yra žvelgiama tolyn į atei
tį, jog ateinančių 20-25-rių me
tų bėgyje ant mėnulio užkelti 
pastovią žmonių apgyventą 
bazę. JAV valdžios atitinka
mų žinybų pareigūnai jau rim
tai svarsto šias galimybes, pa
našiai, kaip daug anksčiau 
buvo aptartos Antarktikos 
mokslinių tyrinėjimų studijos. 

Erdvių stoties iškėlimas nuo 
žemės paviršiaus leistų NASA 
išvystyti jos pajėgumą ir 
mokslinius sugebėjimus. Pas
tarieji galėtų būti praktiškai 
pritaikomi prie jau sėkmingai 
veikiančio erdvėlaivio 'shut-
tle'. Ateities kartos turėtų su
telkti savo dėmesį, kaip šio 
erdvėlaivio laimėjimai būtų 
galima pritaikyti prekybos ir 
biznio reikalams. Dabartinė 
vyriausybė 1985 m. biudžete 
yra numačiusi apie 150 milijo

nų dol. erdvių stoties išgarsi
nimui. 

Brangus p ro j ek ta s 
J au 1986 m. NASA numato 

gauti erdvės stoties tolimes
niam išvystymui apie 280 mi
lijonų dol. Ir juo tolyn žengs 
šie darbai, juo jie bus bran
gesni — maždaug kas metai 
erdvės stotis kainuos apie vie
ną bilijoną dolerių! Pradedant 
1987 metais, stambios sumos 
bus skiriamos satelito staty
bai (gyvenamoms astronautų 
patalpoms). 

Iš šio projekto pradžioje nu
matytų 8 bilijonų dolerių bus 
galima pastatyti vieną apie že
mę skriejančią stotį. J i svers 
apie 80,000 svarų. Jos tūris 
195 kubinių m (ar 225 kubi
niai jardai), būsianti suspaus
to oro gyvenvietė butas. Jame 
galėtų gyventi apie 6-8 astro
nautai. Jie galėtų sugrįžti į že
mę kas 3-6 mėnesiai. Stoties 
aptarnavimą ir astronautų ke
liones į žemę ir atgal vykdytų 
shuttle erdvėlaivis. 

Sovietinė stotis, sverianti 
apie 300,000 svarų, jau 1992 
m., o gal ir anksčiau būsianti 
iššauta į erdves. Joje gyvens 
12 kosmonautų. Taigi sovieti
nė erdvių stotis bus žymiai 
sunkesnė už Amerikos ir gau
sesnė žmonių skaičiumi. 

Nėra abejonės, kad Sovietų 
pirmavimas erdvėse bus pri
vertęs JAV vyriausybę neati
dėliojant žengti šį istorinį 
žingsnį. 

S t ip rus 
pas ipr ieš in imas 

Teigiama, kad prezidentas 
R. Reaganas turėjęs nugalėti 
stiprų pasipriešinimą iš Gyny
bos d-to ir iš žvalgybos įstai
gų bei iš Biudžeto priežiūros 
pareigūnų. 

Erdvės stoties idėjai labiau
siai priešinosi ne kas kitas, 
kaip Gynybos sekretorius Cas-
per W. Weinbergeris. Jis aiški
no, kad stoties projektas atims 
dalį Gynybos ministerijos 
pinigų. Tam tikruose sluoks-
niuoe ne paslaptis, kad po to. 
kai prezidentas pasisakė už 
stoties statybos projektą, C.W. 
Weinberger nenusileido. Jis 
kreipėsi į NASA vadovą J.M. 
Beggs, kad pastarasis stotų 
Weinbergerio pusėje. Mat, nu
matyta, kad ir shuttle skiria
mi pinigai Gynybos ministe
rijos biudžete taip pat bus 
apkarpyti erdvių stoties nau
dai. 

Esą pats prezidentas, ra
šant State of the Union kalbą, 
kai buvo kalbama apie erdvių 

Mintimis žvelgiant į šiuos 
metus, jau dabar matyti gana 
didingas vaizdas, kaip šiais 
metais bus minimas šv. Kazi
mieras Romoje, Šv. Petro ba
zilikoje minėjimui vadovaus 
pop. Paulius Jonas II. Chica-
goje, Philadelphijoje, Toronte, 
Paryžiuje, Sao Paulo, Brazili
joje, minėjimui vadovaus tų 
arkidiecezijų kardinolai savo 
katedrose, Los Angeles kardi
nolas atvyks į lietuvių Šv. Ka
zimiero bažnyčią. Daugelyje 
kitų vietų to minėjimo liturgi
nėms pamaldoms vadovaus tų 
vietų vyskupai savo katedrose 
ar lietuvių bažnyčiose. Savo 
parapijose lietuviai minės šv. 
Kazimierą ne tik bažnyčiose, 
kai kur tam skirdami kelias 
dienas, bet apie daugelį vietų 
jau žinome, kas to minėjimo 
proga vyks už bažnyčių. Iš to
kių minėjimų, be abejo, žy
miausias, programa turtin
giausias vyks Toronte rugsėjo 
1-3 dienomis. 

Gal dar plačiau ir pastoviau 
šv. Kazimiero vardą ir asme
nybę paskleis spausdinti leidi
niai lietuvių, anglų, ispanų, 
italų, vokiečių, portugalų ir gal 
dar kitomis kalbomis. Sese
lės kazimierietės paskleis 
daugiau kaip 30.000 šy. Kazi
miero paveikslėlių lietuvių ir 
anglų kalba su šv. Kazimiero 
asmens charekteristika.N. P. 
Švč. Marijos seselės paskleis 
tūkstančius panašaus leidinio 
lietuvių kalba. 

Mums patiems — subrendu
siems ir jaunimui šv. Kazi
miero asmenybė yra daug pa
s a k a n t i . I š kara la ič io 
Kazimiero asmeninio mokyto
jo, lenkų istoriko Jono Dlugo-

stotį vietoje vieno žodžio 'per-
manent" įrašęs 'permanently 
manned'. 

Jau paskutinę minutę pre
zidento šalininkai į preziden
to kalbą sugebėję įrašyti "šį 
vakarą aš nurodžiau NASA iš
vystyti dar šį dešimtmetį nuo
latinę žmonių apgyventą erd
vių stotį". 

Negali kilti jokios abejonės, 
kad prezidentas nusprendė tei
singai, turėdamas tikslias ži
nias, kad jau 1980-jo dešimt
mečio pabaigoje sovietai su 
12-kos kosmonautų įgula apie 
300 tonų erdvės stotyje ne tai
kos išlaikymui žemėje, bet 
žiauriam komunizmui įkurti 
šioje planetoje grėsmingai 
skris virš mūsų galvų. Ir juo 
anksčiau Amerikos erdvių sto
tis pakils nuo žemės, juo sau
giau jausis visa žmonija. 

szo žinome, kad karalaitis Ka
zimieras buvo "pasigėrėtinų 
retų gabumų ir nuostabaus 
mokslumo jaunikaitis", šalia 
savo valstybinės kalbos ar 
kalbų, laisvai kalbėjęs vokiš
kai, su aukštais dvasininkais 
kalbėdavęs lotyniškai, ta kal
ba yra sakęs oficialių, viešų 
kalbų valstybinėmis progo
mis. Taip rašė apie savo mo
kinį jo mokytojas ne po moki
nio Kazimiero mirties, nes 
mokytojas Jonas Dlugosz mi
rė ketveriais metais anksčiau 
už Kazimierą (Plg. prof. Z. 
Ivinskio, Šv. Kazimieras, psl. 
31-32). 

Sv. Kazimiero asmens cha
rakteristikos kitą pusę nušvie
čia k i t a s jo bendralaikis 
Kazimierą-karalaitį, aktyviai 
dalyvaujantį valstybės reika
lų tvarkyme, karalių — savo 
tėvą informuojantį ypatingai 
apie neigiamus dalykus, vi
siems žinomą, kaip ypatingai 
išmintingą. Tėvui karaliui iš
vykus ilgesniam laikui į Lie
tuvą, Kazimieras tvarkė Len
kijos valstybės reikalus. 
Turėjusieji progos dažniau ir 
arčiau su juo susitikti pajus
davo, kaip labiau už viską jis 
paisė Dievo valios, Dievo mei
lės. Didžiausias jo malonu
mas buvęs save patį ir viską, 
ką galėjo, atiduoti vargšams, 
benamiams, ligotiems ir ki
taip nelaimingiems. Jiems jis 
buvęs kaip tėvas, brolis, sū
nus. Visiems buvęs visokio 
saikingumo, padorumo, ne
kaltumo, pamaldumo ir kitų 
dorybių pavyzdys (Actą Sanc-
torum, Cp. 2-3). 

Kazimieras mirdamas pali
ko apie save tokią visuotinę 
nuomonę, kad tuoj po jo mir
ties jo šventumo gandas, į jį 
pamaldumas plito taip grei
tai, kad netrukus buvo pradė
ta kalbėti apie stebuklus, įvy
kusius ar patirtus prašant 
Kazimiero užtarimo. Nuėjusi 
per Lenkiją, bet ypač per Lie
tuvą nauja protestantizmo 
banga Kazimiero nei vardo, 
nei jo šventumo gando, net nei 
kulto nenustelbė. Kaip tas var
das yra gyvas ir šiandien mū
sų tautoje, parodo šių dienų 
faktas, kaip šią šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukaktį mi
nime Lietuvoje ir už Lietuvos. 

Būtų maža paguoda ir atpil
das už šiais metais parodytas 
pastangas, jeigu metams pa
sibaigus baigtųsi ir tai, kuo 
šiais metais gyvensime. Jau
nas, intelektuališkai išsilavi
nęs pasaulietis, krikščioniš
kos dvasios ir gyvenimo kokį 

(Nukelta į 4 psl.) 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS R U D Z E V I Č I U S 

Šeimos vieningumas glūdi 
meilėje, kuri tik viena moka 
suderinti autoritetą su laisve. 

R. H. Benson 
V.-

Žodžiai — tai sėkla, iš ku
rios auga amžini daiktai: dėl 
to juos reikia atsargiai sėti. 

R. Striupas 
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šunyčiu vedina merga galėjo būti išvaduota, bent 
per skarelę pabučiuota. Po to būtų sekęs bendras 
vedybinis labai laimingas gyvenimas. Vaikinui 
atsisakius, ji užtrenkusi duris ir išnykusi kalne. 
Kita merga vis pasirodanti piliakalnio šiauriniame 
pakraštyje, kur ilsisi jaunos merginos griaučiai. 
Naktimis, kaip žmonės pasakoja, an t piliakalnio 
viršūnės vaikščioja senoviški kareiviai ir senoviški 
ponai. Ten kalno požemiuose sukrauti ginklai, 
skiepuose kubiluose supilti pinigai.Visa tai saugoja 
nematomos galingos dvasios, nubaudusios visus, 
kurie pasikėsino piliakalnį ardyti, o mėginusio 
kalną arti jaučius nugaišinusios. Jautrios vaizduo
tės pagražinti legendų vaidiniai jame sužadino iki 
šiol nepažintą piliakalniui emocinę nuotaiką, kurią 
jis „instinktiniu užuojausmu" vadino. Su metais 
paaugęs, „instiktinio užuojausmo" vedamas, pradė
jo ilgus metus užsitęsusią, o dvasioje niekada 
neužsibaigusią piliakalnio lankymo ir „instiktinio 
užuojausmo" istoriją, kurią plačiau galima išskaity
ti „Apie senovės Lietuvos pilių" lapuose. 

Ilgus metus pavasarinių potvynių „iš Pelenių 
kalnų" įsibėgėję Aistos vandenys vis daugiau 
graužė jau griūvantį piliakalnio krantą. Tik apie 
1902 metų pavasarį, gal kas sakytų, kad galin
gosios dvasios Aistos vagą permetė toliau į rytus ir 
taip apsaugojo piliakalnį nuo tolimesnio ardymo. 
Bet ir tai, matyt, nepaprastai stačių kalno šlaitų 
bent dalinį irimą nesulaikė. Po kelių metų griūvan

čiam šlaite pasirodė įsmigęs senoviškas geležinis 
kirvelis. 

Nuo piliakalnio apylinkės dominuojančių aukš
tumų atsidengia tolimi horizontai, apjuosiantys 
didžiulius Sūduvos gamtovaizdžius. Ten toliau į 
šiaurę, už Bartininkų slėnių, kalvelėmis, vietiniais 
pakilimais pagražintų apylinkių, už Geisteriškių, 
Bajorų bebaigiančių ištirpti vis žemėjančių nuokal
nių pakilimų, visu šiauriniu akiračiu prasideda, 
kaip bekraštė žalia jūra išsiliejusios, tik vietiniais 
pakilimais paįvairintos, derlingos, iki Nemuno 
krantų besitęsiančios lygumos. Toliau į rytus, 
pietus, dešimtimi kilometrų užmatomas, šimtais 
aukštėjančių kalvų, kalvelių pakilimais nusėtas, 
žaliuojančiais slėniais išdabintas, gaivalingų upelių 
išraižytas, į Vištyčio, Vidgirių, Liubavo kalnus 
kopiantis įkalnis. Ten dar aukščiau, horizonte, kaip 
karalaitės žalių miškų karūnomis pasipuošusios, 
puikuojasi aukštumų viršūnės. Virš jų melsva žydin
čių linų spalva alsuojančiam danguje, baltos gulbe
lės sparnais pasidabinęs, plaukia vienišas pūkinis 
debesėlis. Jo lengvutis šešėlis ilgais kilometrais, 
švelnutėliai, nė menkiausio žolynėlio nepalenk
damas slenka aukštumų nuokalne. 

Visu akiračiu, kiek akys gali užmatyti, kalnais, 
nuokalne, patogiomis Sūduvos lygumomis eina 
žydinti vasara. Linksma, giedri, kaip gyvenimas 
jauno žmogaus. Pilkai melsvais žiedadulkių debe
sėliais nuplaukia, nužydi rugių laukai ir ateina šv. 
Jono naktis. Ir vėl piliakalnių kalnuose bunda senų
jų sūduvių dvasios. 

Nuo paprūsės Kaupiškių, Pajevonio, visu įkalnio 
ruožu iki Liubavo kalnų, laužais Svylančiuose 
piliakalniuose metų metais kartojasi Sūduvos tradi
cijos, šiomis naktimis ir Piliakalnių pilies kalne 
suliepsnoja ugnys. Laužų pašvaisčių žiežirbų aureo
lės nušviečia apylinkes, kaip anais laikais renkasi 
čia linksmų žmonių pulkai, paminėti garbingos 

praeities ir pasidžiaugti paparčio žiedais sužydusia 
naktimi. Laužai dega, liepsnų švytuliai supasi 
įkaitusiame nakties ore... Į rytą, brėkštant, ugnys 
gęsta, kad vėl ir vėl sekančiais metais, kol bus gyva 
Lietuvos dvasia, kartotųsi neužmirštamos gimtinio 
krašto tradicijos. 

