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RUSINIMO ANTPLŪDIS 
(Tęsinys) 

Ikimokyklinis vaikų 
parengimas 

Siuloiaa nuo 1979 m. sąjungi
nių respublikų švietimo ministe
rijoms įvesti nacionaliniuose 
vaikų darželiuose rusų kalbos 
(toliau trumpinsime: r. k. — 
Red.) apmokymą nuo penkerių 
metų. Tam panaudoti vaikų už
siėmimus, žaidimus, kasdieninį 
bendravimą su suaugusiais ir 
bendraamžiais. Mišriuose vaikų 
darželiuose r. k. mokyti ir spor
tinių užsiėmimų, pramogų me
tu. Kitaip sakant, tuos dalykus 
mišriuose vaikų darželiuose rei
kia organizuoti rusiškai. TSRS 
švietimo ministerija, pedagogi
kos mokslų akademija kartu su 
sąjunginių respublikų švietimo 

kėjimo lygį, vyresniosiose kla
sėse įvairius dalykus imti dėsty
ti rusiškai. Didinti r. k. ir li
teratūros fakultatyvų dėstymą. 
Per pionierių ir komjaunimo 
organizacijas pratinti vaikus 
kalbėti rusiškai užklasiniuose ir 
užmokykliniuose užsiėmimuose. 
Nacionalinių mokyklų moki
niams organizuoti r. k. olim
piadas, dienas ir savaites. Su
daryti materialinę bazę r. k. 
mokymui: steigti kabinetus, di
dinti rusiškų knygų skaičių mo
kyklų bibliotekose, metodinę li
teratūrą, lingafoninę aparatū
rą. Į rusų kalbos mokymo na
cionalinėse mokyklose progra
mų rengimą įtraukti TSRS švie
timo ministeriją, sąjunginių res
publikų švietimo ministerijas, 

ATIDAROMA EGIPTO 
- IZRAELIO SIENA 

Po keturių karų įgyvendinama taika 

sajunpnių respuonKų s ^ u m o T g R g -peaago0koB m o k s l ų aka 
ministerijomis tam reikalui t u r j ^ ^ n e t ^ ^ M o k s l ų A k a . 

demiją. Sąjunginių respublikų ri parengti tipinę programą ir 
metodines rekomendacijas. Pe
dagogikos mokslų akademija 
ir sąjunginių respublikų mokyk
lų mokslinio tyrimo institutai 
turi tyrinėti dvikalbiškumą vai-

Irano įkaitų krizė ir Afganistano užpuolimas verčia šiuos 3A%/ vyriausybės vyrus kasdien posėdžiauti, ieškoti 
sprendimų. Nuotraukoje su prezidentu Carteriu posėdžiau ja: gynybos sekretorius Haroki Brovra, valstybės sekreto
rius Cyrus Vance ir prezidento patarėjas valstybės saugumo reikalams Zbigniew Brzezinski. 

A tidėj 
šalių konferenciją 

Arabams dar labai trūksta vienybes 

švietimo ministerijos r. kalbai 
turi panaudoti fakultatyviniams 
užsiėmimams skirtas valandas, 
taip pat kitų dalykų sąskaita 

l u n i y r m e u aviKaomsKumąva!- ^ k k a s . K o_ 
kų darzebuose. Tam reikalm * T " _ n M M a k v t j . * « anksčiau minėtose įstaigose įs 
teigti tyrinėtojų grupes. 1980 
m. šiais klausimais surengti 
konferenciją (organizatoriai — 
TSRS pedagogikos mokslų aka
demija ir TSRS švietimo minis
terija). Įsteigti žurnalą "Vo-
prosy doškolnogo vospitanija", 
leisti rinkinius "Ruskij jazyk v 
nacionalnom detskom sadu" 

kių dalykų — nepasakyta. Aiš
ku, — gimtosios kalbos sąs
kaita . . . 

Profesinis technikinis mokymas 
"Mokymo įstaigose, mokinan

čiose ne r. k., laiku atlikti vi
sus reikalingus darbus priimant 
naujas programas r. k. moky
mui". Padidinti r. k. pamokų 

Skatinti darželinių vaikų tėvus i į * 1 ^ ™ * * stiprinimo 
rsiK-t-si n a n u m i rmnnmin l a v i n i -bendrauti su vaikais rusiškai. 

Bendrojo lavinimo 
nacionalinėse mokyklose 

Pakelti visapusiškai r. k. mo-

būdai panašūs į bendrojo lavini
mo mokyklose rekomenduoja
mus. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Parlamento pamaldos 

Europos Parlamento pirmosios 
naujųjų metų sesijos proga Stras-
burgo katedroje įvyko iškilmingos 
ekumeninės (pamaldos, kuriom 
vadovavo Strasburgo vyskupas, 
Europos .krfKŠčioniškŲJŲ Bažnyčių 
konferencijos pirmininkas ir ang
likonų pastorius. Pamaldos yra 
rengiamos atsižvelgiant į įvairių 
politinių grupių Europos Parla
mento atstovų pageidavimą, kad 
susirinkus bažnyčioje būtų pra
šoma Dievo palaimos parlamen
to darbam. 

Nepraraskit vilties 
Sausio 6 d. Jonas Paulius II 

aplankė nepilnamečių jaunuolių 
ir vaikų nusikaltėlių Institutą Ro
moje. Šv. Tėvo vizitas jaunųjų 
nusikaltėlių bausmės ir perauk
lėjimo institute užtruko daugiau 
negu dvi valandas. Drauge su 
jaunuoliais popiežių sutiko ir jų 
Šeimos nariai, prižiūrėtojai bei 
auklėtojai ir Italijos teisingumo 
ministras Morlino. „Pažįstu jūsų 
problemas, suprantu jūsų sunke
nybes; žinau, kaip jum yra sun
ku išeiti iš šios padėties ir su 
pasitikėjimu žvelgti į ateitį, — 
kalbėjo jaunuoliam Sv. Tėvas. 
— Kartais mes esame tarytum 
užgesę žibintai, kupini nepanau
dotų galimybių. Štai atėjau pas 
jus, trokšdamas jūsų širdyse vėl 
uždegti pasitikėjimo liepsną, jei
gu neišsipildžiusios viltys, nusi
vylimai būtų ją užgesinę. 

Sv. Bazilijaus sukaktis 
Apaštališkuoju laišku popie

žius Jonas Paulius II paminėjo 
šešiolikos šimtmečių sukaktį 
nuo Bažnyčios mokytojo, Cezarė-
jos vyskupo šv. Bazilijaus Di
džiojo mirties. Sv. Bazilijus yra 
vienuolijų tėvas Rytų Bažnyčioje. 

Į Jo įsteigta Bazilijonų vienuolija 
įveikia ir šiandien. Bažnyčios is-
j torijoje šv. Bazilijus didysis yra 
žinomas kaip drąsus reformato
rius, nepalaužiamas Dievo ap
reikštojo mokslo ir Bažnyčios lais
vės gynėjas. Savo apaštališkame 
laiške popiežius iškelia šv. Bazili
jaus teologinį mokslą apie Šven
čiausią Trejybę ir apie Jėzų Kris
tų. Šio mokslo šviesoje šv. Ba
zilijus atranda neprilygstamą 
žmogaus taurumą. Šventam Ba
zilijui žmogus nėra Dievo kon
kurentas, o Dievo atspindys ir 
Dievo paveikslas. Dievo garbi
nimas žmogaus taurumą dar la
biau iškelia. 

Trys karaliai 

„Tave, Viešpatią šlovins vi
sos žemės tautos", — šiais psal
mės žodžiais popiežius Jonas Pau
lius II pradėjo savo pasveikinimą 
maldininkų miniai, susirinkusiai 
Šv. Petro aikštėje Viešpaties apsi
reiškimo (Trijų karalių) šven
tės vidudienį. Rytų šalies išmin
čiai, atėję pagarbinti Betliejuje 
užgimusio Išganytojo, yra atsto
vai visų tų, kurie bet kada ir bet 
kur yra ieškoję Kristaus; kurie 
Kristų atradę, jam atidavė savo 
tikėjimo dovaną. Kristaus apsi
reiškimo šventės išminčiai atsto
vauja visiem Dievo ir Kristaus 
ieškotojam tiek praeityje, tiek da
bartyje, tiek ateityje... šv. Tėvas 
linkėjo, kad visi žmonės ir visos 
tautos atrastų Kristų. 

Vargšų globėjai 

Sausio 1 d. Joną Paulių II-
-ąjį aplankė švento Vincento 
Pauliečio gailestingųjų seserų vie
nuolių generalinė kapitula. Šia 
proga popiežius aukštai įvertino 
šios seserų vienuolių kongregaci-

| jos apaštalavimą vargstančiųjų 

Islamabadas. — Pakistane 
šeštadienį turėjo prasidėti mu
sulmonų valstybių užsienio rei
kalų ministerių konferencija, 
sušaukta svarstyti, kokių imtis 
priemonių prieš Maskvą dėl Af
ganistano užpuolimo ir okupa
vimo. Pasaulyje yra 36 valsty
bės, kur islamas svarbiausia 
religija. Laukiama, kad Sovietų 
Sąjunga bus griežtai pasmerk
ta už religingos musulmonų ša
lies — Afganistano užpuolimą. 

Konferencija, kelioms val
stybėms reikalaujant, buvo ati
dėta iki sekmadienio, nes šeš 
tadienį formaliai pradedami di
plomatiniai Egipto — Izraelio 
ryšiai. Griežtosios arabų val
stybės: Alžiras, Irakas, Libija. 
Pietinis Jemenas ir Sirija rei
kalavo konferenciją atidėti dar 
ilgesniam laikui, tačiau kitos 
nesutiko. Jau paskelbta, kad 
Irakas, Alžiras konferencijoje 
dalyvaus, kitos dar grasina kon
ferencijoje nedalyvautu Nors 
Afganistanas protestuoja, kad 
musulmonų šalys kišasi į jo vi
daus reikalų, jis atsiųs delega
ciją, kuri, manoma, bandys 
švelninti konferencijos toną i r 
nutarimus, kad jie neužgautų 
Sovietų Sąjungos. Arabų spau
doje jau prasidėjo propaganda 
prieš Ameriką, kuri planuojan
ti paversti arabų šalis savo im
perija. Cituojama paskutinė 
prezidento Carterio kalba, nu
rodoma, kad Arabų jūroje ir 
Indijos vandenyne plaukioja 25 
Amerikos karo laivai. 