Ir J. Basanavičius savo mėgstamiausio pilia
kalnio aplinkai nepagailėjo pačių gražiausių, niekur 
kitur nepavartotų žodžių: „Netoli Ožkabalių, Pilia
kalnių kaimo laukuose pas Rasius yra gražus pilia
kalnis, nuo kurio pats kaimas pramintas. Šitą didį, 
labai gražų, neišpasakytinai dailioje, ramioje vietoje 
ant daubos kranto paliai Aistos upę stūksantį kalną 
aš nuo jaunystės pradėjau lankyti (...)". 

Iš trijų šonų piliakalnį saugoja daubomis 
išgraužta Aistos vaga, o išlaukinį kraštą ir piliakal
nio viršūnę gina ten įrengti gynimosi pylimai. Pilia
kalnio kaimynystėje yra „šiandien dvaras Rasiai, 
labai gražioje vietoje, kur senovėje galėjo būti lietu
vių žinyčia". 

Prieš 100 m. J. Basanavičiaus paduotais duome
nimis, vakarinio — „didžiojo volo pamatas ir viršus" 
buvo 60 pėdų aukščio ir 300 pėdų ilgio. Žemesnis, 
prie daubos kranto esantis, pylimas siekė 150 pėdų 
ilgio ir gerų 3 pėdų aukščio. Už varsnų nuo didžiojo 
volo į vakarus buvusios sodybos plotas apvestas 
gerų 3 pėdų aukščio, 450, pėdų ilgio pylimu. Toliau 
nuo buvusios pilies link žemupio Aistos vaga buvo 
užtvenkta „aukštu ir plačiu" pylimu, kurį dabar. 
nors vandens pragraužtą, „šiandien gali aiškiai 
užtėmyti". Mūsų laikais šis užtvankos pylimas dar 
siekęs 3-5 pėdas aukščio. Ten pat prisiminęs stačius, 
sunkiai įlipamus piliakalnio šlaitus, jis aiškina: „Iš 
to galima dar šiandien suprasti, jog dabar, praėjus 
jau kokiems šešiems metų šimtams, dar yra tokie 
statūs ir aukšti, jog nelengva ant jų užlipti (...)", tai 
anais laikais buvo dar sunkiau užkopiami. 

Bus daugiau) 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LIETUVIŠKAS 

ŠVENTADIENIS 
SOSTINĖJE 

ashingtono lietuviai Lie-
os nepriklausomybės šven-
paminėjo sekmadienį, vasa-
, 19 dieną. Kiekvieną 
•cmadienį 10 vai. Mišios sos-

riės Šv. Mato katedroje atna
šaujamos lotynų kalba ir jų 
metu gieda katedros choras. 
Pernai apie šį laiką sostinė 

endo gilioje sniego dangoje 
r Mišiose už Lietuvą ne daug 

mių tepasirodė. Tačiau šie-
. lietuviškas Šventadienis 

sostinėje dvelkė pavasariu, 
Mišiose už Lietuvą Šv. Mato 
katedra buvo pilnutėlė mal-
Hninkų, kurių kokią dešimtą-
i dalį sudarė lietuviai. Jų su
ūžia vo apie šimtas. 
Mišių už Lietuvą konceleb-

įoti procesijoj išėjo trys kuni-
i, jų tarpe ir kun dr. T. Žiū-

~itis, kur is lietuviškai 
oerskaitė ir dienos Evangeli-
ą. Ilgesnį pamoklą pasakė 
Iišių pagrindinis koncele-
rantas kun. Ralph Dufry. 

rYieš pradėdamas pamokslą, 
pasveikinęs Mišiose dalyvau-
antį Lietuvos atstovą dr. S. 
Bačkį ir jo žmoną, pamoks
lininkas kalbėjo apie marksiz
mo-leninizmo pavojų pasau
l iu i , p r i m i n d a m a s , kad 
ietuviai komunizmo terorą 

puikiai pažįsta, nes patys jį 
oergyveno ir pergyvena. Pa
mokslininkas, priminęs, kad 
šiandien švenčiama Lietuvos 

epriklausomybės šventė ir ta 
roga atnašaujamos šios Mi-
os, iškėlė faktus, kaip Lietu-
•je vykdomas žmogaus tei-
Į pažeidinėjimas, kad jis 
įėjusiais metais buvo dar 
stiprintas. Minėjo paskirus 

-alintų lietuvių atvejus, N. 
adūnaitės odisėją^ ir šiais šv. 
lazimiero metais kvietė mels

i s į jį už visus persekiojamus 
ir taip pat už tikėjimą ir tau
tiškumą išlaikiusius lietuvius. 

Po pamokslo aukojimo pro
cesijoje didžiulėje katedroje 
aukas prie altoriaus nešė tau
tiniais rūbais pasipuošę patys 
jauniausi \Vashingtono lietu
vių atstovai: Astutė ir Žalgiris 
Almenai ir Liudas Landsber
gis. Aukojimo maldose pasi
melsta už Lietuvą. Malonūs 
įspūdžiai kuteno, kai komuni-
jos metu katedros choras taip 
spalvingai ir jautriai giedojo 
"Marija Marija'*. Pasibaigus 
Mišioms tas pats katedros 
choras sugiedojo Lietuvos 

himną. Nors vargonų palyda 
buvo gana tiršta, tačiau Lie
tuvos himnas galingai skam
bėjo sostinės katedroje, gieda
mas baltosios, geltonosios ir 
juodosios rasės žmonių — ka
tedros choro narių, turinčių 
jau ne eilinius balsus. 

Pats Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas gražią sek
madienio popietę vyko Latvių 
namuce Rockwilles priemies
tyje. Minėjimą rengė LB 
Washingtono apyl. valdyba, 
kurią sudaro beveik vienos 
moterys, išskyrus iždininką 
Alg. Landsbergį, būtent V. 
Gureckienė, N. Kasparienė, D. 
Barzdukienė, K. Nakienė. Tos 
moterys su vyrų pagalba tik
rai pasistengė, kad minėjimas 
būtų vienas iš įspūdingųjų. 

Susirinkę į dailius, švara ir 
tvarka spindinčius Latvių na
mus, pamatėm gražiai deko
ruotą sceną su stilingu Vy
čiu. Tai inž. žurnalisto Romo 
Kasparo talentingų rankų 
nuopelnas. Į minėjimą atvyko 
Lietuvos atstovas Washingto-
ne dr. S. Bačkis su žmona, 
valstybės departamento žmo
gaus teisių skyriaus aukštas 
pareigūnas Gary Matthevvs, 
v a l s t y b ė s d e p a r t a m e n t o 
Pabaltijo skyriaus viršinin
kas John Zerolis, latvių ir es
tų organizacijų atstovai ir dar 
apie 150 lietuvių bei jų drau
gų-

Minėjimą atidarė LB Wa-
shingtono apyl. v-bos pir
mininkė Virginija Gureckie
nė, gražia lietuvių ir anglų 
kalba pabrėžusi, kad "laikas 
mus bando. Su rūpesčiu stebi
me savo žmones Lietuvoje, o 
taip pat latvius ir estus ir tiki
mės jų pasiryžimu išlaikyti sa
vas tautas, kaip dalį krikščio
niškų Vakarų..." 

Himnams akompanavo mu
zikė Diana Čampienė, patrio
tinio antspalvio invokaciją pa
skaitė kun. dr. T. Žiūraitis, o 
patį minėjimą pravedė LB Wa-
shingtono apyl. v-bos narė 
Kristina Nakienė. Pirmasis 
sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
atstovas Washingtone ir nau
jasis Lietuvos diplomatijos še
fas dr. S. Bačkis, pabaigoje 
perskaitęs jam, o per jį ir vi
siems lietuviams valstybės 
sekretoriaus G. Shulzo atsiųs
tą sveikinimą Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga. 
Latvių organizacijų vardu 
sveikino Maruta Karklis, pa
brėžusi tas bendrines organi
zacijas, kuriose visų trijų 

Iii' 
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A -Ji - LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

Po Mišių už Lietuvą Šv. Mato katedroje Washingtone, D.C. Iš 
kairės: Valstybės departamento Pabaltijo skyriaus viršinin
kas J. Zerolis, O. Bačkienė. Mrs Zerolienė ir Lietuvos atsto
vas dr. St. Bačkis. 

Pabaltijo tautų atstovai kartu 
dirba. Estų organizacijų var
du pasveikino Marien Par-
mik, tuojau išskubėjusi į tuo 
pačiu metu vykusį Estijos ne
priklausomybės šventės minė
jimą. Minėjimo dalyviams pri-
s t a č i u s v a l s t y b ė s 
departamento Pabaltijo sky
riaus viršininką John Zerolį, 
kurs yra lietuvių kilmės ir kar
tu su kitais dalyvavo pamal
dose už Lietuvą Šv. Mato ka
tedroje, kalbą pasakyti 
pakviestas valstybės departa
mento pareigūnas Gary 
Matthevvs. Tai užsienio tarny
bos — žmogus, dalį pareigų 
ėjęs Rytų Europoje — Pozna
nėje, Varšuvoje ir Maskvoje, 
lankęsis Kaune ir Vilniuje, 
Poznanėje kartu dirbęs su šia
me minėjime dalyvaujančiu 
JAV lietuviu Juozu Simaniu. 
Ką valstybės departamento 
pareigūnas žmogaus teisių rei
kalu G. Matthew8 savo kalbo
je pasakė, tie faktai spaudą se-
kant iem lietuviams gerai 
žinomi. Tačiau klausant jo 
kalbos teko kartu pasidžiaug
ti, kad faktus apie lietuvių per
sekiojimą tėvynėje, apie įka
lintus lietuvius — maždaug 50 
asmenų, gerai žino ir valsty
bės depar tamento atitin
k a m o s į s t a i g o s . G a r y 
Matthews savo kalboje pabrė
žė tai, ką ir kun. R. Duffy pa
moksle Šv. Mato katedroje sa
kė: Būtent, kad praėjusiais 
metais sovietai sustiprino ti
kinčiųjų ir aplamai tautinių 
grupių persekiojimą savo 
imperijoj, ir kad JAV atitin
kamuose tarptautiniuose foru
muose tai iškels. 

Nuotr. D. Bieliauskaitės 

Smarkiais plojimais buvo 
pasitktas pagrindinis kalbėto
jas, "Draugo" redaktorius My
kolas Drunga. Jo kalba buvo 
pilna originalių minčių, kam
puota ir, sakyčiau, tikrai gy
venimiška. M. Drunga teisin
gai pažymėjo, kad mes esame 
per maži ir per santūrūs, jog 
savo rūpestį dėl nepriklauso
mybės padarytumėm pasaulio 
rūpesčiu. Mūsų kelias į nepri
klausomybę gali ateiti tik per 
pačios Sovietų Sąjungos išsi-
narstymą. Bet anot paskai
tininko, kol prezidentas Rea-
ganas bus pareigose, jis ir 
toliau bandys sustabdyti so
vietų ekspancionizmą, tačiau 
apie Sovietų Sąjungos sužlug
dymą ir ši vyriausybė nieko 
nekalba. Reiškia, kad nepri
klausomybes Lietuvai siekime 
esame pasaulyje vienų vieni. 
Tačiau kovoje už žmogaus tei
ses liekame jau nebe vieni. 
Tuo reikalu kartu su mumis 
kovoja ir taip pat už mus kal
ba daugelis balsų visame pa
saulyje. Kada įvyks Sovietų 
Sąjungos išsinarstymas, pa
skaitininkas M. Drunga ne
pranašavo, nes pranašauda
mi, paskaitininko žodžiais, 
smarkiai pralaimėjo velionis 
rašytojas Amalrikas, dr. K. 
Bobelis, dr. A. Štromas ir kiti. 

Mykolo Drungos paskaita 
palydėta karštais plojimais, 
nes tai buvo viena iš įdomiau
sių. Man ji dalinai priminė ir 
prieš dvejus metus Baltimorė-
je girdėtos poeto T. Venclovos 
paskaitos lygį. 

Minėjimo meninę programą 
atliko svečias iš New Yorko, 
kylantis jaunosios kartos pia-

JŪRATE NAUSĖDAITĖ ~ 
A N N J I L L I A N L A S 

VEGAS 
Po labai gero pasirodymo su 

Bob Hope ir kitomis žvaigždė
mis Beirute, (ta programa bu
vo perduota ir per televiziją), 
Jūratė yra pakviesta atlikti 
programą garsiame Sahara 
viešbutyje Las Vegas, kartu su 
labai populiariu JAV komiku 
Don Rickles. Jūratė yra anks
čiau dalyvavusi Las Vegas 
programose, bet tik kartu su 
grupe. Šį kartą bus tik ji ir Don 
Rickles, kas jau yra dide
lis žingsnis jos karjeroje. Pro
gramą tęsis nuo kovo 9 d. iki 
14 d. Ji turi paruošusi tikrai 
gerų dalykų, o sužinojusi, kad 
atvažiuoja pora autobusų lie
tuvių, dalį programos atliks 
lietuviams. 

Jūratė yra nominuota la
biausiai mėgiamos aktorės 
premijai. Netgi amerikiečiai 
yra susidomėję, kad Jūratės se
rijos "Jeniferslepthere", vėl bū
tų grąžintos. 

"Movie Mirror Magazine" 
balandžio mėn. laidoje, įdėtas 
kuponas, kurį televizijos žiū
rovai siunčia NBC preziden
tui Tartikoff su komentarais 
— jie nori Jūratės programą ir 
vėl matyti. Jei amerikiečiai 
tiek susidomėjo Jūrate, tai ko
dėl mes, lietuviai, negalim ma
siniai prisidėti, nes Jūratė yra 
mums labai brangi, ne vien 
dėl to, kad ji yra žvaigždė, bet, 

nistas Vytas Bakšys. Jis, 
sakyčiau, virtuoziškai pa
skambino pasaulinių kom
pozitorių kūrinių, jų tarpan 
įjungdamas ir savąjį. To, o gal 
ir daugiau lietuviškų kūrinių 
paskambinti iš anksto prašė 
minėjimo rengėjai. Tačiau, 
kaip teko vėliau nugirsti, jau
nasis pianistas, kuris yra kan
didatas muzikos daktaratui, 
lietuvių kompozitorių kūrinių 
tarpe dar neužtikęs tokių, ku
riais galėtų savo koncertų re-
prezentavimą paįvairinti. 

Baigiant tenka pabrėžti, kad 
šiemetinis Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjims 
Washingtone spindėjo jaunys
tės dvasia, kaip jauna ir verž
li yra ir mūsų LB apylinkė. 

kad ji visur skelbiasi lietuvai
te, mielai bendrauja su lietu
viais, ir anksčiau ar vėliau 
mes iš jos ko nors prašysime: 
pravesti Tautinių šokių šven
tę, ar atlikti programą, ar da
lyvauti mūsų renginiuose. Tas 
kelias minutes, kurias pralei
sime parašydami laiškus pro
gramos direktoriui, paauko-
jam ne Jūratei , bet patys sau, 
nes per ją išgirsta apie Lietu
vą ir lietuvius ne tik vietinėse 
televizijos stotyse, bet net taip 
toli, kaip Hong Kongas. 