Šalia pasmerkimo rezoliucijų 
ir kalbų, Pakistano konferenci
joje laukiama ir konkrečių žy
gių prieš sovietų ekspansiją. 
Galimas daiktas, kad turtingo
sios naftos valstybės pažadės 
Pakistanui ekonominę paramą, 
nes jam dabar pirmam gresia 
Afganistane sutraukta sovietų 
kariuomenė. 

cija. Atskiri politikai, vieni 
griežčiau, kiti švelniau pasisakė 
prieš sovietų intervenciją Afga
nistane. Kiti svarbus valdžios 
vyrai apie ją dar neužsiminė. 

Britų atkirtis 
Londonas. — Britanija pa

skelbė, kad ateityje nebus mi
nisterių ar aukštų pareigūnų 
susitikimų su sovietų pareigū
nais, nutraukiami kai kurie kul
tūriniai kontaktai, nebus at
naujinta besibaigianti prekybos 
sutartis su Sovietų Sąjunga. 
BBC radijas padidins translia
cijų rusų ir afganų kalbomis 
skaičių. Try3 britų karo laivai 
įplaukė į Viduržemio jūrą 
stiprinti ten esančių jėgų. 

Užsienio reikrJu ministeris 
lordas Carringtonas pasisakė ir 
už Olimpinių žaidimų boikota-
vimą. Kartu Britanija paskel-

į bė naujas lėšas 2.2 bil. dol. 
branduolinių raketų programai. 
Nauji aparatai vairuos Polaris 
raketas tiesiai j taikinį. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Gan stiprus žemės drebė
jimas ketvirtadienį išgąsdino 
Kalifornijos gyventojus prie 
San Francisco, sužeidė kelioli
ka žmonių. 

— Sovietų spauda kritikuoja 
prezidento Carterio kalbą, va
dindama ją demagogiška. Pre
zidento grasinimas panaudoti 
karinę jėgą jei kas pultų Per
sijos įlanką, esąs absurdas, nes 
niekas neketina pulti. Carteris 
bandąs prezidento Teodoro Roo-
sevelto "didelio pagalio poli
tiką". 

— Jugoslavijos žinių agentū
ra skelbia, kad prezidentas Tito 
gerai jaučiasi po kojos opera
cijos ir už dviejų savaičių grįš į 
darbą. 

— JAV vyriausybė pasiuntė 
buvusį NATO kariuomenės va 

Kabas. — Izraelis penktadie
nį perdavė dar vieną savo oku
puoto Sinajaus dalį Egiptui, ku
ris šias žemes prarado 1973 m. 
kare. Praėjusią savaitę Izraelis 
išvežė 2,250 kareivių, tankus ir 
kitus ginklus. Pastatai, kuriuos 
buvo galima išardyti, buvo iš
vežti, kiti sugriauti, išskyrus 
tuos, kurie čia stovėjo prieš ka
rą. Karinės okupacijos centras 
buvo Refidim vietovėje, kuri 
dabar vėl vadinama egiptietišku 
vardu Bir Gafgafa. 

Šeštadienį prasideda naujas 
Egipto - Izraelio santyMavimo 
laikotarpis, nes užmezgami di
plomatiniai ryšiai po keturių 
nuostolingų karų. Izraelio am
basada dar nerado Kaire pasta
to ir pradės veikti "Nile Hilton" 
viešbutyje, kur izraelitai išnuo
mavo 11 kambarių. Egipto di
plomatai j Jeruzalę dar neat
vyko. 

Kaimyninių santykių išvysty
mas užtruks ilgesnį laiką. Iki 
šiol dar labai mažai egiptiečių 
lankėsi Izraelyje, kuris išdavė 
140 vizų. Vasario mėnesį Jeru
zalėje lankysis Egipto žydų 
ekskursija, Egipte lankėsi dau
giau žydų, nuo pernai metų 
birželio 7 d, Egiptas išdavė iz
raelitams apie 1,800 vizų. Iz
raelyje veikia dvi kelionių agen
tūros, kurios organizuoja kelio
nes j Egiptą. Tų agentūrų va

tų, nes pripažįsta, kad Egiptas 
gerokai atsilikęs nuo Izraelio 
technikoje, neturi specialistų. 
Jau pradėjus kalbėti apie taiką, 
per dar uždarytą sieną į Egip
tą pradėjo plaukti kontrabanda 
— sidabro gaminiai, radijo apa
ratai, kurie Port Saido mieste 
daug pigesni už Egipto apara
tus. Egipto vyriausybė bijo, 
kad Ezraelis ieškos arabų šaly
se rinkos savo pramonės gami
niams ir ją ras per Egiptą. 

— Sen. Edward Kennedžio 
kampanijos štabas pakeitė poli
tiką, atleido kai kuriuos tarnau
tojus. Pirmadieni senatorius 
žada pasakyti svarbią kampani
jos kalbą užsienio politikos te
momis. Kai kuri spauda spė
lioja, kad jis paskelbs pasitrau
kiąs iš prezidentinės kampani
jos, nes praradęs viltį laimėti. 

dą generolą Andrew Goodpas-
su- Į terį j Argentiną ir Braziliją tar

tis su vyriausybėmis dėl pre-1 - - -
kybos sankcijų Sovietų Sąjun-!d o v a i pranašauja, kad ateityje 

—«+,,« Tmr.+o a-nlnnirvn anie 
gai. 

— Belgijos premjeras pakeitė 
vyriausybėje tris ministerius. 

— Pentagonas paskelbė, kad 
Marokui parduodama 12 heli
kopterių su prieštankinėmis ra
ketomis, 12 šarvuotų helikopte
rių ir 26 karo lėktuvai viso gin
klų už 233 mil. doL 

— Sergąs Irano musulmonų 
vadas ajatola Khomeinis tapo 
proseneliu, kai jo anūkė Feresh-
ten pagimdė dukterį. Neseniai 
prancūzų spauda buvo pasklei
dusi gandą, kad pats ajatola 
79 metų, gyvendamas Prancū
zijoje, vedė naują žmoną, 23 
metų amžiaus. 

per metus Egiptą aplankys apie 
50,000. 

Izraelio vyriausybės sluoks
niai neslepia, kad yra planuo
jama įvairių ekonominių pro
jektų, kur Izraelio technika ga
lėtų naudotis pigia egiptiečių 
darbo jėga. Egiptas vengia to
kių jungtinių pramonės projek-

Egipto santykių su Izraeliu 
užmezgimui po 30 karo metų 
nepritaria ne tik kitos arabų 
šalys, bet yra stipri opozicija ir 
pačiame Egipte. Neseniai įvy
kusi demonstracija, susirinkusi 
pasmerkti sovietų invazijos Af
ganistane, kartu pasmerkė ir 
Egipto - Izraelio taikos sutartį. 
Musulmonų paskelbtose rezoliu
cijose arabai raginami boiko
tuoti Izraelio spaudą, gaminius 
ir pačius izraelitus. Egipto laik
raštis "Al Dawaa" rašė, kad 
atidarius Izraeliui duris, tas 
sieks dominuoti Egiptą ekono
minėje ir politinėje srityje. Žy
dai ir jų finansinė galybė mani
puliavo Ameriką ir kitas šalis 
savo tikslams, dabar pradės 
manipuliuoti ir islamo pasaulį, 
rašo redaktorius Omar Telme-
samV 

Įdomu, kad dar prieš santy
kių užmezgimą abi šalys pradė
jo pirmiausiai pasikeisti savo 
laikraščiais. Egipte galima jau 
nuo sausio mėn. pradžios nusi
pirkti Izraelio laikraščių ir žur
nalų. Dabar ir Egipto spauda 
pasieks Izraelį. Egiptas tiki
si per spaudą paveikti Izraelio 
arabus, kad jie pritartų Egipto 
linijai. 

Žiema apsunkino 
afganų sukilime 

MIRĖ A.A. JONAS MATULIONIS 

Yra nuomonių, kad musulmo
nų šalys, spaudžiamos Maskvos 
draugų, kaip Irako, Sirijos ir 
Alžiro, gali Sovietų Sąjungos 
ir nepasmerkti. Nutarimai gali 
Hk labai apskritais žodžiais pa
sisakyti prieš "užsienio kišimą
si" į Afganistano reikalus. To
kia redakcija nesupykintų so
vietų, nes būtų galima aiškintis, 
kad smerkiama Kinija, Ameri
ka, ne vien Sovietų Sąjunga. 

Dar neišku. kokią liniją kon
ferencijoje užims Irano delega-

tarpe. Žinokite, kalbėjo popiežius 
seserim vienuolėm, jog pasaulis 
yra labiausiai išsiilgęs žmonių 
meilės. Jūs esate tartum motinos, 
globojančios vargstančius, ken
čiančius, ligonius, kurie visada 
buvo, yra ir bus mūsų tarpe, ku
rie laukia mūsų pagalbos ir pa
guodos. 

Jonas Matulionis 
Torontas, Kanada. — Sausio 

24 d. 3 vai. po pietų ligoninėje 
mirė a. a. Jonas Matulionis, fi
nansininkas ir visuomenės vei
kėjas, sulaukęs 81 metų am
žiaus. 

J. Matulionis buvo gimęs 1898. 
II. 7 Žiugždų kaime, Kriokialau-
kio valsčiuje, Alytaus aps. 1918 
m. baigė M. Yčo lietuvių gim
naziją Voroneže. Grįžęs į Lie
tuvą, stojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę. 1919 m. baigė 
Karo mokyklą Kaune, gauda
mas leitenanto laksiu. Vėliau 

studijavo Lietuvos universiteto 
Teisių fakulteto ekonominiame 
skyriuje, kurį baigė 1927 m. 
Kaip finansininkas dirbo Lietu
vos banko skyriuose Klaipėdo
je, Mažeikiuose, Kaune. 1937 
—1940 m. !Ckio banko Kaune 
direktorius. Aktyviai reiškėsi 
įvairiose ekonominėse organiza
cijose ir joms vadovavo. 

1941 m. Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės finansų ministeris, 
vėliau Lietuvos savivaldos ge
neralinis tarėjas finansų reika
lams. 

Nuo 1944 m. gyveno Blomber-
ge, Vokietijoje, 1947 m. išvyko 
į Angliją, 1951 m. emigravo j 

Pešavaras. — Sovietų spau
dos ir Afganistano radijo pa
skelbti kaltinimai nužudytam 
prezidentui Aminui paminėjo, 
kad jis tarėsi su islamo sukilė
lių vadu Ekmatiaru. Tie kalti
nimai labai išgarsino jo vardą 
ir jis sukilėlių tarpe įsigijo dar 
didesnį autoritetą. Jo organiza
cija turinti 400,000 karių. 