Valerija Baltušienė 

DAILIŲJŲ MENŲ 
KLUBAS SVARSTO 

STATUTĄ 
Dailiųjų Menų klubo pirmi

ninkas Bronys Raila vasario 
mėn. 4 d., 4 vai. p. p. sukvietė 
narius aptarti kai kuriuos klu
bo reikalus. 

Pradžiai padarė visų DMK 
narių veiklos apžvalgą, nuo 
tada, kai perėmė pirmininko 
pareigas 

Svarbesnis reikalas: toli
mesnė Dailiųjų menų klubo 
veikla. Ilgainiui kai kurie 

Ann Jillian su komiku Don Rick
les. 

DMK nariai lyg supasyvėja. 
Gal vertėtų parengti statutą ar 
panašiai pavadintą raštą, tu
rintį beveik vykdomosios ga
lios. Gyvuojama nuo 1956 m. 
gegužės mėnesio be jokių ra
šytų taisyklių ar įstatymų. 
Mūsų narys a. a. prof. Myko
las Biržiška reikalaudavo su-
susirinkimus daryti kas mėnuo 
ar du. Praktiškai vargu įma
noma, bet per ilgi tarpai nėra 
našūs veiklai. Veikta be ras
tų, išskyrus Metrašti, nuo įsis-
teigimo tebevedamą vieno ir to 
paties asmens. 

(Nukelta į 6 psl.) 

Kirk' Half Size Shop 
2145-7 W. 95th 

Chicago, 111. 
233-4273 

For the Mother 
or the 

Bride or Groom 

Hal's Bakery, Inc. 
2025 W. 35th S t 

Chicago, 111. — 847-2121 
Cakes for VVeddings & Ali Occasions 
Open Monday thru Friday 5:30 A.M. 

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

Rainbow Florist 
8729 W. 95th 

Hickory Hills, 111. — 430-4595 
Specialiai vestuvėms 
„Package" — $199.50 

Malvina Gascon-Kasperavičius 
Savininkė 

JEI JOS H U T E SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS [ LIETUVA IR 1YAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC. 

Paskaitininkas Lietuvos Nepriklausomybės minėjime "DTau 
go" redaktorius Mykolas Drunga su Washingtono jaunimu po 
MiSių už Lietuvą. IS kairės: A. Bieliauskaitė. Klimaitė. PuS-
korius ir M. Drunga. 

Nuotr. D. B ie l i auska i t ė s 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psl.) 
žmonės vadina šventu. Šiais 
metais visam pasauliui pri
mintos šv. Kazimiero asmeny
bės atmintis turėtų pastoviai 
pasilikti mūsų laiko žmonių 
protuose ir širdyse. Asmeny
bė, kuris savu laiku daug ką 
primindavo savo tėvui-kara-
liui, ir šiandien turi ką pri
minti mūsų laiko pasauliui ir 
jo tvarkytojams. Tikrai, yra ne 
tik ką vertinti, bet yra kuo di
džiuotis, kad šv. Kazimieras 
yra katalikų Bažnyčios pa

skelbtas Lietuvos ir visame 
pasaulyje lietuvių kilmės jau
nimo globėju, kad mums ten
ka šiais metais visam pasau
li u i p r i m i n t i šv . 
Kazimiero-karalaičio, išsilavi
nusio, plačiu mastu dalyvavu
sio visuomenės reikalų tvar
k y m e , Š v e n t o j a u n o 
pasauliečio asmenį. Ko gra
žesnio galėtume palinkėti mū
sų laiko ir subrendusiems ir 
jaunimui, kaip nuolat prisi
minti šv. Kazimierą, jo palik
tą dorybių pavyzdį. 

Vyskupas 
Vincentas Brisgys 

(UCENSED BT VNISHPOSYLTORG) 
VYRIAUSIA IŠTAISAS 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 

TEL - 001-6600; 601-7720 
Siuntiniai, siunčiami per mfisų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui JvaL 
nausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų, 

Atidaryta kasdien nuo 0 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

M O S * S K Y R I A I ! 

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

Chicago, 111. 
523-6248 

Flowers for Weddings 
and Ali Occasions 

Burbank Rose Restaurant 
6501 W. 79th, Burhank 111. 

599-4554 
New Banquet Facilities for up to 100 

Reasonable Prices 
Weddings-Showers-Anniver8arie8 
lst Communion-Confirmations-

Graduations 

Pat & Dorothy's Bridal Fashions 
4806 W. 83rd 

Burbank, 111. — 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 
4356 W. Ford City Dr. 

284-6190 
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 Ballroom 
3253 S. Harlem 

Berwyn 111. 
788-5524 

Banquet8 for Weddings 
& Ali Occasions 
125 to 500 People 

A0«Btowa. Fa. — 138 Tdfhman Straat 
BaMmor« 81, Md. — 1828 Fleat Street 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 488 McDonald Arena* 
Buffalo 12, N. Y. — 781 FtUinor* AvemM ... . 
Cheater, Pa. 19018 — 2818 W. 3 St 
Cb'.caao 22, 31. — 2̂41 No. Ashland Aveirae 
Chlczr- H. 60839 — 2605 W«S'. S9t>» Street 
Chicr- n . VWa — 222? V.'--t C^tago Ave. 

Te«. 302—478.2871 
488-2818 
928-2787 

Tel.: 312—227-4850 
Clevela^d. Ohlo 44184 — 5889 State Road ..... - (218) 845-8078 
Detrort !2, Mlch. — 11601 Jot Campau Avenoe ~ - • ~ - 585-8780 
Hamtrair.ck. Mlch. — 11339 Jo* Campau AvemM . 
Los Angeles % Caflf. — 139 So. Vennont Avanoe - - -
New York 8, N. Y. — 78 Secoad Avėta* .. _ 874-1548 
Sm York S. N. Y. - 324 E. 9 St _„.. „ - •• 478.7430 

Flowers for Weddings & Ali Occasions 
Flowers By Carol 

Ford City Shopping Center 585-4411 
Brementowne Shopping Center 

532-9637 
Carol's Warehouse 

10344 S. Harlem 
Palos Hills, 111. 

599-4877 

WARSAW INN 
Polish-American Smogasbord 

6250 W. 63rd 
586-0410 

Reasonably Priced Banąuets 
Family Style or Smogasbord 

Banąuet Rooms for 35 to 200 People 

Norman's Formai Wear 
5100 W. 95th, Oak Lawn, 111., 425-
0786; 17702 Oak Park Ave., Tin-
ley Park, 111., 532-4312. Tuxedosfor 
Weddings & Ali Occasions. Designei 
Tuxedos. 

Rembrandt Studios 
Photography & Video Taping 

4748 S. Pulaski 
376-06O0 

4909 S. Ashland 
254-7554 

13020 S. Westem - 388-8848 

C. W. 
Limousine Service 

Complete Limousine Service 
and Airport Transportation 

Home to Church 
To Reception 

493-2700 
Grand Manor Banquet 

Hali & Lounge 
5436 S. Archer Ave. 767-2300 

Reasonable Wedding & 
Banquet Packages 
Starting at $16.50 

Large Bar & Dance Areas 
„Parties u p to 600 Guests" 

New Gold Coast Inn 
t & Banquet Hali 

2525 W. 71st — 434-4149 
Hali Available for Weddings - Bridal 
Showers - Funeral Luncheons and all 
Occasions - Up to 170 People - Fish Fry 
Every Fri. 5 to 10 P.M. 

Mlam; Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St 
PMfrdelpfria, Pa. l l ia - 1011 N. MarshaD St 
Pnoanlz. Ari? 8302? — 22047 Black Canyon Hw? 
fUh wiv, S. J. — 4? Eatt Mflton Aveime 
SOver Springs, Md. — 1002 Kennebec Ave. 
South lUvar, N. J. — 41 Whltehead Avenue 
S y * * " * . N. Y. 13394 — 819 MarcaOna Street 

198 873 8220 
J18-WA*8t78 
892-9424770 

581-8899 
. 391. 

HERxr>r:R. N Y. — MCKEN'NAN RD. 
NAUII 

475.9748 

3I8-996-39M 

Constable Limousine Service Ltd. 
Serving South Side of Chicago & South 
Suburbs. Chauffeur Driven Cadillacs & 
Iincoln Limousines. Available for All 
Occasions. Champaing Wedding 
Packages Mon-Fri. 9 A.M. to 4 P.M. 
646-4427 or 221-2626 Anytime 

Pticek & Son Bakery. 6523 S. 
Narragansett, Chicago, 111. 585' 
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 

For The Ultimate Wedding Reception 
With That Country Club Atmosphere 

Palos Country Club 
13 l s t & Southwest Hwy. 

Palos Park, 111. 
Banquets for 100 to 600 People 

For Information Call 448-8650 

C L U B E L BIANCO 
2747 W. 63rd, 471-9700 

Weddings & Showers 
Up to 60 People 

Banquet Menu $8.95 f 
OLYMPIC INN 

Smorgasbord & Family 
Restaurant 

5111 S. Kedzie - 776-0796 
10% Senior Citizen Discount 

Restaurant Open Tuesday thru 
Sunday — 7 A.M. to 8 P.M. 

file:///Vashingtono


Redaguoja di. K. JL Dagys 

VISŲ SALIŲ PROLETARAI, 
ATLEISKITE! 

J A U ŽINOMA, 
KUR BUVO 

ANDROPOVAS 

16 senu knygų 
MANDAGUMO 
PAMOKYMAI 

1. Prieš kiekvieną valgi rankas 
numazgok. 

2. Su peiliu nevalgyk, dėl to yra 
videlcius. 

3. Pas stalą sėdėdamas 
nešvilpauk. 

4. Nešlerpk valgydamas zupę. 
5. Su videlciu mėsos nepjaustyk. 
6. Kramtyk valgį uždarom 

lūpom. 
7. Valgyk iš palengvo, nesisku

bink kaip ugniagesis. 
8. Nepersivalgyk per daug kaip 

baliūnas, negražu. 
9. Niekad karšto valgio nepūsk, 

lauk iki atšals. 
10. Niekad nelėk kaip mulas 

akm išdegis, ant publikos, prieša-
kin kitų. 

11. Visad lauk kaleinos. 
12. Niekad neprisigerk kaip 

koks latras, kad protą netektum. 
-

13. Eidamas gatve netampyk 
kaklo lig koks unaravas arklys. 

14. Eidamas gatve nevartyk 
akių lig kukulių, prieš nepažys
tamas moterys. 

15. Važiuodamas gatve niekad 
nebandyk svetimų moterų vežiot, 
nes į bėdą gali pakliūti, ir ant 
galo netekti savo. 

16. Niekad neklausyk jokių 
patarimų iš vežikų ir kitų ypatų, 
necnatlyvai atrodančių. 

17. Jausdamasis Reumatiškus 
skaudėjimus vartok Deksnio Gal
ingą Mostį. 

Iš Deksnio „2inyno*\ 
Hartford, Conn. (Metai 

nepažymėti, bet ne anksčiau kaip 
* 1924) 

Žmona supykusi ant vyro 
suriko: 

—Geriau būčiau ištekėjusi 
už velnio, ne už tavęs. 

—Kad giminėms tuoktis 
negalima, — Saitai atsakė vy
ras. 

V i s ų k o m u n i s t i n i ų ir 
nekomunistinių kraštų mark
sistams, minint 100 metų nuo 
Karolio Markso mirties, patsai 
j u b i l i a t a s , n e g a l ė d a m a s 
atvykti iš Anapus, atsiuntė 
laišką, su aukščiau paduotu 
titulu, kuriame rašo: 

„Rašau šį laišką iš ten, kur 
yra kitas laikas ir kita erdvė, 
kurią man suteikė Dievas, kur 
esu po 100 metų nuo savo mir
ties. Tiesa, Dievą ir dabar ne 
t ik iu , bet ž inau, kad jis tikrai 
^nra. 

„Esu priblokštas maty
damas, kas pasidarė per tą 
100 metų. Prieš 100 metų mir
damas galvojau, kad būsiu 
atvėręs kelią laisvei ir žmo
gaus iškėlimui. Dabar matau, 
kad taip neįvyko. Įvyko 
priešingai. Štai dėl ko prašau 
jūsų atleidimo. 

„Pamačiau, ką reiškia 
įvykdytas marksizmas. Ypač 
kai jis suporuotas su leniniz
mu. T a s brūkšnelis, kuris 

"jVmgia marksizmą ir leniniz
mą, mane ypač siutina. Aš tik 
dabar pamačiau visą siaubą: 
žiaurius marksistų valymus, 
milijonams darbininkų gula
gus, kalėjimus, kitaminčiams 

• -psichiatrines ligonines (gerai, 
kad aš laiku numiriau — ir 
būčiau ten patekęs!). Toliau, 

-milicininkai komunistai šaudo 
darbininkus ir kankina sindi-
k?listus; komunistų tankai 
traiško vengrų, čekų ir 
slovakų tautas, komunistų 

^raudonoji armija įsibrovė į 
Afganistaną, dvi raudonosios 
armijos Indonezijoje kovoja 
tarp savęs, baigiamas naikinti 
11 milijonų darbininkų „Soh-
darumas"... Mačiau visa tai ir 
dar daugiau. Ir visa tai daro
ma mano vardu. Tai baisu! 
Prašau: atleiskite man! 
' „Atleiskite man visi mark
sistai, kuriuos aš išauklėjau, 
pradedant Stalinu, Titu ir 
baigiant Mao bei kitais pana
šiais tironais, kurie siautė ir 
siaučia, dengdamiesi mano 
vardu. Nors jie nepajėgia 
suprasti to, ką daro (pvz. 
italų Berlinguer, prancūzų 
Marchais), bet vis šaukiasi 
mano vardo. Ir dėl jų aš esu 
atsakingas ir kaltas. Prašau 
atleidimo visų tautų, kurios 

'-ant savo kailio patyrė, kas yra 
marksizmas, kurios gyvena 
m a r k s i s t i n i a m e rež ime. 
Prašau atleisti už revoliucijas, 
kurios vykdomos mano vardu, 
ir kurios pavirto dar baises
nėmis diktatūromis negu 
buvusios, kur tam tikru būdu 
dalyvauja ir krikščionys, 
pasirinkdami savo veiklai ne 
E v a n g e l i j ą , be t m a n o 
„Kapitalą". (Maža pastaba: jei 
įtakingi krikščionys mano 
laikais būtų vykdę Evange
liją, ar jūs manote, kad aš 
būčiau rašęs .Manifestą' ir 

:•• ".Kapitalą'?) Ar jūs nemanote 
šiandien, jei visi krikščionys 
vykdytų Evangeliją, marksiz
mo jau neliktų nė šešėlio? 

„Aš jaučiuosi atsakingas, 
kad sugriuvo begalinės 
išsilaisvinimo viltys, kurias 
esu p a ž a d i n ę s jūsų — 
darbininkai ir viso pasaulio 
proletarai — sąmonėse. Dabar 
matau, kad jus apvyliau ir 

prašau a t l e id imo. T a č i a u 
nesijaučiu kaltas už tuos, 
kurie dar v is po to, kas įvyko, 
gyvena marksizmo iliuzijo
mis. Tai jų ir tik jų vienų 
kaltė. Jaučiuosi kaltas ir už 
marksizmo svaigulį, kuris 
apginkluoja raudojąjį terorą ir 
vykdo nekaltų žmonių žudy
nes. Atleiskite, jei galite, m a n 
ir už tai. 

„Turėjau progos per tuos 
ilgus metus daug ką pergalvo
ti ir dabar galiu kreiptis į jus, 
visų šabų proletarai, prašy
damas atleisti ypač už dvi 
sunkias marksizmo nuodė
mes, kurios davė pradžią šių 
laikų nelaimėms: tai materia
lizmas ir ateizmas. Atleiskite 
man dėl mano buržujiško 
materializmo. Aš tikėjau, kad, 
pakeitus ekonominius santy
kius, žmogus bus laisvas ir 
laimingas. Atleiskite, kad 
išplėšiau jums tikrojo rojaus 
viltį, žadėdamas apgaulingą 
čia žemėje, kuris pavirto tikru 
pragaru. Atleiskite, kad aš 
mokiau jus, jog Dievas yra 
jūsų priešas. Dabar žinau, kad 
atimdamas iš jūsų Dievą, 
atvėriau kelią pačiai tobuliau
siai vergijai. Taip, visų šabų 
proletarai, jei galite, atleiskite 

aš man t « 

Pasirašė: Kari M a r a 

(Laiško originalą matė, 
skaitė ir autentiškumą tvirti
na A.V.). 

Besitreniruojant Saravjevo 
olimpiadai ir taip pasitaikė. 

Iš čekų spaudos 

I E Š K A N T T O B U L U M O 

Vienas ž inomas m ū s ų 
d a i l i n i n k a s , g y v e n a n t i s 
Amerikos rytuose, visą ilgą 
gyvenimą ieško tobulos mergi
nos ir iki šiol negali vesti, kol 
tokios nesuras. Sykį pasigyrė, 
kad galų gale tokią tobulybę 
surado! 

— Nieko negaišdamas ją 
vesk. Dar gali kas kitas tau ją 
nunešti, — tarė jo kolega. 

— Nieko nebus. Ji taip pat 
ieško tobulo vyro. 

Puse metų niekas nežinojo, 
kur buvo dingęs Juri Andro
povas. Susidomėjo tuo ir mūsų 
kaimynai latviai ir savo infor
mac in iam biuleteny prieš 
mėnesį rašė: 

a. Andropovas gal per daug 
myU savo idėjos brolius 
„socialistus" ir nuo didelės 
meilės ir pats susirgo liga, 
kuri pas mus vadinama AIDs; 

b. Gal slaptai perėjo Kinijos 
sieną ir nutarė paprašyti pob-
tinio azybo; 

c. Gal tarp kitų gėrybių, 
kurių rusai prisigrobė iš 
Afganistano, buvo ir hašišo. 
Kaip g i jo nepauostysi! 
Pauostė , pradėjo gyvent i 
haliucinacijom, ir kaip tada 
leisi komunizmo vadui tokiam 
nepageidaujamame pavidale 
rodytis žmonėms; 

d. J is gal buvo Korėjos 
lėktuve 007; 

e. Dar galėjo būti, kad jis 
lankė savo kraštą ir ieškojo 
nors vieno piliečio, kuris tiki 
komunizmu. 

Šiandien jau žinome jo ilgo 
dingimo tikrąją priežastį. Visą 
pusmetį sėdėjo prie telefono, 
kol labai tobula karšta ir karš
čiausia telefono linija, nugalė
jęs savo sukurto biurokratiz
mo ir cenzūros užtvaras, 
prisiskambino pirmatakams, 
kuriuos ne taip seniai pasiun
tė pasidairyti į aną pusę — 
Brežnevui ir Suslovui — 
prašydamas, kad jie paruoš
tų jam šiltą vietelę, aptarnau
jamą pirmo rango pečkurių. 

IKI G Y V O S 
G A L V O S 

Tikras atsitikimas vienoj 
šeštadieninėj mokykloj, kai 
mokytojas baigiamojoj (8) 
klasėj paklausė: 

— Ar žinote tokią šalį, kur 
karaliai, valdovai būtų renka
mi visam gyvenimui? 

Pakėlė ranką visad linksmai 
nusiteikęs Algis: 

— Iki gyvos galvos renkami 
popiežiai, sovietų vadai ir 
Lietuvių tarybos pirmininkai. 

N A U J I MOKSLO 
LAIMĖJIMAI 

Laikraščiai rašo, kad Arizo
nos studentai mokslo objektu 
pasirinko š iukš les . Jie, 
profesoriaus vadovaujami, 
renka išmestas maisto lieka
nas, supuvusias žuvis, bulvių 
žieves ir skaičiuoja, sveria, į 
knygas suraš inėja , veda 
statistiką, ką amerikiečiai 
daugiausia meta lauk. Labai 
naudinga žinoti. 

* 

Kiekvienas tėvas žino (ar 
bent turėtų žinoti), kuo vardu 
jo vaikas. 

m.dr. , „ D r a u g a s " 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. kovo mėn. 3 d. 

Baly8 Pavabalvs 
GERK IR NEVERK 
Jei nuliūdimas tau širdį kremta, 
Reikia išgerti. 
O jeigu džiaugtis likimo lemta, 
Reikia išgerti. 

Visad vestuvės, visad vardinės — 
Reikia uis gerti. 
Širdys mums plaka — jos ne medinės: 
Reikia išgerti. 

Kūdikis gimsta — žmogus nerimsta: 
Reikia išgerti. 
O kas jau mirė, žemė priims tą: 
Reikia išgerti. 

Balsuoti eina amerikonas — 
Reikia išgerti. 
Bus prezidentas respublikonas, 
Tai reiks išgerti. 

O jeigu būtų jis demokratas, 
Reiktų išgerti. 
Visad vienodai sukasi ratas, 
Reikia vis gerti. 

Jonas Minelea 
ŠUOLIS JAUNYSTĖN 
Jaunystei žydint svajones pynėm, 
Žadėjom saulę nukelt tėvynėn. 
Deja, svajonės i naktį slinko, 
O mums nuo metų pečiai palinko. 

• 

• 

...Tas pempių klyksmas. Mėnuo virš pievų. 
Širdžių svaigimas... Viskam sudievu! • 

Labai atsiprašau, bet jūs man įtartinai atrodote. 
I š anglų spaudo* 

Spaudoj pasidairius 
Apie „genialią"koky bę 

Rinkimams artėjant. Iš prancūzų spaudos. 

Džinsų rūšių 
Olimpas 

Džinsų l igos epidemija 
siaučia visame pasauly, kaip 
ji gali nepasiekti ir Lietuvos. 
Kažkokio laikraščio iškarpa 
pasiekė mus iš ok. Lietuvos, 
kur įdėtas visas enciklope
dinis džinsų aprašymas: 

Gerbiama redakcija, 
kaip ir daugelis mūsų laikų 
jaunuolių, aš nenoriu atsilikti nuo 
mados, todėl neseniai pirkau 
naujus džinsus. Deja, kai kurie 
mano pažįstami visai nekreipia 
dėmesio į mano naująjį apsiren
gimą, o kiti vadina juos tiesiog 
skuduru, kurio ir dykai gavę 
neimtų. 

Matyt, pirkdama šį drabužį, aš 
padariau didelę klaidą. Jei galite, 
padėkite man — kokius džinsus 
reikia dėvėti, kad atrodyčiau 
moderni šio amžiaus mergina, nes 
juk ir literatūroje rašoma, kad 
žmoguje viskas turi būti gražu. 

Iš anksto Jums dėkinga Ramu
nė L. iš Pakruojo rajono. 

Redakcijos atsakymas: 
Miela Ramune! Norėdami 

patenkinti Jūsų pageidavimą, 
kreipėmės į žinomą džinsologijos 
mokslų specialistą. Spausdiname 
jo atsakymą. 

Džinsai — puikus daiktas. 
Aišku, jei juos turi. 

Sio drabužio kilmės dėl vietos 
stokos žurnale giliau nenagrinė
siu — pasistengsiu tik supažin-
ginti su plačiausiai papūtusiomis 
įvairiose platumose džinsų rūši
mis. 

Nuo džinsų gimtinės labai daug 
priklauso ir jų nešiotojo padėtis 
visuomenėje. Ta padėtis itin svar
bi džinsų savininko savimeilei. 
Esti keturios šio drabužio rūšys, 
kurias pabandysiu čia apibūdin
ti. 

1. lietuviški ar Šiaip tėvyninės 
gamybos džinsai. Juos dėvi pa
čios žemiausios džinsų nešiotojų 
kategorijos atstovai. Dažniausiai 
tai būna visiški nepilnamečiai, 
nors, tiesą sakant, šiai laikais 
netgi ir smėlio dėžėj besikaps
tantį mažylį priversti užsimauti 
Vilkaviškio gamybos džinsus — 
gana sunkus ir sudėtingas daly
kas. Si grupė — tiek patys džin
sai, tiek ir jų dėvėtojai — vienin
gai niekinami visų trijų 
aukštesnių kategorijų. 

2. Bulgariškieji ..Rila" Si grupė 
pati gausiausia — maždaug 
aštuoniasdešimt procentų asme
nų jais uniformuoti. Kaip lygia
verčius galima paminėti ir lenkiš
kuosius „Alpo", bei dar keletą 
panaAaus tipo kelnių rūšių \ jas 

su panieka žiūri trečios ir ketvir
tos kategorijos atstovai. Išvydęs 
gatve kinkuojantį žmogelį, įsimo
vusį į tokias proziškas kelnes, 
džinsinis trečios ar ketvirtos gildi
jos aristokratas paniekinamai 
nusišieps panosėje — užsimovė, 
mat, vaikas džinsus ir bičą vaiz
duoja! Antrojo grupė jaučia tai ir 
kenčia, matydama, kaip kiti 
spinduliuoja su vakarietiškais 
džinsais. 

3. Pakistano, indiškieji arba 
geresnės rūšies lenkiškieji. Tai — 
jau žymiai aukštesnė kategorija. 
Pakistano ir Indijos džinsai 
paprastai gaunami jau „įvažinė-
ti" — jie būna gerokai nutrinti 
plyta ar šiaip kokiu aštroku 
daiktu, kuris kol kas laikomas 
paslaptyje. Su tokia apranga šios 
grupės atstovai lengvai gali 
nušluostyti nosį bet kuriam bulga
riškų madų demonstruotojui. 
Tačiau ir jiems širdys suvirpa, kai 
toli horizonte praplaukia sniego 
baltumo „Levis Strausai". 

4. „Vrangleriai" ir kiti 
angliškieji bei amerikoniškieji. 
Tos kelnės yra visų rūšių bei 
porūšių kelnių Olimpas. Jomis 
aptemptus kūnus visuomet paly
di susižavėjimo ir pavydo kupini 
žvilgsniai, o kartais ir pikto pavy
duolio rankos mestas akmuo. 
Pastebėta netgi tokių atvejų, kai 
po pasivaikščiojimo miške ar 
šiaip nuošalesnėje vietoje aukš
čiausios markės džinsų nešiotojai 
praranda teisę didžiuotis savinin
ko vardu — parbėga namo vien 
Adomo ar Ievos kostiumais. 
Manau, nereikia nė aiškinti, kad 
tai — pirmųjų trijų kategorijų 
pavydo pilnų širdžių ir, aišku, jų 
rankų darbas. Vienok tuos t 
nemalonumus kompensuoja malo
nus pranašumo prieš visas tris 
žemesnes kategorijas jausmas. 
Sių eilučių autoriui yra tekę girdė
ti, kai vienas jaunuolis gyrėsi, 
kad jam „konfiskavo" jau trečiuo
sius „Vranglerius". Tokie 
pasigyrimai dažnai primena 
praėjusio amžiaus nusigyvenusio 
dvarponio postringavimus, kiek 
dvarų jis pragėrė. Vis dėlto netgi 
praeitis — irgi svarbus ir svarus 
dalykas! 

Baigdamas noriu patarti Jums, 
miela Ramune, įsigyti tik šios 
rūšies drabužį, kadangi, kaip 
supratau iš Jūsų laiško, pirkote 
mūsų gamybos produkciją, žino
ma, tai bus nelengvas dalykas, ir 
sunku pasakyti, kiek ašarų turė
site išlieti bei kiek kartų nualpti, 
kol mama ar tėtė pagaliau pasiryš 
Jums nupirkti ketvirtąją katego
riją ir tuo pačiu padaryti Jus 
pilnaverčiu žmogumi. 

Gintautas Beresnevičių* 
Kauno 26-oji vid. mokykis. 

Su rašytoju, nusipelniusiu 
kultūros veikėju Jonu Mike
l insku ka lbas i „Kultūros 
barų" darbuotojas Antanas 
Staponkus. Paskutinis klausi
mas: 

A.S.: Be abejonės, visada 
turime skatinti pilietinį, doro
vinį žmogaus nusiteikimą dar
bui, imlumą naujoms idėjoms. 
Kokia jūsų nuomonė apie 
esminį žmogaus bruožą — 
darbštumą ir jo ugdymą visuo
menėje? 

J.M.: Kuo jau kuo, o jau 
darbo kokybe ar imlumu nau
joms idėjoms mes pasigirti dar 
negalime. Kartais pažvelgus į 
mūsų „novatoriško bei pasiau-
kojimo" darbo rezultatus, 
net pagalvoji: reikia tikro 
genialumo, kad sugebėtum 
taip „gerai" dirbti. Tai rodo 
apsilupinėję, nusišėrę neseni 
pastatai, kapitaliniai naujų 
butų remontai, ša l i ga tv io 
plokščių virtimas žvyru, asfal
to dangos permanent in is 
klojimas ir vėl ardymas, skal
dos šiukšlėmis virtusios plytos 
ir t.t. Ir skaudžiausia, kad 
mes, viena ranka pažymė
dami kokybės ženklu geresnį 
gaminį, kita ranka lyg ir 
palaiminame niekalą. 

Apskritai jei šiuo metu dar
biniam auklėjimui būtų skiria
mas toks dėmesys, kaip saky
s i m , s p o r t o r o d i k l i ų 
vaikymuisi, tai daugelis opių 
visuomeninių problemų savai
me atkristų. 

Kultūros barai", 
1983 7 nr. 