Ekmatiaras pareiškė Pakista
ne, kad sukilėliai puldinėja sovie
tų karius mažomis grupėmis ir 
padaro jiems sunkių nuostolių. 
Spėjama, kad sovietai jau pra
rado Afganistane tarp 1,200 ir 
2.000 kareivių. 

Žvalgybos žiniomis, sovietai 
Afganistane turi 85,000 karei
vių, apie 1,750 tankų, 2,100 šar
vuotų automobilių. 400 karo 
lėktuvų ir 200 helikopterių. Su
kilėliai puldinėja tik nedideles 
sovietų kariuomenės grupes, o 
nuo stipresnių dalinių pasisle-

Sunki žiema ge-

Mokslininkų 
suvažiavimas 

Rusas disidentas Aleksandras 
Ginzburgas paragino Vakarų 
pasaulio mokslo žmones vasario 
mėnesį Hamburge įvyksiančioje 
tarptautinėje mokslininkų kon
ferencijoje iškelti sovietų kali
namo fiziko Yuri Orlovo išlaisvi
nimo klausimą. Už žmogaus 
teisių bei laisvių gynybą Sovie
tų Sąjungoje Orlovas yra nu
teistas septynerius metus kalėti 
priverčiamųjų darbų lageryje. 
Ginzburgas tuo reikalu ypatin
gu būdu kreipėsi į britų moks
lininkus, kviesdamas juos ap
leisti tarptautinę konferenciją 
tuo atveju, jeigu Orlovo išlais
vinimo kausimu iš sovietų ne
būtų gautas patenkinamas at
sakymas. Tarptautinė moksli
ninkų konferencija Hamburge 
įvyks vasario 18—21 dienomis. 
Tai bus pirmas tokios rūšies su
važiavimas, vykdant Helsinkio 
susitarimus dėl mokslininkų 

[ bendradarbiavimo. 
Kanadą. Vėl aktyviai dirbo įvai-, 
riose organizacijose, vadovavo P l a k a l n u o®e-
Lietuvių Bendruomenės Hami l - , r o k a i trukdo sukilehų veiklą 
tono apylinkei, 1952—1955 m. 
Kanados LB pirmininkas. Kurį 
laiką pirmininkavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei. 1955 
—1957 m. Vliko pirmininkas.! Teheranas. — Sergantis aja-
Reiškėsi ir spaudoje. Prieš ke- tola Khomeini pasirodė Irano 
lerius metus buvo išleistas jo televizijoje. Gatvėse 

Ajatola ragino 
žmones balsuoti 

KALENDORIUS 

Sausio 26 d.: Timotiejus, Paulė* 
Rimantas, Sirtga. 

Sausio 27 d.: Vitalis, Angelė, 
Auksuolis, Vėjūnė. 

Sausio 28 d.: Tomas Ak., Kons-
žmonės tancija. Kaributas, Nijolė. 

atsiminimų storas tomas. Lai- j verkė, matydami jį tokį suvar-
domajas pirmadienį, Toronte. J gūsį ir sunkiai kalbantį. Jis ra-

Su a, a. Jono Matulionio mir- gino iraniečius ramiai ir gausiai 
timi lietuvių tauta neteko žy- balsuoti prezidento rinkimuose, 
maus finansininko, politiko, vi-; kurie vyko vakar. Jo sveikata 
suomeniiunko. j esanti "nebloga". 

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:57. 

ORAS 

Debesuota, su pragiecbruliais, 
temperatūra dieną 20 L, naktį 10 

i laipsnių. 
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riosti: 6522 So. Rookwell Ave., Chicago, DL 60629. Tel. 778-7852 

POKALBIS SU POETU KAZIU BRADŪNU 
Rečitalio Ateitininkų namuose Chicagoj proga 

Vasario mėn. 3 d. (sekmadie
nį) 2 vai. popiet Chicagos Atei-
tininkŲ namuose rengiama pir
moji kultūrinė popietė — poeto 
Kazio Bradūno poezijos rečitalis, 
susitikimas su poetu. Artėjančio 
rečitalio proga užkalbiname čią 
rašytoją vienu kitu klausimu. 

— Nors šiaip esate laikomas 
lietuviškosios išeivijos rašytoju, 
tačiau turbūt dar tėvynėje esate 
pradėję kurti poeziją. Kaip prasi
dėjo jūsų kūrybinis kelias ir kur 
buvo atspausdinti pirmieji eilė
raščiai? 

— Literatūron palinkau Vilka
viškio gimnazijos ketvirtoje kla
sėje. Pirmuosius eilėraščius at
spausdinau gimnazijos ateitinin
kų ..pogrindiniame" laikraštėlyje 
„Naujas kelias". Tai buvo ko
kiais 1933 metais. Dar gimnazi
ją lankant (ją baigiau 1937), 
mano eilėraščiai dažnai būdavo 
atmušami jau ir Kaune leidžia
muos moksleiviu ateitininkų žur
naluos „Ateities Spinduliuos", 
^Ateityje". Didelis paskatas man 
buvo, kai Bernardas Brazdžionis 
mano, dar gimnazisto, eilėraštį 
atspausdino jo redaguojamam 
vien tik poezijos, žurnale p r a 
dalgėse". O su poezija susidrau
gavau jau neatskiriamai, kai ma
no kūrybą ėmė spausdinti ano 
meto pagrindiniai laisvosios Lie
tuvos kultūros žurnalai „Naujo
ji Romuva" ir „Židinys". 

— Ar ne apie tą patį laiką 
įsijungėte ir į redakcinį spaudos 
darbą, kurį nepaliekate iki šios 
dienos? 

— Taip. 1937 metų rudenį, 
pradėjus man studijuoti literatū
rą Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, prof. Pranas Dovydaitis 
patvarkė taip, kad turėjau reda
guoti „Ateitį". Tai ir buvo ma
no pirmieji kultūrinės žurnalis
tikos žingsniai. 

— Kokie prisiminimai tš tu 
metų redakcinio darbo „Atei-

to amžiaus antrosios pusės labai 
reikšmingą, net tėvynę įtakoju
sią, išeivijos literatūrą. 

— Kaip vertinate praėjusių — 
7979 metų čionykštį literatūros 
derlių? Ar jis pakankamai gausus 
ir brandus? 

— Ir išleistų knygų skaičiumi, 
ir jų literatūriniu svoriu praėju
sieji metai yra tiesiog pasigėrėti
ni. Štai tik greitosiomis atėję min-
tin vardai, kurių kiekvienas ver
tas premijos: Aloyzas Baronas, 
„Laivai ir uostai", Jurgis Blekai-
tis „Rudens ritmu", Liudas Do
vydėnas „Vasaros vidudienis", 
Algirdas Landsbergis „Muzika 
įžengiant į neregėtus miestus", 
Juozas Kralikauskas „Įkaitę Vil
niaus akmenys", Balys Auginąs 
„Giesmės žydėjimo metas", R. 
Spalis „Širdis iš granito" Jurgis 
Jankus „Kol esu čia", Jurgis Gliau
dą „Perlojos respublika" ir kt. O 
kur dar vertimų knygos: Alinos 
Skrupskelienės redaguotoji „Li-
thuanian Writers in the West", 
Antano Vaičiulaičio išverstoji O. 
V. Milašiaus poezija „Septynios 
vienatvės", Povilo Gaučio ispa
no Azorino novelių vertimai „Pir-

/ . 

Moksleivių ateitininkų kursų Putname pereitų metų pabai goję dalyviai, 
paskutinėje eilėje, viduryje). 

Kursams vadovavo kun. Stasys Yla (stovi 

SAS CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAS 
Nauja SAS centro valdyba Pridėsim, kad sėkmingas sąjun-

Clevelande po darbingo šuva- į gos įsikorporavimas kaip nepel-
žiavimo pr. m. lapkričio mėnesį 
entuziastingai pradėjo planuoti 
ateinančių metų darbą, bet jai 
reikalinga svarbi parama iš jū
sų. Nuo senų laikų centro val
dyba neturėjo draugovių sąra
šų, nario mokesčių, veiklos ir 
problemų pranešimų. Be jų. 
valdybos veikla sunki. Taigi 
prašome, kad jūs mums atsiųs-
tumėt minėtus dalykus. Cent
ro valdyba prašo 4 dol. metinio 
nario mokesčio. 2 dol. pasilieka 
jūsų kasoje ir 2 doL eina mums. 
Taip pat senas ir naujas SAS 
statutas reikalauja, kad drau
govės atsiųstų 25% pelno, už
dirbto parengimuose. Mums 
tas skaičius per didelis, tad no
rime, kad mums atsiųstumėt 
tiktai 10%. Mes tikrai nesa
me gobšus, tačiau centro val
dyba turi nemažų išlaidų. At
rodo, kad daug geriau šituo bū
du prašyti iš jūsų pinigų, negu 
vėliau reikalauti iš jūsų aukštų 
kainų stovykloje ir kursuose. 

ninė organizacija leis mums 
ieškoti ir turbūt, gauti para
mos iš amerikietiškų fondų ir 
organizacijų. 

Tad, kurie priklauso draugo
vėms a r draugovių valdyboms, 
prašome per jūsų sekantį susi
rinkimą atlikti šiuos reikalus: 

1. Atsiųsti narių ir valdybos 
sąrašus, 2. Pradėti rinkti na
rio mokesčius, 3. Pradėti rinkti 
"žmonių turto" sąrašą. Suras
kite asmenis, kurie jūsų apylin
kėje a r valstijoj galėtų mums 
skaityt paskaitas, pravest dis
kusijas kokia nors tema. Pami
nėkit kartu ir jų specialybę. 
Šiuos duomenis cv sujungs į 
vieną ir jums atsiųs, tai tuo bū
du praturtinsime savo veiklą. 
4. Išpildykit draugovės kandi
datų ruošimo istoriją ir dešim
ties klausimų lapelį, kurį rasi
te aplinkraštyje. 

Studentų Ateitininkų 
centro valdyba. 

SENDRAUGIŲ CENTRO VALDYBOS POSĖDIS 

tyie" 
— Prisiminimai nepamiršta

mi. Juk tai buvo laikai, kada 
Lietuvos gimnazijos ir universite
tas buvo kupini jaunų ir kūry
bingų žmonių. „Ateityje" tada 
pirmuosius savo kūrinius spaus
dino ir Vytautas Mačernis, ir 
Henrikas Nagys, ir daugybė ki
tų. Atėjo daug žadantys beletris
tai, kritikai — Bronius Krivickas, 
Mamertas Indriliūnas... Deja, 
abudu jie žuvo pokario metų par
tizanų laisvės kovose. Tai buvo 
besikaupiantis milžiniškas kūry

binis kraitis laisvosios Lietuvos atei 
čiai. Bet užgriuvo okupacijos, 
trėmimai, genocidas, ir daugelis 
tik prasiskleidusių literatūros žie
dų buvo pavergėjų sutrypti ir ka
rų išblaškyti. 

— O kaip vertinate šiandie
ninę mūsų išeivijos literatūrą? Ar 
ziandien ji dar pakankamai gy
vastinga. 

— Mūsų išeivijos literatūra tai 
beveik tokia vienintelė visoje pa
saulinės literatūros istorijoje. Ir 
ne tik savo išleistomis knygomis, 
bet ir savo jau 35 metų tęstinu
mu. Ir kitų tautų istorijoje pasi
taikė, kad rašytojai dėl politinių 
priežasčių turėjo pasitraukti iš sa
vo tėvynių. Bet niekur ir nieka
da tokiu skaičiumi, kaip pastaro
sios rusų okupacijos atveju lietu
viai rašytojai. Ir joks rašytojų 
egzodas ligi šiol neprisiaugino 
jau išeivijoje gimusių rašytojų 
tokią, dar kūrybingą, jaunąją kar
tą kaip lietuviai. Lietuvių litera
tūros istorija savo puslapiuose 

Kazys Bradūnas, kurio poezijos re
čitalis Chicagos Ateitininkų namuose 
vasario 3 d., 2 vai. popiet. 

masis stebuklas", Tomo Venclo
vos pasaulinės poezijos vertimų 
knyga „Balsai" ir kt. Tai puikus 
liudijimas, kad lietuvis rašytojas 
išeivijoje savo pareigą atlieka. Ari 
atlieka ją ir skaitytojas? 

— Jūsų prisiminimuose Atei
ties" žurnalas kadaise buvo tik
ras jaunųjų rašytojų atradėjas ir 
jų augintojas. Ar šiandieninė 
„Ateitis" tęsia lią tradicinę sa
vo misiją? 

— Neabejotinai. Juk nė vie
nas išeivijos periodinis leidinys 
bei žurnalas neatspausdina tiek 
jaunųjų plunksnų kūrybos, kiek 
„Ateitis". Tegu tai tik pirmieji 
žingsniai. Bet iš daugelio žen
giančių, tikėkime, atsiras ir tokių, 
kurie įmins ir gilesnes pėdas. Ši
taip išeivijos „Ateityje" pradėju
sių ir jau nemažai pasiekusių juk 
yra ne vienas 

— Kas, jūsų manymu, literatū
rine prasme būtų pabrėžtina ir 
įsimintina 1980 metais? 

— Labiausiai reikėtų nepa
miršti mūsų didžiojo literatūros 
klasiko Kristijono Donelaičio 200 
metų mirties sukaktuvių. Done
laičiui bus skirtos ir šių metų 
Poezijos dienos Chicagoje gegu
žės 30-31 d. Donelaičio mirties 
diena yra vasario 18. Taigi pui
ki proga rašytoją prisiminti ir Va
sario 16-tos minėjimuos. Bet ar 
bus susiprasta? 

— Ką Chicagos ateitininkams 
ir aplamai literatūros bičiuliams 
žadate paskaityti ir pasakyti va
sario 3 d. rengiamoje jūsų kul-

Sausio 22 d. 7:30 vai. vakaro 
Ateitininkų namuose buvo su
kviesta ateitininkų sendraugių 
centro valdyba posėdžiui. Daly
vavo valdybos pirmininkas Vy
tautas Soliūnas, Elena Razmienė, 
Ona Abromaitienė, dr. Algis Nor
vilas, inž. Kazimieras Kriaučiū
nas, kun. Viktoras Rimšelis ir 
kaip svečias inž Jonas Pebedins-
kas. 

Valdybos pirm. V. soliūnas pra
nešė apie naujos valdybos suda
rymą. Pagal statutą naujoji val
dyba turi būti renkama. Posė
dyje sudarytas naujos valdybos 
sąrašas, ir korespondencijos bū
du bus pravestas balsavimas. 
Naujai valdybai pirmas darbas 
ir rūpestis bus pravesti Dainavo
je vasaros stovyklą. Su Dainavos 
vadovybe jau sutarta, kad šių 
metų ateitininkų sendraugių sto
vykla bus nuo liepos 27 iki rug-
piūčio 3 d. 

Jonas Pabedinskas pranešė 
apie reikalą ir planą, kaip subur
ti į ateitininkišką veikimą jauno
sios kartos akademikus sendrau
gius. Tas klausimas jau nuo se
niai visiems rūpėjo. Jonas Pabe
dinskas siūlė, kad reikia pradėti 

nuo ruošimo savaitgaliais semi
narų. Toks pirmas akademikų 
sendraugių subuvimas numaty
tas Ateitininkų namuose vasario 
23 d. 

E. Razmienė pranešė, kad atei
tininkai studentai ruošia kursus 
kovo 29 ir 30 dienomis ir kad 
kursų išlaidoms padengti studen
tų valdyba prašo 200 dol. Send
raugių valdyba nutarė tą paramą 

studentams suteikti. Posėdis bai
gėsi 9 vai. Atrodo, kad tai buvo 
paskutinis senosios valdybos po
sėdis. V.R. 

STEIGIAMOJO SEIMO 
60 METŲ SUKAKTIS 

Ateitininkų federacijos vado 
žodyje "Pasitinkant Naujuosius 
metus" OIDraugo" gruodžio 
29 d. numeryje) įsibrovė korek
tūros klaida, šiemet gegužės 15 
d. sukanka 60, ne 50 metų, kai 
susirinko Lietuvos Steigiamasis 
seimas. Eed. 

DUteJA 
ATEITININKŲ SEIMĄ 

Rasa Razgaitienė, ateitininkų 
skyriaus redaktorė "]>u*inin-
ke", ir Antanas Razgaitis, "Per
kūno" choro narys, susilaukė 
pirmojo sūnaus Dariuko. Svei
kiname tėvelius, o sūneliui lin
kime sveikam užaugti. 

SAS NUMATOMI DARBAI 

Kovo 22-23 d. — Tradiciniai 
pavasario kursai Dainavoje. Te
ma — nutautėjimas. 

Kovo 28—40 d. — Kandidatų 
savaitgalis Ateitininkų namuo
se Lemonte, UI. Susipažinimas 
su at-kų istorija ir ideologija, 
ugdymas lietuviškos galvosenos 
ir rašysenos, ugdymas asmeniš
ko galvojimo ir išsireiškimo. 

Gegužės 24—25 d. — Vasa
ros kursai. Tema — Mūsų Tikė
jimas. 

Rugpjūčio 24—25 d. — Tradi
cinė vasaros stovykla. Tema — 
Susipažinimas su dabartine Lie
tuva. 
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Edis Razma, pirmininkas 
1046 Mozina 
Ctevetand, Oh. 44119 
216—486-9638 

Andrius Kazlauskas, vicepirm, 
26331 Briardale 
Euclid, Oh. 44132 
216—731-4029 

Dana Balčiūnaitė, sekretorė 
18172 Arrowhead 
Oeveland, Oh. 44119 
216—486-9638 
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VAIKYSTE IR VfflYBOS 
Nauja dr. JONO BALIO išleista knyga 
Serijos "Lietuvių Tautosakos Lobynas" 
VIII t. X, 172 pust 1979. Atspausta 300 
numeruotų egz. ir gaunama tik iš lei
dyklos: Lrthuaman oOdore Pub., 1105 
Chiswell La, Silver Spring, Md. 20901. 
Kaina $6. ir už persiuntimą paštu 60 c 

Turinys: Lietuvių liaudies tradicijos. 
Priedas: J. Balio bibliografija. Tekstai 
lietuviškai, vokiškai ir angliškai. Kai 
kuri medžiaga gali būti laikoma nepa
dori. Pirmenybe" teikiama asmenims, 
įsigijusiems Lobyno VI ar VU t. Čekis 
bus sugražintas, jei knyga negales bū
ti prisiųsta. Dar galima gauti "Loby
no" VI t. ($8.00) ir VU t ($6 00). 

UIIIIIIUIIIIIIHIIIII 

jau turės neištrinamą dvidešim- tūrinėje popietėje — rečitaly? 

— Žadu su tam tikrais komen
tarais paskaityti iš spaudai ren
giamos naujos mano knygos „Už
eigoje prie Vilniaus vieškelio" ir 
donelaitiškos temos eilėraščių, 
kurių pluoštą taipgi esu parašęs. 

Kultūrinė popietė — Kazio Bra
dūno rečitalis įvyks Chicagos 
Ateitininkų namuose, 127th St. 
ir Archer (171) Ave Lemont, 
IL prie Šv Vincento seminari
jos, vasario 3 d (sekmadienį) 2 
vai. popiet. Visi literatūros bi-

[čiuliai yra kviečiami. i. 2. 

• P R A N E Š I M A S 
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBES VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS 
ĮVYKSTA ŠIA TVARKA: 

Šeštadienį, vasario 9 d. 12 vai. žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo 
centro sodelyje 

Sekmadienį, vasario 10 d.: 10:30 vai. pamaldos Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioj, šv. Mišias atnašaus ir pa
mokslą pasakys Vysk. Vincentas Brizgys. Giedos parapijos 
choras. Dirig. A Linas. 

10 vai. pamaldos Liet Ev. Liut Tėviškės par. bažnyčioje. 
Pamaldas laikys kun. A. Trakis. 

Akademinė dalis 2 vai. 
tori joje. 

p. p Marijos Aukšt mokyklos audi-

Kalbėtojai: gen. kons. J. Daužvardienė, kongream. Martin A. 
Russo ir inž- Grožvydas TAzauakas. 

Meninę dalį išpildys sol. Margarita Momkienė, Genovaitė 
Mažeikienė i r Algirdas Brazis. Akomp. muz- A Vasaitis. 

Lietuvių visuomenė kviečiama minėjime gausiai dalyvauti. 
Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis. 

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

PrMma ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 • 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PT0METRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tet. - G R 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
3656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 
Vai pagal sus'tanma Pirm., antr, treč. 

ketv 10 M 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso 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. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto Ifci 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus Figos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell AveVkampas) 
Vai.: pirmad.. antrad.. ketvirta* ir penktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. -

Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAL AVE. 

Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAŠ 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 

T e l . - G R 6-0617 
6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel. HE 4-2123 namu GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71st Street 
Vai.: pirm . antrad , ketv ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs. tel 586-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Mest 63rd Street 
Vai: pirm., antr. ketv ir penkt. 