GERIAU B Ū T I 
B E R A Š Č I U 

Ką tau galėtų padėti ir tokie 
advokatai, kaip Zigmas Toliu
šis ar Stanka-Stankevičius, jei 
savo krauju pasirašei sutartį 
su velniu, kaip Karaliaučiaus 
universiteto profesorius L. 
Schaltenius kad pasirašė. 
Tegu griausmas tąjį, kas tave 
išmokė rašyti! 

P r a n a s D . Girdžius 

NEKIŠK GALVOS 
KUR N E R E I K I A 

New Yorko požeminio trau
kinėlio stotyje policija ilgai 
vargo gelbėdama 32 m. Joseph 
Dičpinigaitį , kuris , gulė
damas ant suolo, užmigo, jo 
galva įlindo į suolo lentų tarpą 
ir nebuvo galima jos ištraukti. 
Policijai teko suolą išardyti. 

(,J>augas") 
• 

ARKLIO N A U D A 

Skautų būrelis darė iškylą į 
Idaho kalnus ir paėmė arklį, 
kad neštų jų bagažą. Vienas 
skautas grįžęs pasakoja: 

— Gerai, kad turėjom arklį, 
nes kai vienas berniukas buvo 
sužeistas, arkliu galėjom jį 
parnešti namo. 

— O kaip tas berniukas susi
žeidė? 

— Arklys savo koją pastatė 
ant berniuko kojos. „Reader's 

9 Digest" 
Su vienu lašu medaus 

daugiau sugausi musių, nei su 
visa statine acto. 

Sheen 

Kinai nesidomi kieno toji 
karvė tol, kol ją galima 
melžti. 

— Brigadininkas savais metodais sprendžia darbo draus
mės klausimą... 

V. Kalninio pieš., „Šluota" 

> 
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BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA 

Muziko Broniaus Jonušo sti- grindinio studijų objekto pasi-
pendija lituanistikai studijuo- renka ir lituanistiką ir veikia 
ti šiais metais jau bus septin- lietuviškose jaunimo organi-
ta. Iki šiol jas gavo septyni zacijose. 
akademikai (praėjusiais me- Kasmetinę stipendiją įstei-
tais dvi studentės). Visi šie gė Emilija Jonušienė savo 
jaunuoliai žinomi kaip geri 
studentai ir veiklūs lietuviš
kam gyvenime. Stipendija 
duodama tiems, kurie šalia pa-

m irusio vyro muziko Bro
niaus Jonušo atminimui. Sti
pendijos dydis — 1000 dolerių. 

Kandidatus stipendijai gali 

F1NAL CLOSE-OUT SALE FOR THIS 
SEASON. AT MANUFACTURER'S PRICE 

j ^ r NATURAL RANCH MINK PAW COATS 
• LARGE SELECT10N S1ZES 10 TO 18 

DYED SHEARED OPOSSUM COATS 
Ouanaca Trim 

NATURAL MUSKRAT COAT-Raccoon Collar 
BLACK PEPSiAN LAMB COATS-Mink Trim 
NATURAL Rex La Cheiia Coat 
NATURAL RACCOON PAW COAT 
NATURAL NORWEGIAN BLUE F0X SECTION COAT 
NATURAL RED F0X SECTION COAT 
NATURAL C0Y0TE SECTION COAT 
NATURAL NORWEGIAN BLUE F0X JACKETS 
RACCOON COAT 
DYED NUTRIA COAT-Fox Collar 
NATURAL FULL SKIN C0Y0TE COAT 
NATURAL FULL SKIN WHITE F0X COAT 
NATURAL FULL SKIN RED F0X COAT 
NATURAL STONE MARTEN COAT 
NATURAL CANADIAN LYNX CAT COAT 
NATURAL CANADIAN LYNX COAT 
FULL LENGTH NATURAL MINK COATS 
Fully Let Out 

WAsn 
•2495 

3795 
2795 
1495 
1295 
2495 
2995 
2995 
3295 

8951.2495 
3995 
4995 
4995 
5495 
7995 
7995 
6995 
10995 
4995 

to 7995 

NOWH 
M 295 

2495 
1295 
695 
595 

1295 
1295 
1395 
1W5 

4951.1295 
2695 
2895 
3595 
3995 
5400 
5400 
4995 

i 6995 
3295 

t. 4995 

Lietuviai Kalifornijoje 
(Atkelta iš 4-to psl.) 

Ar mums tikrai reikia rašy
tinių nuostatų? Anglija iki šiol 
neturi savo konstitucijos, tvar
kosi paskirais aktais, juos su-
junginėja, įskaito kas reika
linga. JAV-ės didžiuojasi savo 
konstitucija, ja nuolat naudo
jasi ir kitiems pagarsina, nors 
už amerikietiškaią senesnė ir 
gal geresnė Prancūzijos kons
titucija. Betgi DMK nereikia, 
konstitucijos. Anksčiau Ber
nardas ir Bronys buvo paren
gę tokius pasiūlymus, jie vi
siems skaityti, kas primiršo, 
gali pasitikrinti Metraštyje. 
Atrodo, su tais pasiūlymais 
gal visi sutinka. Šį kartą pa
rengtas pilnesnis projektas, 
kurį užvardino: "Kai kurie įsi
galėję bei aiškiau formuluoja
mi Dailiųjų menų klubo kons
titucijos dėsniai". (Vėliau 
žodis "'konstitucijos" išbrauk
tas, jo vieton įrašyta "veik
los"). 

Juos perskaitė Bronys Rai-
. la, vietomis pakartodamas. 

I Mašinėle surašyta net penki 
puslapiai. Kiek nuostabu, kad 
tiek daug rašytinių taisyklių 

- apie DMK veiklą, kuri, iki šiol, 
I vyksta vien įsisenėjusiomis 

tradicijomis. Kai kas net ste-
I bisi, kad tiek daug apjungta 

be jokių rašytinių įsipareigoji-
- mų. 

Vyko pasisakymai. Visi 
DMK nariai svarstė. Jų kai 
kurias mintis, neminint pa
vardėmis, prisiminkime: 

Viskas, ką išgirdome, buvo 
vykdoma. Senieji DMK gerai 
Žino taisykles, dėsnius, bet 
kartais kyla neaiškumų su 
rjaujai įstojančiais, kuriems 
taikia daug aiškinti, o po kiek 
teiko primiršta ar nebekrei
piama dėmesio. Pasiskaičius 
būtų aiškiau. 

Reikėtų sudaryti tas taisyk
les ar nuostatus priimantį, su
sumuojantį komitetą, tada vi-
Stems nariams duoti galutinai 
užbaigtą. 

Pasiūlymas atrodo priimti
nas, gal kokių pakeitimų rei
kėtų. Neturėtų būti nei min
ties apie DMK vardo keitimą, 
^jsi nariai nori susirinkti, pa
sidalinti mintimis, pabuvoti 
tarp draugų, kolegų. 

Organizacijos ar klubo sėk
mė turi į ką nors remtis, pri
valo turėti ideologiją, vienų 
norų neužtenka. Visi turime 
savo ideologijas, bet jos nėra 
politiniai viršijančios, jos yra 
meninės, nors kiekvieno skir
tingos. DMK nariai yra skir
tingų išsilavinimų, bet juos 
jungia panašios idėjos. Rašy
tojai sudaro branduolį. Rašy
tojai ir menininkai yra laisvo 
jausmo, savito galvojimo, ne
siduoda varžomi, saikojami. 

DMK yra kultūrininkų or
ganizacija. Priimant naują na
rį, reikia žinoti jo požiūrį, me
n i n į p a s t o v u m ą , kad 
neatsirastų vengiančių susi
rinkimų, išsisukinėjančių nuo 
prievolių. 

.- Reikia nustatyti DMK na
trių skaičių. Susirinkimus da-
•rome privačiai; išplėtus skai

čių sus idarytų sunkiai 
pakeliamos ar kai kuriems ne
įmanomos sukvietimui sąly-|tiiimiiiiiiitiiunU!MIII1IIHIlU!lllltllMHUI1llllllHlttltll(llllMHllllllli!llllllllltlHllll̂  

• gos. Nereikia daryti per daug £ ~ 
•ištaigių susirinkimų, nes tai £ 
gali kai kuriuos bauginti. | 

;lVengti vaišingumo rungty- £ 

siūlyti kiekviena lietuvių jau
nimo organizacija ar jos sky
rius iš bet kurio kontinento, 
įvairūs lietuviški sambūriai ar 
vienetai. Siūlymai ir pagrįs
tos rekomendacijos priima
mos iki birželio 15 dienos šiuo 
adresu: 

Mrs Emilija Jonušienė 
9927 Devonshine 
Omaha, NE 68114. 
Stipendijai kandidatą-ę pa

rinkti sudaroma teisėjų komi
sija. 

~" DR. WAFnTA. HANNA, " 
Board Certified 

Practice limited to Facial Cosmetic 
Surgery &ad Hair Transplants. 

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

40 S. Clay, Hinsdale, Illinois 
TEL. — g87-8l80 

5002 W. 95TH ST. • OAK LAWN 
PHONE 425-4540 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
Valandos: Kasdien nuo 9 iki 5; šeštadierj nuo 9 iki 5 

Ketvirtadienj nuo 9 iki 7; Sekmadienj uždaryta 

1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

Balandžio 18 
Gegužės 9 
Gegužės 14 
Gegužės 30 
Birželio 11 
Birželio 18 
Birželio 20 
L'iepos 9 

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

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

- $1361.00 
- $1361.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1127.00 
- $114200 
- $1268.00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienu 
nas. Maskva. Leningradas. 

įvairūs marirutai — Vilnius. Ryga. Tali-

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

ASTA Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 800-722-1300 (Toli FREE) 

1$ Massachusetts ir Kanados: 1617 268-8764 

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

South Boston, Mass. 02127 

Chrysler LeBaron Medailiorf 
,2-dr Coupe" \ 

BAUEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

"U W1LL LIKĘ US" 
4030 ARCHER — 847-1515 

iiiiiiiiiiMiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiu 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

.ietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:3C iki 9:30 vai ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
rransliojam iš nuosavos studijos Mar-
luette Pk., vedėįa Aldona Daukus 

7159 S. Mapkwood Avenue 
Chicago, IL 60629 

TeL 778-1543 

Pensininkams - auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

$ 9 7 . 0 0 
G i e e r o j e 

(15/30/10/UM) 
6529 So. Kedzie Avenue 

Y BACEVIČIUS — 778-2233 

įstaiga' vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 

— sutvarkome dokumentus. 
Pnces are basecl on double occupancy and are subjectto changes. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 
ADVOKATV DRAUGIJA 

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

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, m. 60629, Tel. 778-8000 

Darbo valandos: 
Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

uiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiliiiiuiiiiiiiiiiii 

PACKAGE EXPRESS AGEXCY 
MARIJA \OREIKIEX£ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kes. Maistas 15 Europos sandėliu. 

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

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

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — TeL 178-9064 

> 0 0 0 0 0 0 < X X K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 
10 — 20 — 30'.' pigiau mokėsite už 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

3208y2 W. 95th Street 
X > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 

R E A L L S T A T E 

BY OWNER 
R E A L E S T A T E 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 3 vai. popiet 

6242 S. Albany — 8 kamarių rr.ūr. 

Atdari apžiūrėjimui sekmadienj 
nuo 1 iki 4 vai. pcpiet 

J Nearly-new Custom, Energy-efiicieat 
2 bedroom, 2 bath home. Beautifu! 
large island kitchen with massive cab-
inetry and ceramic tiled t'loor. Family : 
room. Attractive ceramic tiled baths. r 
Dressmg room in master bedroom. Ali Į 
walls papered. Bali blinds. Heat pump. Į 3 8 U w l ** * • — 3"JU • * ? * ro"^1* 
Hunter fans. Qual:ty Throughout. Im- į 6113 S. Archer — Corulo 

i maculate. One acre prodacing citrus. 1 - v . . , '•»_!_ .. . .. , . 
l Weiaka (bass fishing capitol) area. i - -„ , c ~ c , _* , 
j Near country club. Exceptional pnva-
j cy and quietude, clean. Unobtrusive ! * * W. 03 Su — Naujas Hfl b e t * 

po 3 nueg. 1 y2 vonios. 
2644 W. 83 St. - - 3-jų mieg. Cape 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiiiii 

KURIAM GALUI MOKĖT 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

v™ ssoo na $14100 

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

TeL — WA 5-8068 

x>oooooooooooooooooooooooo< 
"Mt. Greenwood Chapel' 

GREENWOOD FUNERAU 
HOME 

Neighbors. $62,900. 

B R U N O A D A C K U S 
Star Route, Box 43 - A 

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

IŠNUOMOJAMA — FOB R E N I 

Išnuom. vienam asmeniui malas bu
tas 2-me aukšte. Pigiai. 2519 VVest 
69 St — TeL 434-4933. 

IŠNUOM. gražus 3-jų kamb. (1 mieg) 
apšild. butas. Apyl. 66-os ir Camp
bell. Išdekoruosime. Tik suaugusiems. 

Cod. Įrengtas "'knoity pine" rūsys. 

TIK $26,930 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsy>. Tik 
S1.2C0 įmokėti, turinčiam gerą kre
ditą. No. 717 

3032 W e s t l l l t h S t r e e t I 235 dol. į mėn., plius užstatas. Skam- I 
233-2257 561-4343 b i n t 284-2917 arba 247-2437. 
3O00OO00O0OOO000OO0O000O0C I • I 

2 butų — 2 butų — 2 butų 
į No. 814 — Naujas 3-jų butų. Archer 

ir Ker.neth. 
j Ne. 818 — Naujas 3 butų. Archer 
i ir Laramie. 
j No. 811 — Naujas 2-jų butų. 56-ta ir 

Puiaski. 

AR NORITE PARDUOTI? 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
KrelpiL- i Hermane Oečk] 

Tel. 5&0-6624 po o vaL vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

KKXK>O<>(XX>OO0<>00OOO<K><X>OCKK 
E L E K T R O S 

{VEDIMAI — PATAIKYMAI 
Turiu Chica^oa rriesto lolcims. . 

Dirbu i: užn.ie.<ty_ DirOu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAL DIJU5 PUMPUTIS 
> 0 0 0 0 0 0 < K > 0 0 0 0 - 0 OOOOOO O-C/O-O-O Oi 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MCGČJAMS 
•V 

Daug sutaupysite, pirkdami Cia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
F'lnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vaJ. 

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

ISNUOM. 2-jų miegamų butas Mar- I 
ąuette Parke ant 71-cs. Skambint po j 
9:15 vai. vakare (angliškai) telef. — 
583-6481. 

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

>ooooooooooooooooooooooooo- . 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radini. 

Stereo ir Oro Vėsintuvą. 