2—7) šeštadieniais pagal susitarimą 
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Ant stalo guli nauja knyga — di
džiulis dr. Antano Kučo parašytas ir 
puikiai išspausdintas veikalas "Arki
vyskupas Jurgis Matulaitis Matulevi 
čius". Autorius pratarmėje sako, kad 
"Si biografija netur i tikslo pavaizduo
ti Arkivyskupą vien tik kaip šventąjį. Ji 
nori jį parodyti kaip gyvą žmogų t ik
rovėje, tose aplinkybėse, kuriose jis 
dirbo tarp įvairių žmonių, kliūčių bei 
kryžių".(Arkiv. J. Matulaitis Matu le 
vičius, 21). Tačiau toj pačioj p ra ta r 
mėj jis taria: "Arkiv. Matulevičiaus 
žodis niekada nesiskyrė su tiesa, o jo 
darbai su Dievo valia. Jis s tengėsi 
apimti viską, kas tik galėjo padėti 
žmonių sielų išganymui. Jo širdis sku
bėjo dalintis su žmogaus skausmu ir 
vargais. Sau atpildo jis neieškojo" 
(19). Tai ryg t rumpa, bet labai tiksli 
arkiv. Jurgio Matulaičio charakter is 
tika, kurioje ryškėja jo dvasinės gel
mės, jo sielos šviesa, šviečianti savo 
laike ir savo aplinkoje. 

Rytoj (sausio 27 d.) sueina jau p e n 
kiasdešimt trečioji met inė sukakt is 
nuo jo perankstyvos mirties. Už m e 
tų sueis 110 metų nuo jo gimimo. T o 
dėl žvelgti į šį lietuvių tau tos atstovą, 
didelį katalikų Bažnyčios darbininką ir 
dvasinio gyvenimo herojų reikia m a 
tyti jį iš jo biografinių duomenų, be t 
ir kaip žmogų, buvusį daugelio dva
sinių kelių pradininką Arkiv. 

Matulaitis savo visu gyvenimu b u v o 
vo skatintojas, uolus auklėtojas, pa
vyzdingas krikščionis, kunigas, vys 
kupas, vienuolis, kurio keliais sekė 
daugelis jo amžininkų, jo mokinių ir 
kuriuo seka dabar daugelis įvairių jo 
dvasinėmis idėjomis užsidegusių vie
nuolijų. Jo dvasinis palikimas neliko 
tik toje aplinkoje, kurioje jis gyveno. 
Jis plito vis stipresne įtaka ir giles
niu jo pavyzdžio pažinimu. Tai, apie 
ką jis kalbėjo, k u o jis gyveno ir k o jis 
jau prieš 60-70 metų mokė, šiandien 
praktikuojama visoje Bažnyčioje. Jo 
mintis randama net Vatikano II sus i 
rinkimo dekretuose, ta ikomuose 
pasauliečiams a r dvasininkams. 

Ne kartą arkiv. Matulaičio gimimo 
ar mirt ies sukakčių progomis kal
bėjome apie jo sunkią jaunystę , jo ne 
paprastą darbštumą, jo sugebėjimus 
mokytis ir kitus mokyti. Taip pat kal
bėjome ir apie jo nuo jaunystės ken
čiamos ligos išdavas — sunkią kaulų 
džiovą, kuri anais laikais buvo bevil
tiška. Jam j akis mirtis ne kartą žvel
gė jau tada, kai jis tik pradėjo savo 
veiklą. 

Tačiau tokiais atvejais jo pasitikė-
mas Dievo apvaizda ir valia jį skat ino 
ieškoti tokių priemonių, kurios s t ip
rintų jį darbui, o ne poilsiui, jei t ik jo 
auka buvo reikalinga Dievui ir žmo
nėms. Jis, net paeidamas tik su lazdo
mis, mokytojavo, organizavo dar
bininkus, redagavo jų laikraštį, 
ryškino krikščionišką socialinę dok
triną, kad darbininkai lengvai nepasi
duotų apgaulingoms marksis t inėms 
vilionėms, kurios tuo me tu senosios 
Rusijos valdose jau stipriai reiš
kėsi. Pagaliau jis socialinio gyveni
mo mokslą perkėlė į mokslo katedrą 
— į Petrapilio akademiją. Tą mokslą 
perteikė net Lietuvos kunigams spe
cialiomis studijų dienomis. Tai ir bu
vo naujų kelių ieškojimas ir jų ryš
kus nurodymas . Kai jis Kaune 
pravedė platesnės apimties teologiš
kai pagrįstas ir socialinėmis studijo
mis a t remtas susitelkimo dienas, dau
geliui kunigų ir ne mažam būriui 

pasauliečių paaiškėjo, kad už naują 
gyvenimą ir už naują priėj imą prie 
žmonių yra visi a t sakingi .Matula ič io 
žodis buvo pagr įs tas ne tik moks lu , 
bet įtakojo daugelį jaunesniųjų vėliau 
aukot i savo gyven imus v i s u o m e n i 
niams, poli t iniams ir social iniams re i 
kalams savo kraš te ger in t i . 

Ta i arkiv. Jurgio Matu la ič io dva
sinis įnašas lietuvių t au ta i t u o m e t u , 
kai jis da r tik iš tolo galėjo joje ta r t i 
žodį, parodyt i naujo moks lo sp indu
lius, nekalbant apie tai, kad jis ė m ė 
si net r izikos a tnauj int i mirš tanč ią 
mari jonų vienuoliją. Jis no rė jo , kad 
stipriai o rgan izuo ta vienuoli ja galė
tų dirbti saviesiems ir t a r p savųjų. Jo 
duo tas tikslas — t a r n a u t i Kr i s tu i ir 
Bažnyčiai, ku r ta t a rnyba labiausiai 
y ra reikalinga. Tai ir b u v o gilios mei 
lės Dievui ir savo tau ta i apraiSka. 

Arkiv. Jurgio Matu la ič io dvasinį 
palikimą ir gyven imo pavyzdį ge r i au 
siai liudija jo amžininkai ir jo mok i 
niai. Mažai kas žinojo jo fizines k a n 
čias dėl įsisenėjusios l igos. D r . A. 
Kučas , pas inaudodamas akivaizdžių 
l iudininkų aprašymais , d u o d a pavyz
džių, kaip net jo mokiniai d a r n e 
suvokdavo , "kiek jam k a i n a v o kasdie
n inė auka su tokia t rapia sveikata : 
kentėjo kojos skausmus , v i sada dėvėjo 
chirurginį aparatą, va ikščiodavo s u n 
kiai ir p a m a ž u " (t .p. 175) . T a i p sako 
k u n . M. VVisnievvskis. Betgi ki toje vie
toje jis tar ia: " Jau tėmės , kad e s a m e 
viena, meilės apimta še ima, sus i te l 
kus i po Marijos aps i aus tu , p r i e ge 
rojo T ė v o širdies" (173). O t a s ge 
rasis tėvas ir b u v o Jugis Matu la i t i s , 
s ta tęs j aunuose ž m o n ė s e naują dva
sinį rūmą. 

Jo fizinės kančios b u v o m a ž i a u m a 
tomos , n e g u vėliau jo m o r a l i n ė s k a n 
čios, kur ias jis kentė jo t a u t ų mišiniui 
vadovaudamas Vilniaus vyskupijoje. 
Norė t i tik Dievo ga rbės , n o r ė t i tik 
žmonių dvasinės ge rovės , p e r g y v e n t i 
kelias okuacijas ir valdžias, be t k a r t u 
bū t i n e s u p r a s t a m buvo jo nuo la t i nė 
auka. Jam reikėjo atlikti pa re igas ir 
nuolat kovoti prieš kl iūt is , ku r i a s daž
nai sudarė ne jo priešai , o jo art imieji 
bendradarbia i . 

Tau t i škumą jis ge rbė , s avo tau tą 
mylėjo, bet krikščioniška mei le jis apė
m ė visus savo va ldomuos ius vyskup i 
joje ir už jos ribų. Tač iau k r a š t u t i 
numai taut inėje ir poli t inėje veikloje 
ne visada buvo de r inami su kr ikš
čioniškais, net žmogiškais moral in ia is 
dėsniais . O jo jaut r i š i rdis tai ken t ė 
dėl Dievo ir norėjo sudegt i ka ip žva
kė ant a l tor iaus , norėjo b ū t i tik sku-
. d u l k ė m s B a ž n y č i o j e n u š l u o s 
tyt i , kad Kr i s tus ir Bažnyčia b ū t ų 
v i suomet jo ir ki tų g y v e n i m o cen t r a s . 
N e t ir tada, kai, jam e s a n t v iz i ta to
r iaus pareigose, reikėjo tva rky t i Lie
tuvos bažnyt inę provinciją, nepraė jo 
be s u n k u m ų , kliūčių ir t r u k d y m ų , 
nor s jis m a t ė , kad jo t ėvyne i t as dar 
bas yra n a u d i n g a s ir ge ra s t au t in iu ir 
krikščionišku požiūriu. 

š iuo jo dvasiniu t u r t u pasireiškia jo 
hero j i škumas , kur i s š iandien kelia 
lietuvių t au tos ir ne t sve t imųjų dabar 
t inės ka r to s dėmesį, norą j uo sekti ir 
pasiryžimą iškelti jį j tą g a r b ę , kurios 
jis savo herojiška auka ir heroj išku 
gyvenimu yra u ž s i t a r n a v ę s . M u m s 
šiuo m e t u reikia tik visais būdais 
prisidėti , kad šis Lie tuvos s ū n u s grei 
čiau bū tų pr ipažintas r i nk t in iu katali
kų Bažnyčios, t u o pačiu ir l ie tuvių as
meniu — palaimintuoju ir šven tuo ju . 

Pr. Gr. 