;a.;:e pannsaa 
Mūsų 

K ?a-
i:davė-

un^ pacarr.itis. . Mes 

Savo m 
skarr.bir.k::e teiefe; 
jai sėkmingai 
jums gaiine padėt, nas daugiau'sten-
giiimts. Nemckamam namo jverrini-
mui ir greicarr. pardavimui skambinkit 

O'BRIEN FAMILi ilEALTi' 
Tel. — 434-7100 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
>ooooc-oooo<x>oooooooo<K>oyo-o< 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangia; 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 Ct., Chicago, IL 60S29 

SIUMLNLU Į LIE1UV4 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

65th and Kedvale 
2 Fiat brick — includes ccm^itely 
.•en.odžied 2ad floor ap^. \vir.> 2 sced-
sized badrooms. Ist 
bedroorr:;. Separaus : 
Nemes iįį car garase 

apt. v.-ith 3 
r- Fui; aii'.c. 
lake otier 

A, V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
• - •H 

CEXTTRY m 
:^hill Bros. — 585-6100 

PATARNAVDIVI 
Budraičio Keal Estate įstaigos 
Nemokamai įkainuosime jūsų nuosa

vybę pardavimui. 
Nemokamai išnuomosime jūsų butus 

arba nuosavybę. 
Taip pat patarnausime ncrfh'fre'ms 

apdrausti nuosavybes, automobilius, 
sveikatą bei gyvybę. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Puiaski Rd. 

767-0600 

WA6NER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomok Parduoda. Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 

5610 S. Puiaski Rd., Chicago 
PHONE — 581-4111 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

Garažas. N'ebran-

>00000000<>OKX>00000-0-0-0-00-C-0-0-< 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte 
tės. Karšto vandens tankai. Flood ; 3-jų butų mūrinis 
controi. Užsikimšę vamzdžiai išvalo- gus. 
mi elektra. Palikite pavardę ir telefe-. ' 
ną — lietuviškai. Į Dideli* gražiai įrengtas bungalo. Pui-
SERAPINAS - TeL 636-2960 į k u d i d e l e i š e i m a i 

K K > 0 < > < > < > < > 0 0 < > < > < > < > < > < > < > < ^ ^ ^ ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 H. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

• « « « • > • « « # » • • » « • • • « » » » » . , 

B E A L E S T A T E 

1749 M. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 

nių; mums reikia kultūrinio | 
bendravimo varžybų. 1 

Aiškinimai lotyniškai ir lietuviškai vaivadijom, s 
vyskupijom, Lietuvos myliom. = 

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

Išleido Lietuvos Šaulių Sąjunga tremtyje. Platina 

S. BERNATAVKIl S, 1513 S. 48th Oourt, 
Ci«ro, Ulinois 6O650, U.SA. 

pakvieski-

Nevertėtų nei svarstyti r 
DMK vardo pakeitimo. Gale-1 
tume pasikviesti daug naujų 5 
narių, bet nereikia skubėti; jie 5 
privalėtų, kaip iki šiol, būti 5 
priimami tik vienbalsiai. Yra "••"•'''••''"'••••'•'••••iiniiiiiiiiiiiiiiMiiniiMiiiuiiiiiiiitiiiiiiitiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii" 
jaunų menininkų 
me juos. 

Kito DMK susirinl 
paskelbta Ilona 
nė. 

Tarpuose st 
kams sugiedota 
Ho", įteikta dovanų. Seiminin- 5 
kė Daneta ir Seimininkas 5 
Bronys mielai vaišino. Daly- s 
vavo keletas svečių, atvyku- S 
šių po oficialiosios DMK da- 5 
lies. s 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 
SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai ryto iki 10 vai vakaro 
Srtcmadicntais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Koresp. ^|gMllllllilllii*(tittiiittt**i*uauiiMit«iii»iti*(Miiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii7 

V A L O M E 
KILDirS IR BAIJ)US 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

Tel. — RE 7-5168 

: oooooooooooooooooooooooooo 

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

NOTARY PUBLIC 
j 4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 
j Taip pat daromi Vertimai. Giminių 
, iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy-
' mai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

DAYTONA BEACH, FLORIDA 
baigiami -tatyti „Atlantic Vilias" Condominium Townhouse 
biitai,— 3764 S. Atlantic Ave., Daytona Beach, Florida. 

Erdvus ka-nbariai; visi butai su keturiais balkonais ir dvi
gubu garažu — skersai gatvę nuo pajūrio. Per priekinius 
langus net'ukdomas vaizdas j jūrą; per užpakalinius — į 
žaliuojantį Halifaxo siėnį. 

Kainos prieinamos. Skambinti vakarais ir savaitgaliais — 
1-312—125-7160 

JONAS STANKUS: P.O. Box 728, Daytona Beach FL. 32029 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiintii, 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
N'otariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6329 S. Kedzie Ave, — 778-223$ 
• i m n i i n i m i i i i i u i n i i n m f „ n i , m | t | | | | | | | | 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago. IL 60632. Tel. 927-5980 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie-

į tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
nos yra visiems prieinamos. 

I 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

Kelias j altoriaus garbe 
J. VAIŠNORA. MIC 

Ark. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos bylos apžvalga. Gena, 
ralinės Postuliacijos leidinys 
1909 m. 

Kaina su persiuntimu $1.00. 

Gaunama DRAUGE 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. Po paskaitos paprašyta A. 

Kamiene perskaitė rezoliuciją 
T . JAV prezidentui, kad jis veik-
iaetuvos d a m a g peT Valstybės sekreto-

daugiau negu praėjusiais me
tais. 

Tos pačios dienos dienraštis 
"St. Petersburg Times", kuris 
labiau mėgsta kaltinti prezi
dentą Reaganą, negu besiple
čiančios komunistinės imperi-Nepriklausomos 

valstybės atkūrimo 66 me*u " ' T „* T • T"" ""*"-"""•«"-•> »»F"»-
sukaktis St. Petersburge buvo nU - " a t 8 t O V ą p n e J u n g t T * * J 0 8 - b u v u s * K G f i viršininką 
paminėta plačiai ir turinin
gai. Minėjimas tesėsi visą sa-

tų imtųsi reikalingų žygių, kad | Andropovą, paskelbė LB St. 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tau- Į Petersburgo apylinkės pirm. 

vaite įvairiose vietose pagal 
numatytą planą. Viktorijos 
Jacobson pastangomis minė
jimas prasidėjo vasario 12 d. 
pamaldomis bažnyčioje. Šv. 
Midias laikė keturi lietuviai 
kunigai. Ta proga prel. J. Bal-
kūnas pasakė reikšmingą pa
mokslą anglų kalba, primin
damas okupuotoje Lietuvoje 
rusų komunistų vykdomą taut-
žudišką politiką ir katalikų 
Bažnyčios persekiojimą, pra
šė maldų visų tikinčiųjų. Gie
dojo lietuvių ir amerikiečių 
chorai pakaitomis. Pamaldo
se dalyvavo lietuviai, jų tarpe 
daug moterų taut. rūbais, ir 
amerikiečiai. Kad vj didelė 
bažnyčia, atvykę paskutinieji 
turėjo stovėti. Reporteriai iš 
TV stočių filmavo ir vakari
nės programos metu parodė 
keletą vaizdų. Tokių pamaldų 
suorganizavimas turi ne tik re
liginės, bet taip pat tautiškai 
propagandinės ir antikomu
nistinės reikšmės. 

Tą pačią dieną pietų metu 
Lietuvių klube buvo pasiraši
nėjami laiškai Floridos sena
toriams, St. Petersburgo kong-
resmanui ir kitiems Baltųjų 
rūmų pareigūnams, prašant 
padaryti pareiškimus Vasario 
16 proga. Tuo reikalu pasirū
pino LB, ALT ir T. Fondo at
stovai. Tik ruošiant laiškus ar 
juos perrašant, prieš duodant 
pasirašyti, reikia atidžiai pa
tikrinti, ar ten nėra klaidų. 

Vasario 16 d. iš ryto buvo iš
keltos Lietuvos vėliavos St. 
Petersburgo penkiuose prie
miesčiuose, dalyvaujant jų 
burmistrams ar atstovams ir 
lietuvių būreliams. Šios cere-

*1ri<)nijo8 atliktos su kalbomis 
ir Lietuvos himnu. Cia taip 
pat priklauso padėka veikliai 
V. Jacobson už suorganizavi
mą vėliavų iškėlimo, kuris 
vyksta kiekvieneriais metais 
švenčiant Vasario 16-ją. 

Popiet 4 vai. įvyko iškilmin
gas nepriklausomybės šven
tės minėjimas, suruoštas Lie
tuvių klubo valdybos, klubo 
salėje. Minėjimui vadovavo 
klubo pirm. A. Gudonis. Minė
jimas pradėtas įnešant orga
nizacijoms savo vėliavas prie 
scenos dail. V. Vaitiekūno pa
puoštos lietuviškais simbo
liais. Po Amerikos ir Lietuvos 
himnų, prel. J. Balkūno invo-
kacijos prisiminti kariai ir 
partizanai, žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės. Esantieji gy
vi savanoriai-kariai L. Virbic
kas, J. Punkrys, Daukantas, 
Koncė ir Germantas simbolis 
kai juos pagerbiant, kiekvie
nas gavo po gėlelę. Pirminin
kas, pasakęs trumpą įžanginę 
kalbą, pareiškė, kad šiame mi
nėjime dalyvauja ukrainiečių, 
latvių atstovai ir Vliko valdy
bos pirm. dr. K. Bobelis. Jų da
lyvavimas sutiktas plojimu. 
Priminimui Vasario 16 reikš
mingo įvykio pakviestas Lie
tuvos kariuomenės aviacijos 
kap. K Urbšaiti8 perskaitė 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą. 

Svarbiausias kalbėtojas bu
vo jaunosios kartos atstovas 
Linas Kojelis, etniniams rei
kalams pareigūnas Baltuose 
rūmuose Washingtone. Kalbė
jo apie dabarties politiką ir jos 
teigiamus pasireiškimus A mer 
rikoje ir Europoje. Pabaltijo 
tautų atžvilgiu. Nurodė prezi
dento palankius pareiškimus 
ir jo reikiamą supratimą pa
vergtų tautų padėties, Euro
pos parlamento nutarimą kel
ti Pabaltijos tautų klausimą 
Jungtinių Tautų forume, daž
nesnius spaudoje pasirodžiu
s i u straipsnius apie prie 
spaudą Lietuvoje. Ragino 
visus vieningai dirbti su pa
sitikėjimu ir viltimi, stengian
tis įjungti jaunimą, kuris nori 
reikštis Lietuvos laisvinimo 
politikoje. 

tų laisvo apsisprendimo klau 
simas būtų iškeltas Jungt. 
Tautose. Balsuojant rezoliuci
ja priimta vienbalsiaj. Po pert
raukos mišrus choras, vado-

K. Urbšaičio laišką "Lithua-
nia'8 Birthday". 

Vasario 15 d. St. Petersbur
go ALT skyriaus valdyba ir 
vasario 18 d. St. Petersburgo 

mokslą pasakė Šv. Kazimiero 
misijos vadovas kun. V. Zaka
ras. Per pamaldas giedojo vy
rų choras, vadovaujamas A. 
Mateikos. Žmonių buvo pilna 
bažnyčia, kaip ir visada šven
čiant Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Pamaldoms pa
sibaigus per pietus Lietuvių 
klube dar papildomai buvo 
renkamos aukos Iietuvos lais
vinimo reikalams. r »T 

J. N. 

ZENONAS BALCHUNAS 
ADVOKATAS 

Pipal & Associates 
5935 S. Pulafild Bd. 

TEL. _ 767-0455 
Valandos nuo 9 Iki « vaL vakaro 

Kitu laiku susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. kovo men. 3 d. 

vaujamas muz. P. Armono, apylinkės valdyba supažindi-
padainavo4dainas,irilgaiplo-no amerikiečius per radijo su 
jant dar padainavo "Lietuva Lietuvos nepriklausomybes at-
brangi". Eilėraščius deklama- kūrimo sukaktimi 
vo E. Praninskas ir lituanisti
nės mokyklos vaikai. 

Aukos buvo renkamos veiks
nių Lietuvos laisvinimo politi
kos reikalams, vadovaujant S. 
Bakučiui. Iš viso aukų surink-

Vasario 19 d. buvo Šv. Var
do parapijos bė~^yčioje iškil
mingos lietuviškos pamaldos, 
kuriose dalyvavo organizaci
jos su vėliavomis. Šv. Mišios 
buvo laikomos už Lietuvą ir 

ta daugiau kaip 10,000 dol., žuvusius dėl jos laisvės. Pa 

Simon Travel 
nauju pa vadinimu 

°*A m*** 
Travel 

kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 
Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

VIENOS SAVAITĖS 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

Rugsėjo 10 
Spalio 2 

A Gegužės 21 
V'LLiepos 10 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mi'sų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius, butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
m tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žini.ų teiraukitės nauju adresu: 
1576 Bloor St.VV., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus) 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon 

SV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILIEJINIS MEDALIS 

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

Lietuvių Kataliku Religinė Šalpa 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207 

Tel. 212-647-2434 

A. f A. 
TEKL6 TERESfi VAIŠVILIEN6 
Gyveno St Petersburg, Florida, anksčiau gyv. Chicago, Illinois. 
Mirt vasario 29 d., 1964 m. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Bons, duktė Terri Bali ir 

žentas Eric, anūkė Maryann. svainis Eugenijus Vaišvila su žmona 
Kazimiera, bei jų vaikai Mary Novak su vyru Daniel, ir Lucy Barnish 
su vyru James ir fą šeimos, ir gimini* Lietuvoje. 

Velione buvo motina a.a. Povilo. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį ir sekmadieni nuo 2 iki 9 vai. 

vak Petkaus Manąuette koplyčioje, 2533 W 71 Street 
Laidotuves j vyks pirmadieni, kovo 5 d Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėta i Švenčiausios Mergeles Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta j sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NuHMr VYRAS, DUKTt, 2CNTAS Ir ANOKĮ 

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

A D Ė K A 
1984 m. sausio 18 d., Hartford, Connecticut mirė mūsų my

limas vyras, tėvas ir senelis 

A. f A. 
HENRIKAS A. DAPKUS 

Palaidotas saus. 21 d. Fairview kapinėse, West Hartford, Conn. 
VisieG-i, giminėms, prieteliams ir pažįstamiems atsilankiusiems 

atsisveikinti tu velioniu koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose ir pa
lydėjusiems j amžino poilsio vietą reiškiame nuoširdų ačiū. 

širdingas ačiū už paguodos žodžius, laiškus, užuojautas spau
doje ir atsiųstas gėles. 

Dėkojamo visiems aukojusiems švč. Trejybės parapijai, Ne
kalto Prasidėjimo vienuolynui, Putname, ir už šv. Mišias. 

Nuoširdi padėka Svč. Trejybės klebonui kun. Juozui Matučiui 
už maldas laidotuvių namuose, už atlaikytas šv. Mišias ir palydė
jimą j kapines. 