APLEISTAS PAKISTANAS 
Suartėjimas su JAV-bėmis gali jį išgelbėti 

P. GAUČYS 

Rimties valandėlei 

DIEVAS ŽMOGAUS ŠIRDYJE 

Sovietų įsibrovimas j Afganistaną 
labai p r ia r t ino jau ir taip labai silpno 
Pakis tano suskaldymą. Pakistanas ma
to milžiniškas Sovietų žnyples, atslen
kančias n u o aukš tų Pamyro kalnų 
prie Indijos vandenyno , Maskvos slap
čiausių svajonių tikslo. Pakistano ge 
ografinė padėtis lengvina tą sugniau-
žimą. Iš vienos pusės tiesiai Indija, 
dviejuose karuose nugalėjusi Pakista
ną, o priešingoje pusėje Afganistanas, 
jau Sovietų okupuo tas , ir Iranas, po i s -
laminės revoliucijos vis dar nesugebąs 
susi tvarkyt i , bet šacho valdymo laikais 
buvęs vienas geriausių Pakistano drau-
gų-

Dar visai neseniai Pakistanas save 
laikė ar t imiaus iu JAV sąjungininku ir 
leido joms įrengti bazes, iš kurių JAV 
žvalgybos lėktuvai skraidė Sovietų e rd
vėje, r inkdami duomenis apie jų karinį 
pasiruošimą. Tačiau tą draugystę be 
veik sugr iovė prez. Carteris, pradėjęs 
labiau atsižvelgti į Indijos, Pakistano 
priešo, reikalus ir su dideliu užsispyri
m u kl iudydamas Pakistanui įsigyti 
b randuol inės energijos perdirbimo 
įmonę, į ta rdamas Pakistaną, kad jis 
nor i pasigaminti atominę bombą prieš 
Indiją. 

JAV spaudžiama, Prancūzija buvo 
pr ivers ta atsisakyti įmonės įrengimo 
sutar t į vykdyti , o kai Pakistanas susi
t a rė su V. Vokietija, prez. Carteris ne 
tik sulaikė Pakis tanui ginklų pardavi
mą, bet ir ūk inę pagalbą. Nor s Pakis
t anas teisinosi, kad jam rūpi ne a t o 
minė bomba, o pigi atominė energija, 
niekas nenorė jo juo tikėti, nepaisant, 
kad įmonės pirkimo sutartyje buvo 
pasižadėjęs tą įmonę naudoti tik ūkio 
reikalams. 

Taip pat pakistaniečiai buvo sukrės
ti atsainia JAV laikysena Afganistano 
įvykių atžvilgiu, kai Maskva įkurdino 
pirmą prosovie t inę vyriausybę Af
ganis tane . Daugelį metų Afganistanas 
ku r s t ė Pakis tano — Afganistano pa
sieny gyvenančių patanų ir beludžų pa
de rmes . Rusai , siekdami savo tikslų, 
stiriai r ė m ė tų padermių atplėšimą riuo 
Pakis tano. Nemažiau pakistaniečius 
baimina ir I rano po islaminės revo
liucijos karinių jėgų subyrėjimas, š a 
cho laikais I rano kar iuomenė buvo įsi
pareigojusi pavojaus atveju pagelbėti 
Pakis tanui gint is n u o priešo agresijos. 
Nūdien ji y ra pakrikusi ir laikoma ge
riausiai g inkluota pasauly minia. Pakis
t ano moralė yra palūžusi, pralaimėjus 
Indijai du k a r u s , o dabar dar labiau, ry
šium su įvykiais, kurių jis negali kont 
roliuoti , Sovietų kariuomenei priartė
jus prie jo sienų, su nedraugiškai 
nusi te ikusiais kaimynais ir turint silp
nai ginkluotą kar inę jėgą. 

Bloga vidaus politika 

Kas dar l iūdniau, negeresnė Pakis
t ano ir vidaus būklė. Prieš dabartiniam 
prez identu i įvykdant perversmą, kraš
tą valdė labai populiarus, gabus ir suk
tas min. p i rmininkas Bhutto. Jis turėjo 
nelaimę įsakyti nužudyti du jo valdan
čios partijos priešininkus. Nors mėgi

nimas nepavyko ir rinkimus laimėjo jo 
liaudies partija, kilo balsai, kad r inki
mai esą suklastoti. Generolas Zia, įvyk
dęs perversmą, įsakė Bhut to suimti , 
nuteisti ir pakarti . Jį už ta rė ir prašė 
pasigailėti popiežius, prez. Car te r i s , 
Brežnevas, Kinijos ir daugelio kitų 
valstybių galvos, bet gen. Zia jų nepai
sė ir Bhut to b u v o pr. metais pakar tas . 

Tai sukėlė didelį žmonių pasipiktini
mą ir riaušes, kurios buvo numalš in
tos. 1978 m. Pakistaną ištikęs neder 
lius b u v o a n t r a n e g e r o v ė . 7 5 
milijonams gyventojų išmaitinti re i
kėjo iš užsienio pirktis maisto. N e t u r 
tingas kraštas yra sunkiai prasisko
linęs ir neįstengia mokėti skolų. 

Nelaimės iš praeit ies 

Daugelis Pakistano bėdų glūdi jo 
įkūrimo pagrinduose. 1947 m., kai 
Pakistanui buvo suteikta nepriklauso
mybė, jis buvo sudarytas, imant pa-
grindan musulmonų religiją. Religija 
sudarė apvienijantį veiksnį, o ne t au 
tybė, ne kalba, ne tradicijos. Indija jį fi
ziškai suskaldė į dvi dalis. Tokiu būdu jo 
ribose atsirado daug viena kitai pr ie
šingų tautybių, kalbų ir interesų. 

1971 m., Indijos padedama, n u o 
Pakistano atsiplėšė Bengalija (Bengla-
dech). Dabar tą patį padaryti kurs to So
vietai per Afganistaną sukilti pa t anus 
ir beludžus, kur ie nepatenkinti Pakis
tano nacionalistine politika ir nori dau
giau laisvės. N e visi krašte patenkinti ir 
dabartinio prezidento Zia griežtu isla-
minių įs tatymų taikymu: mirties baus 
me už svetimoteriavimą, rankų nuki r 
timu už vagystę ir nuplakimu už 
kyšius. 

Pakistaniečiai mato, kad amerikie
čiai nesupran ta gręsiančio pavojaus ne 
tik Pakistanui, bet ir Vakarams. Įsis
tiprinę Afganistane, Sovietai suskal
dys Pakistaną, kad galėtų prislinkti pr ie 
Indijos vandenyno. Pakistanui išgy
venant ūkinius sunkumus, o belu-
džams ir patanams rodant norą iš
sprūsti iš Pakistano valdžios, r u sams 
susidaro plačios galimybės kurstyt i su
kilti, atsiskirti ir paskelbti nepriklau
somą Beludžistaną, kuris rusams at i
darys vartus į Indijos vandenyną. 

JAV pažadai 
JAV pažadėjo Pakistanui karinę pa

galbą, nepaisant, kad sufanatizuoti 
pakistaniečiai neseniai sudegino JAV 
ambasadą ir nužudė du amerikiečius, o 
kongresas draudžia pagelbėti toms ša
lims, kurios projektuoja pasigaminti 
atomines bombas. Taip pat ir Pakis
tanas turi nepatogumų priimti JAV pa
galbą dėl musulmoniškų valstybių 
kerš to JAV už jų Izraelio rėmimą. 
Pakistaniečiai bijo netekti jų pa ramos . 

Sovietams draugiška Indija pareiškė 
didelį nepasitenkinimą, išgirdusi JAV 
pažadą apginkluoti Pakistaną. At
sižvelgiant į padėties r imtumą, reikia 
tikėtis, kad JAV vėl suar tės su Pakis
tanu ir jam veiksmingai pagelbės gin
tis n u o abiem pusėm gresiančio pavo
jaus. 

Dievo buvimą galima pažinti ne tik 
iš gamtos. Jis yra ir visų tau tų žmo
nių širdyse. Kas ką besakytų, kaip 
besistengtų įrodinėti, kad Dievo sąvo
ka yra tik ekonominių ir socialinių 
padarinių išdava, tačiau etnografija ir 
religijų istorija vienbalsiai tvirtina, 
kad nebuvo ir nėra tautos be tikėjimo 
Dievu ar dievais Tą tiesą jau žinojo 
graikų filosofas ir rašytojas Plutar-
chas, autorius apie pustrečio šimto 
veikalų beveik prieš du tūkstančius 
metų. š ta i įsidėmėtini jo žodžiai: „ T u 
gali matyti mies tus be mūrų, be įsta
tymų, be pinigų, be rašto, bet tautos 
be Dievo, be maldos, be religinių apei
gų ir aukos dar niekas nėra matęs" 
(Adversus Colot.31). 

Panašiai pasisako ir kiti senovės 
filosofai. Didysis IV amžiaus prieš 
Kristų graikų filosofas Aristotelis, 
daugelio mokslų pradininkas, jų išvys-
tytojas ir atbaigėjas, Aleksandro Di
džiojo mokytojas, sako: „Kas klausia, 
ar mes tur ime dievus garbinti ir tėvus 
mylėti, tas ne pamokymo, bet baus
mės yra vertas". 

Ciceronas, gyvenęs II ir I amžiuje 
prieš Kristų, žymiausias senovės r o 
mėnų kalbėtojas, tvirtina: „Kad Die
vas egzistuoja yra taip aišku, jog aš 
abejoju proto sveikumu to, kuris jį 
neigia" (De deor. natur.2,16,44). Tas 
pats Ciceronas kitoje vietoje pastebi: 
„Aišku, yra labai skirtingų ir labai 
klaidingų nuomonių apie dievybę. 
Dėlto yra kalti žmonės. Nors pažiū
ros tarp savęs ir skiriasi, tačiau Dievo 
buvimo niekas neneigia. Apie tai visos 
tautos yra vieningos, nes šitas t ikė
jimas pačios prigimties yra žmogaus 
dvasiai įdiegtas" (De natur .deor .2 , -
4,5). 

Yra būdinga, kad seniausios tau tos 
yra geriausiai išlaikiusios vieno Dievo 
supratimą. Juo toliau pasieksime į p ra 
eitį, juo ryškesnius rasime Dievo 
supratimo pėdsakus seniausiose t au 
tose. 

Jėzuitas J. B. Hoffmannas 37 me tus 

Pakistano kariai ruošiasi sutikti galimą 
Sovietų agresiją. 

dirbo kaip misijonierius tarp Mundas 
tautelės žmonių Indijoje. Yra nusta
tyta, kad Mundas tautelė yra pirmieji 
Indijos gyventojai, mažiausia pe r 5000 
metų nenutau tę . Jie pasižymi vieno 
Dievo tikėjimu ir laikosi monogami
jos arba vienpatystės. Kartą Hoffma
nnas pasakė keletui vyrų, ką apie juos 
galvoja mokytieji europiečiai. Jis išver
tęs iš anglų kalbos vieno etnologo 
raštą, kur sakoma, kad Mundas taute
lės žmonės netikį Dievo buvimo ir 
sielos nemir t ingumo. Vienas klau
sytojų nu t raukęs misijonierių klau
simu: „Tėve, koks asilas tą knygą 
parašė?" 

Senieji Japonijos gyventojai, vadi
nami Ainus, prieš valgį kalba tokią 
maldelę: „ O Dieve, mūsų maitinto
jau, dėkojam tau už šitą valgį. Palai
mink jį, kad jis būtų naudingas mūsų 
Kūnui". Geologas Emil Baedhleris 7 
metus tyrinėjo vadinamąjį Slibinų 
urvą, kuris yra Tamina vietovėje. 
Tame urve gyveno senojo akmens 
laikotarpio kul tūros žmonės. Radiniai 
tame urve priklauso prie seniausių iš
kasenų. Pasirodo, kad ir to meto žmo
nės turėjo religiją ir aukas. Tai liudija 
ten rastos aukų liekanos. 

Šventas Jeronimas pastebi, kad 
„nėra tautų, kurios iš prigimties 
nepažintų savo Kūrėjo" (In Ps.95). 
Šventas August inas sako: „Su mažo
mis išimtimis, kur prigimtis perdaug 
sugadinta, visa žmonių giminė pri
pažįsta Dievą, kaip pasaulio priežastį. 
Kaip Kūrėjas šio pasaulio, kurį kaip 
dangų ir žemę matome, Dievas buvo 
žinomas visoms tautoms anksčiau, 
negu jos galėjo Kristaus tikėjimą pa
žinti" (In Jo.106,4). 

Dievas eina su žmonija nuo pat jos 
lopšio, būdamas gyvas tautų sąmo
nėje. Jis žmoniją lydi visu istoriniu 
keliu iki amžių pabaigos. Jis nuolat 
reiškiasi įvairiais būdais paskirų žmo
nių širdyse. Rašytojas Paul Gauth ie r 
pasakoja savo paties išgyventą atsi
tikimą. Jis kart-ą dalyvavo viename 
susirinkime, ku r buvo kalbama apie 
Dievo buvimą. Paskaitininkas, išdės
tęs visus a rgumentus , kuriais jis ma
nėsi įrodęs, jog Dievo nėra, triurri-
fališku gestu ištiesęs ranką sako: „Sfai 
tenai salės gale yra kunigas, kuris 
dabar neišdrįs prieštarauti. Tai irgi 
įrodymas, kad Dievo nėra". Gauth ie r 
rašo: „Aš jums neįrodinėsiu, ar Die
vas yra, bet labai svarbu, kas jis yra. 
Jei mes žinosime, kas jis yra, bus 
nereikalingas klausimas, ar jis yra, a r 
jo nėra. Panašiai man visiškai nesvar
bu, žinoti, ar mano tėvas, mano m o 
tina yra būtybės ar nebūtybės, bet 
man labai svarbu žinoti, kad jie mane 
myli ir kad aš esu gimęs iš jų meilės. 
Sudėkime visas meiles į draugę: mūsų 
žmonų meilę, mūsų vaikų meilę, 
mūsų tėvų meilę; apvalykime tą 
įvairių meilių sumą nuo visa, kas yra 
žmogiška, padauginkime neribotą 
kartų skaičių ir štai turėsime Dievą, 
kuris yra meilė. Tik tas, kas moka 
mylėti, gali suvokti, kad yra Dievas 
Meilė". O tai geriausias Dievo buvi
mo įrodymas. Dievas yra paskiro 
žmogaus, o drauge ir ištisų tautų šir
dyse. /.V. 

PALIKAU MIELĄj 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 

Spaudoj ir gyvenime 
KNY0A APIE 

Hitleris pavedė vokiečių tautos nariams 
tyrinėti savo kilmę. Kieno giminaitis buvo 
žydas, buvo blogai. Juo artimesnis gi
minaitis jau blogiau. Tik dabar, prieš me
tus, savo kilmės tyrinėjimų išvadoje pasi
rodė Heinricho Gerlacho knyga —"Nurder 
Name blieb". Prierašas: "Glanz und Unter-
gang der alten Preussen" (Liko tik vardas. 
Senųjų prūsų šlovė ir žuvimas). Knygos 
viršelyje pažymėta "Žemė tarp Vystos ir 
Nemuno upių, vėliau Rytprūsiai, iš pra
džių buvo ne germanų, ne slavų - lenkų 
apsigyvenimo vieta. Yra įrodyta, kad šioje 
teritorijoje jau nuo akmens periodo gy
veno tauta, kurių gyventojus dar šiandien 
šen ten "senaisiais prūsais" vadina. Kartu 
lietuviais, kursais, livais, latviais Rytų Prū
sijos pirmieji gyventojai priklausė baltų 
tautų šeimai. Jie buvo Vidurio ir Rytų Eu
ropos atsparesnė tauta, kuri viduramžiais 
tapo žiaurios kolonizacijos auka.Ilgiau kaip 
3000 metų iie išsaugojo savo tėvyne nuo 

SENPRUSIUS 
užkariautojų Net per tautų kilnojimasi lai
kotarpį jie išsilaikė nepaliesti, bet vokiečių 
kryžiuočių ordinas su lenkais, turėdamas 
tobulesnę karo techniką. XIII šimtmetyje 
palaužę jų pasipriešinimą. Pavergti ir be
teisiai jie dar tris šimtmečius išgyveno savo 
tėvynėje ir dingo. Nugalėtojai perėmė jų 
vardą ir kaipo "prūsai" gyveno toliau". 

Rytprūsių gyventojas Heinrichas Gerla-
chas, knygos autorius, gimęs 1908 metais 
Karaliaučiuje gyvena dabar prie Breme
no ir laiko save prūsų palikuoniu, šis ko
ne užmirštos tautos palikuonis savo kny
goje atvaizduoja prūsus, aprašo jų 
gyvenimo normas ir t.p. 

Pagal senus istorinius šaltinius H. Ger 
lechas aprašo prūsų tragišką žuvimą ir at
vaizduoja tai naujoje šviesoje. 

Knyga yra 295 psl. ir ji daro skaitytojui 
nepaprastą įspūdį. 

A.T. 

Išvijus bolševikus iš Jiezno, išėjo iš mūsų 
kaimyno Jurgio Acaus tvarto ir vienas Lietu
vos karys, kuris vasario 10 dienos mūšyje, ne
suspėjęs nuo priešų pabėgti, įbėgo į Acaus tvar
tą ir ten pasislėpęs išbuvo 3 dienas, kol 
bolševikai iš Jiezno buvo išvyti. Bet bolšekai, 
atrodo, tai buvo pastebėję, kad visas tas trios 
dienas to ūkininko sodyboje patruliavo, darė 
kratą to ūkininko trobesiuose, bet pasislėpusio 
nesurado. Acus, bešerdamas gyvulius, nu
nešdavo ir jam maisto. 

Žuvę Lietuvos kariai mūšyje vasario 10 d. 
bolševikų buvo suversti į vieną duobę šalia ka
pų ir ten užkasti. Tik vienas žuvęs prie plento 
ten ir buvo užkastas. Išvijus bolševikus iš 
Jiezno, jie buvo atkasti ir pirmą sekmadienį po 
bolševikų išvijimo, kariniam orkestrui grojant 
gedulo maršus ir gausiai visuomenei dalyvau
jant, iškilmingai palaidoti. Jiezno būrio šauliai 
ir visuomenė ten pat pastatė didelį, puikų jų 
atminimui pagerbti akmeninį paminklą. Tik ka
žin ar tas paminklas dar ten tebestovi? Ar bol
ševikai nenugriovė jo, kaip Kaune prie Karo 

muziejaus stovėjusį Nežinomam Kariui pa
minklą sunaikino. 

Sekantį pirmadienį mes, vaikai, susirinkę 
mokykloj, atradome mūsų Vyties paveikslą, ku
rį buvome už savo varganus skatikus nupirkę, 
įrėminę ir mokykloje iškabinę, bolševikų suplė
šytą, rėmus sulaužytus, stiklą sudaužytą. Toks 
bolševikų poelgis su mūsų Vyties paveiksiu la
bai mus nuteikė prieš bolševikus. 

Taip pat sužinojome, kad mūsų parapijos 
klebonas kun. Jonas Galaunė, kuris mus mokė 
tikybos, buvo suimtas ir nežinia kur išga
bentas. Ir tik po ilgų tardymų, po dviejų savai
čių laiko jis iš Aukštadvario paleistas parvyko. 
Atrodo, koks nors Jiezno gyventojas komunis
tas jį bolševikams įskundė už tai, kad jis į 
besikuriančią Lietuvos kariuomenę labai uoliai 
ragino v y r u s s tot i s a v a n o r i a i s ir g int i j o s l a i svę 
nuo bes ive rž ianč ių Lie tuvon įvair ių pr iešų . 

Ba igęs p r a d ž i o s mokyklą i švykau m o k y t i s į 
A u k š t a d v a r i o v idu r in i ą j a mokyklą . M o k y k l o s 
d i rektor ius b u v o k u n . Gr igonis . T e n r a d a u 
moky to jau jan t ir A n t a n ą Majų, buvus į J i e z n o 
pradžios m o k y k l o s vedėją. Bet j is n e i l g a i t en 
mokytojavo. I š v y k o į Kauną , į K a r o m o k y k l ą 
ka r iūnu . 
A u k š t a d v a r i s y r a ap ie 24 km n u o J i e z n o , 
rytų pusė j . Į s i k ū r ę s dešinėj V e r k n ė s upės pa
krantė j , ka lvo to j i r miška i s a p a u g u s i o j aukš 
tumoj. D a u g ežerų, ežerėlių toj a p y l i n k ė j . V i e n u 
žodžiu, v i e t a l a b a i graž i ir p a t r a u k l i . 

M a n o t a r n y b o s p r a d ž i a 
Mokslo m e t a m s p a s i b a i g u s ir m a n tik pra

dėjus a t o s t o g a u t i , v ieną liepos mėn . p a v a k a r ę , 
saulutei j au l e i d ž i a n t i s už J u o d a v i š k i ų mi ško . 

a t v y k o į m a n o tėviškę, e sanč ią apie 2 km n u o 
J i e z n o m. , tos apy l inkės s e n i ū n a s A l e k s a n d r a s 
S t e p a n k e v i č i u s ir pa s i sve ik inęs m a n i r s a k o : 
" V a l s č i a u s v i r ša i t i s m a n e a t s iun t ė t a u p a s a 
kyt i , k a d j is nor į s su t a v i m i pas ika lbė t i . P r a š ė 
rytoj p a s jį a te i t i " . P a k l a u s t a s , kokiu re ika lu 
esu k v i e č i a m a s , j is a t s a k ė , kad to než inąs . 