Dėkojame muzikui Jurgiui Petkaičiui ir solistei Irenai Petkai-
tienei už giesmes pamaldų metu. 

Hartfordo Ramovėnams už garbės sargybą, jų pirmininkui Pe
trui Simanauskui už atsisveikinimo žodį, taip pat Hartfordo Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Ignui Budriui už atsisvei
kinimo žodį tariame nuoširdų ačiū. 

Dėkojame Hartfordo Moterų Federacijai už suneštus pyragus 
pusryčių metu. 

Ačių Tėviškės Garsų radijo valandėlės vedėjui Algimantui Dra-
gūnevičiui už paskelbtus pranešimus. 

Dėkojame Giuliano - Sagarino laidotuvių direktoriui Jonui Rim
šai ir jo padėjėjams už rūpestingą patarnavimą skausmo dienose. 

Dar kartą visiems, visiems nuoširdus mūsų ačiū. 

Žmona JADVYGA, duktė GRAŽINA ir žentas VYTAUTAS 
PILEIKAL anūkai VYTAS ir RIMAS, sūnus ALGIRDAS, 
marti REGINA, anūkai AUŠRA, KĘSTUTIS ir ANDRIUS. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A, 
KAZIMIERAS BOGUTSKIS 

Šių metu kovo men. 4 dieną sueina 10 
metu, kai mirė mano mylimas vyras. 

Liūdnos mirties prisiminimui šv. Mi
šios už jo sielą bus atnašaujamos kovo men. 
31 dieną Tėvu Marijona koplyčioje. 

Prašau gimines, draugus bei prietelius 
šia proga pasimelsti už jo sielą. 

Giliai nuliūdusi ŽMONA 

A. f A. EDMUNDUI WARREN 
m i r u s , 

jo žmonai Elenai Velavičiūtei - Warren 
ir jos visai šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

VALERIJA ir FELIKSAS MOLSKIAI 
MONIKA LEMBERTIENĖ 
SALOMĖJA ir NAPOLEONAS NYERGIAI 

Santa Monica, California 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1984 m. vasario 23 d., Kaune, Lietuvoje, mirė 

A. f A. 
RUDOLFAS DAMBRAUSKAS 
Lietuvoje liko giliai liūdinti žmona Eugenija (ša-

traitytė), dukra Jane Bartosevičienėj žentas Stasys, anū
kė Nomeda BartoseviČiūtė ir dvi seserys; Amerikoje švo-
gerka Anelė Jurgelaitienė su šeima Indianapolis, Indiana, 
ir švogeris Albinas šatraitis su šeima Chicagoje. 

f • • • • • * • • * • • • • • « • • • « 

KELIONES | LIETUVA 1984 m. 
1 SAVAITĖS KEUONCS 

(Maskva, Vilnius, Maskva) 
Birželio 10; Birželio 17; Chicaga 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . . $1530.00 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . . $1310.00 
2 SAVAIČIŲ KELIONES 

(Maskva, Vilnius, Ryga. Maskva) 
Gegužės 13 — Gegužės 27 . . $1485.00 
Liepos 09 — Liepos 23 . . . . $1800.00 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . . $1527.00 
Rugpjūčio 05 (su Roma) . . . $2050.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 

• 

: 

New York i 
$1360.00 5 
$1140.00 : 

$1315.00 : 
$1600.00 : 
$1315.00 : 
$1880.00 ; 

] 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURE Al 

9727 fconth Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787 
' * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • « • • • • * • • • • > • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • . . < 

A. f A. JUOZUI SABALIAUSKUI 
Lietuvoje mirus, jo brolį kun. Antaną ir se
serį Viktoriją Orentienę su šeima bei visus 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia 

ALEKSANDRA ir EUGENIJUS 
L1KANDERIAI 

EUD EI KIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 ° 8 5 2 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Teieronas — YArds 7-1741-2' 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

Brangiai motinai 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
jos dukroms dr. ONAI GARCNTENEI su šeima, ANE
LEI PRUNSKYTEI, sūnums kun. JUOZUI ir JONUI su 
žmona VANDA, marčiai dr. ALBINAI PRUNSKIENEI 
su šeima, visiems gfminėms ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

ALEKSANDRA SLENIENĖ 
SU ŠEIMA Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 



X Mokyt. J. Matulaitienė skai
tys šios vasaros Mokytojų stu
dijų savaitėje Dainavoje paskai
tą apie mūsų liaudies šokius ir 
praves tautinių šokių pamokas. 

x Muz. St. Sližys praves Mo
kytojų studijų savaitėje daina
vimo programą. Studijų savai
tė bus Dainavoje liepos 29 — 
rugpiūčio 4 d. 

x Chicagos skautai ir skautės | 
sekmadienį, kovo 4 d., renkasi 
Jaunimo centre 8:45 vai. r. 
9 vai. visi organizuotai dalyvau
ja šv. Mišiose Jėzuitų koplyčio
je. Po pamaldų visi renkasi j 
didžiąją salę ir rikiuojasi prieš 
savo tuntų paviljonus. Mugės 
atidarymas 10 vai. ryto. 

X Danutė Račiūnaitė, litua
nistikos asistentė Illinois univer
sitete Chicagoje, papasakos li
tuanistikos katedros vakaronėje 
kovo 9 d. Jaunimo centre, kodėl 
ji siekia daktarato iš lituanisti
kos. 

X Moterų sąjungos 20 kuopos 
i susirinkimas bus kovo 11 dieną 

X Smuikininkas Michael Kol- U vai. Nekalto Prasidėjimo par. 
mokyklos salėje. Narės kviečia
mos dalyvauti. Bus svarbus 
pranešimas. 

X Ma j . Jono Tapulionio prane
šimas apie Lietuvos kariuome
nės kultūrinę veiklą, dipl. teis. 
Prano Šulo žodis medicare rei
kalu, sveikatos reikalai ir kultū
rinė programa su Bronės Bu-
žinskienės dainomis ir deklama-

j rijomis, pritariant Alfonsui Ši-

feirs, muz. Ramintos Lampsaty-
tės vyras, kovo 4 d., sekmadie
nį, 3:30 vai. p. p. koncertuos 
Loyolos universitete, Kathleen 
Mulldy Theater, 6525 N. Sheri-
dan Rd. M. Kollars drauge su 
Loyolos kameriniu orkestru, 
diriguojant Joseph H. Moyne, 
atliks Mozarto Concerto in G 
major. Koncerto programoje 
Mozarto ir Haydn kūriniai. Lie
tuvių visuomenė kviečiama atsi- j d a g i u i įr"Vladui Bražioniui, So-

Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai gerbia žu vusius Lietuvos Nepriklausomybes minėjime. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ORGANIZUOJAMAS BALTŲ 
LAISVES LYGOS SKYRIUS 

sireiškęs lietuviškoje veikloje, i vės. Patarnavimui gavo žymius 
kaip Amerikos Lietuvių Tary- j amerikiečius spaudos kolumnis-

lankyti 
x Vytas ir Janet Mikna ičiai, 

gyveną Elmhurst, 111., vasario 
29 d. susilaukė naujagimės duk
relės Gaidos. Nauja šeimos na-

dybos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 vai. p. p. Užkandis. Visi 
laukiami. 

boj, Lietuvių Bendruomenėj ir 
kitcse organizacijose, savo pra
nešime paaiškino, kodėl atsira
do Baltų Laisvės lyga, ką ji da
ro ir ką planuoja daryti. Vieną 

tus ir kitus, kurie gynė lietu
vių reikalus. Su šia amerikie
čių firma iškilo ir įgijo patirties, 
bet įbrido į skolas ir sekančiais 
metais su ta firma sutarties ne

iš priežasčių dėl BLL atsiradimo ! beatnaujino. 
jis paminėjo, kad lietuvių cen-1 Kad ir periferijose reikšmingi 
triniai veiksniai nepakankamai j darbai yra atliekami, paminėjo, 

x Cicero šv. Antano parapi
jos rekolekcijos religinių pokal
bių ir k: ikščioniško bendravimo 
forma vyks gavėnios sekmadie
niais, kovo 11, 18. 25 dienomis, 
balandžio 1 
penktadienį. 
Sekmadieniais religiniai pokal 

Salomėja Endrijonienė, Jauni
mo centro Chicagoje ir kitų or
ganizacijų nepavargstanti dar-

x Kaziuko mugė vyks gįjbininkė, viešėdama Kalifornijoj, 
sekmadienį, kovo 4 d., Jaunimo I pažadėjusi ten veikiančiai Baltų 

re džiaugiasi tėveliai, sesutė j c e n t r e . Mugės atidarymas 10 i Laisvės Lygos (BLL) vadovy-
Audra, broliukai Darius ir Ri-: v a j ^ 0 Mugę atidarys Lietu-1 bei sugrįžus j Chicagą, sukviesti 
mas. Ypač džiaugiasi ketvirtą j v o s g e n k o n s u i e J u z ė Daužvar- i tai lygai skirtą informacinį su- i s t engėsi visus dirbančiuosius i k a d l Š i £ * į r ^ c ^ P a t e S " k r a i 
kartą seneliais tapę Sigitas ir: d i e n ė . M u g ę r o u š i a chicagos l i n k i m ą . pašnekesį. Pildyda- j j u n g t i j b e n d r ą ^bą fc nepa-j tų brošiūrą apie 100 000 egz. 
Janina Miknaičiai. i skautiški vienetai — "Aušros . « • savo pažadą, vasario 18 d-: vedė jokių darbo uždavinių. Tad'; kuri bus platinama' vasaros 

Vartų", "Kernavės", "Nerijos" : J1 pakvietė 1 Jaunimo centrą be-i n i e k i e n o neskatinama lietuviu I olimpiados metu Kalifornijoj ir 
ir "Lituanicos" tuntai, akademi- j sidomincių asmenų bei spaudos ^ ^ Kalifornijoj ėmėsi organi-! kitomis progomis. Tai didelis 
kai ir skautininkių draugovė, j atstovų susirinkimą, į kurį atsi- z a c i n i o d a r b o vasario 16-tos i projektas, kuris pareikalaus di-
Mugėje bus galima įsigyti į v a i - j 1 ? n k e apie 20 asmenų. j vienos šventės proga pravedė dėlių išlaidų, 
rių skautiškų rankdarbių, me- j i§ Kalifornijos į susirinkimą spaudoje vedamuosius rašinius 1 Būdamas iš profesijos moky-

• 8 dienomis ir i džio drožinių, lietuviškų knygų,; atvykęs vienas iš BLL pradinin-1 ir šia savo organizuota informa- to jas, prelegentas kritikavo li-
balandžio 13 d. į plokšteUų ir kt. Veiks lietuvis-j kų _ Juozas Kojelis čia susi-Įcija buvo pasiekta 23 milijonai j tuanistinių mokyklų programą, 

ko maisto valgyklos ir kavinės.; rinkusiems padarė išsamų pra- j amerikiečių. Bendruomenė, ėju-! k a d neruošiama išeivijos lietu-
biai prasidės tuoj po lietuviškų . B u s įvairių žaidimų kambariai! nešimą. J. Kojelis aktyviai pa-1 si su gyvenimu ir sugebėjusi re- ^ veįklos ateities vadovų. Bal-
šv. Mišių parapijos salėje 11:30' vaikams ir kt. Mugė veiks nuo I j formuotis, bet finansinės para- f o ą r Mtos 8 t a t u t ų aiškinimas 
vai., penktadienį — bažnyčioje[ 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p. x "Cicero Life" laikraštis p a - j mos save darbams nei iš Ben- n e s ą lietuviškos veiklos vadovų 
7 vaL vakaro. Rekolekcijose x Administratorius Saulius i s k v r ė b e v e i k ™* PuslaP* aP1^" ! d r u o m e n ė s - n e i & *** veiksnių j ruošimas ateičiai. Prelegentas 
kviečiami dalyvauti visi Cicero j ^ ^ 5 . p r a n e š a , kad met in i s ! š v i n u i U e t u v iU tautodailės paro- į negavę. Į s i u ] e pakviesti latvių ir estų 
r apylinkių lietuviai 

Muz. Stepo Sodeikos 
I Tautinių kapinių sklypų savinin-

x Muz. Stepo Sodeikos 20 į kų susirinkimas vyks kovo 11 
metų mirties minėjime dalyvaus d., sekmadienį, 1:30 vai. po pie-
solistai Dana Stankaitytė, Mar-' tų Amerikos legiono Dariaus 
garita Momkienė ir Jonas Vaz-; Girėno posto didžiojoje salėje, 
nelis. Minėjimas bus kovo 11 d., • 4416 S. Western Ave., Chicago, 
sekmadienį. 3 vai. popiet Jėzuitų 111. Bus svarstoma konstituci-
koplyčioje pamaldos, tuojau po j jos papildymo reikalas, pateikta 
jų Jaunimo centro didžiojoje sa- • pilna atskaita iš praeitų metų 
lėje akademija - koncertas. Įėji-! veiklos. Labai svarbu, kad visi 

dos, rengtos Viešojoje Bibliote- Į Dėl visų Pabaltijo pavergtų į atstovus ir įsteigti Baltijos Lais 
koje, Cicero, BĮ. Įdėtos net pen-1 kraštų aktyvesnės veiklos prieš j vės lygos Chicagos skyrių. B-
kios didelės nuotraukos, kuriose j porą metų buvo įsteigta lietuvių ! keltą klausimą padiskutavus, į 
yra tautiniais drabužiais Aldona j latvių ir estų sutartinos veiklos j BLL Chicagos skyriaus organi-
Veselkienė, Liet. Tautodailės in- j organizacija — Baltų Laisvės ly- į žavimo darbą sutiko įeiti Salo-
stituto Chicagos skyriaus pirmi- į g a . Visom trims rusų komunis- j mėja Endrijonienė, dr. P . Ki-
ninkė, Laima Gečaitė, Vida Ri-; tų pavergtoms tautoms kartu! sielius ir dr. K. Ambrozaitis. 
mienė ir Aldona Markelienė. I dirbant atsiekiama naudingų Šie asmenys kartu su J. Koje-
Straipsnyje aprašomi lietuviški 
tautiniai drabužiai, paliečiama ir 

rezultatų. 
Vienoje Lietuvių Fronto bi-

liu pasižadėjo kontaktuoti ir 
kviesti latviu ir estų atstovus. 

mas laisvas. Visuomenė yra j kapinių sklypų savininkai šiame Į d a b a r t i n ė Lietuvos okupocijoje j č i u l i ų s t o v ykloje atsitiktinai su-! ^ L centras ir toliau liekasi 
~ o H o f , c žinota apie JAV piliečio prof. \ Kalifornijoj. 

V. Skuodžio suėmimą Lietuvoje, j Susirinkimui vadovavo Salo-
kviečiama dalyvauti minėjime susirinkime dalyvautų. 
ir kartu su giminėmis ir "Daina
vos" ansambliu prisiminti ilga 
mėtį ansamblio dirigentą. 

į padėtis 
! X Antanas Benrašfa, Hudson, I x «The Chicago Cathohc" sa 

!,Nh., atsiuntė 20 dol. už kalėdi-! vaitraščio kovo 2 d. laidoje yra Tuojau imtasi skubios akcijos. 
La.! paminėta šv. Kazimiero jubilie-' š i a m reikalui ir kitiems darbams 

I jus ir kard. J. Bernardino laiky- vykdyti tuomet buvo sudėta 
tos pamaldos Šv. Vardo katedro-: 12,000 dolerių, 
je vasario 25 d. Sėkmingesniam darbui vyk

dyti ir pasiekti amerikiečius 
X Dr. Bruno Beinorte, buvęs v a l d ž i o s p a r e i g u n u g , buvo pasi 

į nes korteles ir kalendorių 
X Gavėnios rekolekcijos Put- bai ačiū. 

nam, Conn., Moterims praside- j 
da penktadienį, kovo 16 d.. 8 vai. „. J i x wr „ . r a i t 
vak. iki sekmadienio, kovo 18 d. K r e d i ^ , U l U * * ^ J 6 ™ ^ 0 * i 
Vyrams prasideda šeštadienį, ! t u 8 m d ė J l U 8 m o k & 1 1 % ' A b d a " į 
kovo 31 d.. 10 vai. ryte iki ba- ̂  « ****** " * ° S U ^ t a ; 

tą iki š. m. balandžio 15 d., indėų 

mėja Endrijonienė. (JS). 

Alexian Brothers Medical Cen-
m uu » «n. umuuivmn* M u., i.iucif t e r medicinos štabo narys, už 

.andžio 1 d. Abejos baigiasi J S ^ ^ j n u o ^ ^ , gerą ir uolią tarnybą kaip gydy-
sekmadien; po pietų. Prašome Į J ™ ! ^ n u s y u uo mexų ^ ^ apdovanotas 'Bro-
registruotis. nes vietų skaičius ; W * i t her Bonaventūre Thelen" pa-
ribotas telef. 1-203-928-5828.; x Užsakymai aatomobiHams ž v r n ė j imu Jam medalis buvo 
Abejas rekolekcijas praves sese-1 bei kitiems daiktams — tarpi- įteiktas Eik Grove ViUage cen 
lių kapelionas kun. V. Cukuras.\ ninkaujame užsakant dovanas i te įvykusiose ceremonijose. 

'pi"), artimiesiems Lietuvoje Kalė-1 
x Andronė Vikte, Century 2 1 ! d o n u i * * * ^ ^ o ^ ^ l / J / ^ L " ^ ?**? 

BeeLine Realtors. Inc., atstove.'; Sutvarkome iškvietimo doku- ^fo^^J^ , r m a d " 
Orland Park. BĮ 

JAUNIMAS VEIKS OSI 
REIKALU 

JAV Lietuvių jaunimo s-gos 
politinis skyrius vasario 25 d. 
suruošė informacinę vakaronę, 

rašyta sutartis su žymia ameri- j Buvo kalbama Teisingumo de-
kiečių firma Hannaford. Su i parlamento "Office of Special 
šios firmos pagelba buvo sueita Į Investigations" bylų reikalais 
j kontaktą su aukštais valdžios! bei diskutuojama dabartinė OSI 
žmonėmis, kurie atliko reikš- ! veikla, kuri nukreipta prieš lie-
mingų darbų dėl Lietuvos lais- į tuvius, latvius, estus, ukrainie-

sąžuungai pa
tarnauja Chicagoje ir prie
miesčiuose, perkant, parduo
dant ar išnuomojant namus. 
JAV-se ir Kanadoje, kraustan
tis į kitus miestus, tais reika
lais, suteikia visas reikalingas 
informacijas (Century 21 VTP 
Referra] Service). Skambinti 
312—340-1880 (sk.). 

x Bsittc Monoments, Inc.* 
2021 W. 71 Street, Chicago, m 
Trt. 47^2882. Visų rūsių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. (sk.). 

mentus — American Travel Ser
vice Bureaii, 9727 So. rVestern 
Ave., Chicago, IL 60643 Telef. 
312—238-9787. (sk.) 

parodą, balandžio 1 d., sekma
dienį, 12:30 vai. p. p. The Lex-
ington House. 7717 West 95th 
St., Hickory Hills. Modeliai ir 
aprangos mados: Saks Fifth 
Avenue. Užsisakyti vietas, pra
šom skambinti telef. 257-2864 

(pr.). 

X Ieškau pirkti pitną ir ge
rame stovyje Br. Kviklio "Masu 
Lietma". Siūlyti vakarais tel. a P j į " į į į į į į į " 
312—434-1931. (sk.). 

x AktaU M M i lieta-1 * v iJ™ Hoffmanas pildo 
va. Kreipkitės į V. Karosaite - i. , n c ° m e ^ ^ ~ ^ 
Opticsl Studio. 8615 Wert 711 ] L ^ ^ a i - s k a m b ' n 1 ' Mt^ 
Street, Chicago, DL 60629. Te
lefonas 778-6766. (sk,) 

422-3134. (sk.). 

\ U \ S 

X Ieškau pirkti virtuvės pe
čiaus. Gerame stovyje. Mažos 
išmieros. Skambint po 11 vai. 
ryto tel. 247 1804. (sk.). 

I >• t i^ i : i m * ir t :»iv \ l-^ll MINUI 

\ K \ \ I > W KI H A 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimsie ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. (sk.) 

x Už a a. Donna Maria Ilekin 
sielą dvejų metų sukakčiai pami
nėti šv. Mišios bus atnašauja
mos šiose vietose: Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje Chicago, EI., kovo 10 
d., 9 vai. ryto ir kovo 11 d. 
11:15 vai. ryto. Our Lady of 
Lourdes bažnyčioje, Daytona 
Beach, Florida, kovo 7 d. 11 vai. 
ryto. Kviečiame gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir pasimelsti už jos sielą. 

(or.). 

Port^ F jkf. skaito paskaita vasario 19 d Lietuvių Tautiniuose 
namuose surengtame Lietuvos Nepriklausomybės šventes minėjime. Sčdi 
skyriaus pirm Rasa Pliopiyte, prie vėliavos — l.om.1 Deveikytė ir Jonas 
Sav ickas V»»otT V A B«<,lr»i.«.lrn 

Chicagoje 
MIRĖ PREL HAGAKTY 
Northbrook klebonijoje vasa

rio 25 d. mirė prel. Robertas J. 
Hagerty, 60 m. Jis yra buvęs 
Vatikano delegatūros Washing-
tono sekretorius, Chicagos arki
vyskupijos vicekancleris, klebo- j juojantiem6 mediciną "— 13,815 

Au> Česnio mokslo laipsnio sie
kiantieji dabar turės mokėti 
9,615 dol. metams mokslapini 
gių, o už kambarį ir valgį — dar 
3,703 dol. Siekiantieji tik baigti 
universitetą, su mokslapinigiais, 
kambariu, maistu ir asmeniško
mis išlaidomis, iš viso turės su
daryti apie 14,270 dol. metams. 
Brangiausi mokslapinigiai studi-

navo netoli Marąuette Parko 
esančioj Queen 01 Univers para
pijoj, kur yra ir keletas lietuvių 
šeimų. Palaidotas vasario 27 d. 
Queen of Heaven kapinėse. 

dolerių. 
GAUS PO 400 DOL. 

Net 1,200 Elinois gyventojų 
gaus po 400 dol. kompensacijos, 
nes buvo susekta, kad į jų pirk
tus 1977 m. Oldsmobile auto
mobilius buvo įdėti Chevroleto 
motorai 

POLOVCHAKO BYLA 
JAV aukščiausias teismas at

sisakė spręsti Walterio -Polov-
chako bylą. Jis tebėra Chicago
je, nenori grįžti į Sovietų oku
puotą Ukrainą. Gyvena su vy
resne seserimi Natalija ir lanko 
Steinmetz aukšt. mokyklą. Da
bar jo bylą spręs JAV apylin-
kės teismas Chicagoje. Sovietai į 
jį nori susigrąžinti [jis yra jimęs 1904 m. vasario 

' 23 d. Vėlių km.,žvirgždaičių vis.. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. k. VALSTYBĖSE 

— Jonui Adomaičiui, gyve
nančiam Prescott, Ariz., vasa
rio 23 d suėjo 80 metų amžiaus. 

SCHTLLEBECKX 
Garsus teologas 

Schillebeckx, olandas, 69 m., pa
kviestas dėstyti Catholic Theo-
logical Union seminarijoje, kurią 
yra suorganizavęs 21-nas vie
nuolynas Chicagoje. Jis dėstys 

CHICAGOJE, , , „ . .. , . . 
j Šakių apskr. Gimnaziją baigė 

Edvardas | gaįiUOSe, teisės studijas — Kau
no Vytauto D. universitete. Bu
vo Marijampolės apygardos tei
sėjas. Nuo jaunystes ateitinin
kas. Rašąs spaudoje, išeivijo
je daugiausia bendradarbiauja 1985 m, pavasario semestre. Dėl. "Dnmge" ir "Tėvynės Sarge 

savo skelbiamų pažiūrų jis t u r i j T a B r o g a j i s g a v o sveikinimą iš 
kai kurių sunkumų su Vatikanu.; J A V p r e z įdento R- Reagano. 
Jis yra ilgą laiką dėstęs Nijme-. T a i p p a t j sukakties proga pa-
gene, Olandijoj. Dabar — pen- į sveikino vietos lietuviai, 
sijoj. 

— A a. Vladislava Striugienė 
PARKAS PRIE KANALO Ipo įigos ligos mirė vasario 15 
JAV senatas vasario 27 d., d. Stony Brock ligoninėje, kur 

dirba jos duktė Danutė Striu-
gaitė-Sumers. Velionė buvo gi
musi 1912 m. spalio 2 d. Šlape
lių km., Joniškio valsč., Šiaulių 
apskr. Amerikoje gyveno nuo 

ir sudarys i 1950 m., o nuo 1960 m. New 
Šį nuostatą; Yorke. Palaidota iš Apreiškimo 
Tikimasi ir j parapijos bažnyčios Cypress 

j Hills kapinėse. Liko duktė Da
nutė Striugaitė-Sumers, "Jinai 
ir trys gintarai" kvarteto narė. 

priėmė įstatymą, pagal kurį stei
giamas 92 mylių ilgio parkas 
palei Elinois — Michigan kanalą 
nuo Chicagos iki La Salle — 
Peru. šiame ruože bus drausti
nis gyvių apsaugai 
tarnybą poilsiui, 
pravedė sen. Percy. 
Atstovų rūmų pritarimo. 

PARAMA MIESTUI 
Nauju JAV Edo departamen

to potvarkiu nuimami kai kurie j — Kęstutis čerkeliunas iš 
suvaržymai ir Chicagos miestas j N e w Yorko, šiuo metu dirbąs 
dabar galės keletą šimtų mili- Į "Laisvės" radijo valandoje Miun-
jonų dolerių parūpinti ūkinio gy- • chene, Vak. Vokietijoje, dalyva-
venimo sustiprinimui. i v o žiemos olimpiadoje Sarajeve, 

j Jugoslavijoje. Savo įspūdžius 
CHICAGOS BALSUOTOJAI j s k e ^ b i a <«S!rbininke". 
Chicagoje rinkiminiams baisa- { 

vimams iš viso įregistruota: OKUPi LIETUVOJE 
1,557,858 asmenys. Naujų įre-1 _ A . a. Stefanija Stanevičiū-
gistruota 84,726, bet senų bal- į tė-Kęsgailienė mirė Kauno klini-
suotojų teko išbraukti 160,8041 K o s e r vėžio ligos pakirsta, po 3 

kai kurie jų išsikėlė, kiti 
mirė, 

BRANGUS MOKSLAS 
Northwestern universitetas 

mokestį už mokslą pakėlė 7,5 Cr. 

čius ir kitų rytų Europos šalių 
imigrantus Amerikoje. Jaunimo 
centre gausiai susirinko per šim
tas latvių, ukrainiečių ir lietuvių 
studentų išklausyti pranešimų. 

Programoje buvo pateikta in
formacija iš "Americans for 
Due Process" konferencijos, ku
ri įvyko Washingtone, George-
town universitete, vasario 4-5 
dienomis. Vakaronėje dalyvavo 
Mykolas Pninga, "Draugo" 
dienraščio redaktorius, ir advo
katas Povilas 2umbakis, kurie 
diskusijose pasidalijo savo nuo
monėmis ir patyrimu šia tema. 

Diskusijose buvo pasiūlyta, 
kaip studentai ir visuomenė ga
lėtų jungtis į konkrečius veik
los projektus, būtent reaguoti į 
netikslumus Amerikos spaudoje, 
rašant laiškus ir siunčiant teisin
gą informaciją Amerikos spau
dos redaktoriams bei reporte
riams; susisiekti su kongresma-
nais OSI reikalu; suorganizuoti 
masinį laiškų vajų kongresma-
nams, senatoriams ir preziden
tui šiuo reikalu. 

JAV Jaunimo sąjungos politi
nis skyrius numato jungtis su 
ukrainiečių, latvių ir estų stu
dentais, suorganizuoti pabaltie-
čių ir ukrainiečių studentų koa
liciją, kuri reaguotų į OSI laiky
seną bei žmogaus teisių pažei
dimus. Numatyta, kad šitokia 
veikla išsivystys ne tik Chica
goje, brt ir kitose lietuvių, uk
rainiečių, estų ir latvių koloni 
io«p K-

sunkių operacijų, sulaukusi 84 
m. amžiaus. Jos kūnas buvo 
sausio 17 d. atvežtas į Ukrinus, 
Mažeikių aps., karstas padėtas 
bažnyčioje. Per visą naktį baž
nyčioje buvo giedamos šventos 
giesmės. Sausio 18 d. po Mišių 
ir kunigo pamokslo velionė bu
vo nunešta į kapines ir palaido
ta greta prieš porą metų miru
sio savo vyro a. a. dr. Leono 
Kęsgailos. Kunigas velionės į 
kapines palydėti negalėjo, nes 
tai yra valdžios uždrausta, nors 
Ukrinų bažnyčia yra kapinių 
centre. St. Kęsgailienė, baigusi 
"Saulės" gimnaziją Telšiuose, 
ligi ištekėdama, studijavo Hu
manitarinių mokslų fakultete. 
Priklausė Ateitininkų sąjungai. 
Laidotuvėse dalyvavo daugybė 
apylinkės lietuvių, kurie Kęs
gailos šeimos narius prisimena 
ir gerbia. 

Mftkatas JONAS tllAITIS 
6247 S. Kedsie A v e m 

CMeago, IL €0629 
TBL — 776-8700 

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

Mftkiiis 
ftimiUS F. ftEPENM 

W. 6Srd Street 
IL 60629 

Tsl. — 776-5162 
Kasdien 9—6 vai vak. 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 