S e k a n č i ą d ieną ten nuė jau . Virša i t į K a 
v a l i a u s k ą r a d a u s a v i v a l d y b ė s r a š t inė j su vie
tos d v i e m žydel ia is k a ž k o bes ig inči jant į . M a n e 
a t v y k u s į p a m a t ę s , n u t r a u k ė su ja is ginčą i r 
p a s i s v e i k i ę ę n ę s pradė jo m a n ka lbė t i , kad a š 
a t e i č i au į s a v i v a l d y b ę d i rb t i . Girdi , jo r a š t i n i n 
ką G u t a u s k ą apsk r i t i e s v i r š i n i n k a s iškėlė į 
N e m a j ū n ų va lsč . s a v i v a l d y b ę sek re to r i aus 
p a r e i g o m s ir l ikęs jo sekre to r ius be page lb in in -
ko v i e n a s n e a p s i d i r b a . P r a š ė , k a d aš su t ikč i au 
užimt i r a š t i n i n k o vietą. P o nei lgų derybų sus i 
t a r ė m e . 

P r a d ė j a u dirbt i J i e z n o va ' s č . sav iva ldybė je . 
S e k r e t o r i u m buvo A n t a n a s Va la tka , l aba i m a 
lonus i r g e r a s žmogus . J i s supaž ind ino su r a š t i 
n ė s d a r b u ir jo t v a r k a ir nurodė , ka ip tuftu pa 
r e iga s a t l ik t i . Vos p r a d ė j u s su juo d r a u g e di rbt i , 
j i s m a n i šs i ta rė , k a d ir j i s ne i lga i čia d i rbs i ą s . 
Girdi , i r jis neuži lgo p a s i t r a u k s i ą s iš sav iva l 
dybės ir pere is iąs d i rb t i į miškų ž inybą gir inin
ku. Tik . girdi , ši to kol k a s n e p a s a k o k v i r ša ič iu i , 
n e s j is t ik be reikalo a n t m a n ę s pyks ir norės a t 
ka lbė t i n u o to s u m a n y m o . 

P r a ė j u s t r u m p a m la iku i m a n ten d i r b a n t , 
a t v y k o Žiežmarių p a š t o v i r š i n inkas V i n c a s 
A k s o m a i t i s į s av iva ldybę . J i s kiek anksč iau bu 
v o J i e z n o p a š t o v i r š i n i n k a s ir su sekre to r ium 

(Bus d a u g i a u ) 



DRAUGAS, šeStadienis, 1980 m. sausio mėn. 26 d. 

5v. Kryžiaus ligonines kapelionas kun. Pranas Kelpšas laiko šv. Mišias, 
prisimindamas sunaikintas negimusias gyvybes. Gedulas ligoninėje vyko 
sausio 22 d. kaip protestas prieš nežmonišką aukščiausiojo teismo spren
dimą, įteisinant abortus. Asistuoja dr. J. Simonaitis ir nepažįstamas Ko
lumbo vytis. Nuotr. V. Rimšelio 

LIETUVIŲ FONDO DERLIŲ SUVEDANT 
Praėjusį savaitgali (L 17 - 20) 

Lietuvių Fondo posėdžiavo trys 
institucijos: valdyba, taryba ir 
pelno skirstymo komisija. 

Valdyba, pirmininkaujama dr. 
Gedimino Baluko, paruošė 1979 
metų apyskaitą, išvedė pelną, su
darė 1980 metams išlaidų są
matą ir pristatė tarybai tvirtinti. 

Lietuvių Fondo taryba, pirmi
ninkaujama dr. Antano Razmos, 
posėdžiavo sausio 20 d. savo įs
taigoje, Chicagoje. Posėdyje da
lyvavo 16 tarybos narių (iš 18) 
ir valdybos nariai. Taryba išklau
sė valdybos, Investavimo ir Pel
no skirstymo komisijų praneši
mus. Tarybos pirm. dr. A. Raz
ma pasidžiaugė praėjusių metų 
darnia ir našia veikla, padėkojo 
visiems bendradarbiams bei talki
ninkams už įdėtą darbą ir iš pa
reigų atsistatydino, laikantis įsta
tų raidės. 

Valdybos vardu pranešimą pa
darė pirm. dr. G. Balukas. Pažy
mėjo, kad praėjusieji metai buvo 
vieni iš geriausių Lietuvių Fon
do istorijoje, gautas rekordinis pel
nas ir paskirstytas lietuvybės iš
laikymo reikalams. Finansinę 
apyskaitą pateikė iždininkas Ka
zys Barzdūkas. 

Praėjusiais metais į Fondo ka
są įplaukė ketvirtadalis milijono 
dolerių: 126,658 įnašų ir 123, 
082 palūkanų. Gryno (pelno li
ko 93,768 doleriai, kurie leisti pa
skirstyti. 

Praėjusių metų gruodžio 31 d. 
buvo 1,651,400 dolerių pagrindi
nio kapitalo, kurį sudėjo 4,726 
nariai. Svarbūs yra testamenti
niai palikimai, kurių iki šiol jau 
gauta 205,058 dal. 

Investavimo komisijos pirm. Po 
vilas Kilius apžvelgė bendrą eko
nominę padėtį ir metė žvilgsnį į 
ateitį- Ekonominė ateitis nėra tik
ra, o dar labiau pradėjo drumsti 
sovietinė invazija į Afganistaną 

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 pri.) 

Rūta Staniškytė, 
aplinkraščio redaktorė 
18025 Hiller Ave. 
Cleveland, Oh. 44119 
216—531-8496 

Rena Vyšnionytė, iždininkė 
31900 Densmore Dr. 
Willowick, Oh. 44094 
216—944-5118 

Reda Ardytė, korespondentė 
Rox 106, Centennial Hali 
Edinboro State College 
Edinboro, Pa. 16444 
814—732-4469 

SUSIORGANIZAVO 
KONTROLĖS KOMISIJA 

Praėjusių metų spalio mėnesį 
korespondenciniu būdu išrinkta 
Federacijos kontrolės komisija 
šiomis dienomis pasiskirstė pa
reigomis. Komisijos pirmininku 
išrinktas Cezaris Surdokas, gyv. 
BaJtimorėje. Komisijos nariai 
— Teresė Gečienė ir Vytautas 
Volertas, gyv. Philadelphijoje. 

Komisijos pirmininko adre
sas: 6244 Gilston Park Rd. 
Baltimore, Md. 21228. 

ir vidaus suirutė Irane. Amerikos 
ekonominė padėtis rinkiminiais 
metais dirbtinai palaikoma, bet 
po rinkimų gali įvykti didesnis 
atoslūgis. Palūkanos gali kristi iki 
10 proc., infliacija laikysis 10 — 
12 proc. ribose. Lietuvių Fondo 
investavimai yra geri ir baigiama 
likviduoti iš anksčiau užsiliku
sias nuostolingas akcijas. Atei
nančių metų pelnas numato
mas didesnis ir skirstyti bus leis
ta bent 100,000 dol. suma. 

Numatytas žemės pirkimas 
neįvyko, nes savininkas atmetė 
Lietuvių Fondo pasiūlymą. Ko
misija reikalą studijuoja ir gali 
padaryti naują pasiūlymą. Studi
juojami saugesni ir pelningesnį 
investavimo būdai. 

Pelno skirstymo komisijos pirm. 
dr. K Ambrazaitis pateikė tary
bai patvirtinti paskutinius du 
skirstymus: 1979. XIL 7 d. — 
20,012 dol. ir 1980. L 18 d. — 
21,256 dol. Komisija turėjo 5 po
sėdžius ir paskirstė 93,768 dol., o 
nuo Fondo pradžios 643,819 dol. 

1979 metais buvo gauta 74 pra 
šymai 209,358 dol. sumai. Sti
pendijoms iš J. Krukonio fondo 
paskirta 16,000 dol. 

Pelno skirstymo komisiją su
daro 6 nariai, kuriu 3 skiria LF 
taryba ir kitus 3 JAV LB krašto 
valdyba. Šiuo metu jos sudėtis yra 
tokia: L. F. — dr. K Ambrozai-
ti.c (pirm.), V. Kamantas ir dr. J. 
Valaitis, LB — J. Kavaliūnas, Br. 
Juodelis ir Ingrida Bublienė. 

Lietuvių Fondo leidinio redak
torius A Bagdonas pranešė, kad 
apžvalginei leidinio daliai trūks 
ta kai kuriu straipsnių, o vardy
nas paruoštas, bet bus papildo
mas naujai įstojusiais nariais. 

Paskutiniu metu atėjo laiškų, 
siūlančių Lietuvių Fondo leidi

nį išleisti 20 metų sukakties ar 
dviejų milijonų surinkimo pro
ga. Leidinys ruošiamas, bet ne 
taip lengvai darbas vyksta. Var
dyno leidinio fonde šiuo metu yra 

35,700 dol. ir 750 prenumeratorių 
Pirmininkaujantis dr. A Raz

ma pasveikino ilgametį tarybos 
narį ir Lietuvių Fondo atstovą 
Detroite Vytautą Kutku, perė
musį JAV LB krašto valdybos 
pirmininko pareigas. V. Kutkus 
yra aktyvus Lietuvių Fondo tary
bos narys ir iki šiol nepraleisda
vo nei posėdžių, nei suvažiavi
mų. 

Renginių vadovė M. Remienė 
pranešė, kad Lietuvių Fondo su
važiavimo metu gegužės 3 d. Jau
nimo centre, Chicagoje, bus va
jaus vakarienė. 

Jonas ir Teresė Bogutai yra su
sukę filmą iš Lietuvių Fondo 
veiklos ir renginių. Filmas bus 
parodytas vakarienės metu. 

Nominacijų komisijos pirm. St. 
Baro siūlymu dr. A. Razma, dr. 
J. Račkauskas ir dr. G. Balukas 
perrinkti dar vieneriems metams 
turėtose pareigose. 

Pasibaigus posėdžiui buvo pa
demonstruotas vienos valandos 
filmas. 

Lietuvių Fondas gali džiaug
tis ir didžiuotis, turėdamas tokius 
pasišventusius vadovus, komisijų, 
valdybos ir tarybos narius. Dau
gumas jų dirba pasišventusiai, 
be jokio atlyginimo, didžiąją 
laisvalaikio dalį atiduodami lie
tuvybės išlaikymo reikalams. Gal 
kai kas nepatikės, kad kelionėms 
apmokėti niekas iš Fondo kasos 
nėra paprašęs ir negavęs nė vie
no cento. Net išlaidų sąmatose 
tam tikslui nenumatomos sumos, 
nes važiuojantieji, kad ir į toli
mas vietoves, visas išlaidas dengia 
iš savo kišenės. 

Yra ir daugiau išlaidų, kurias 
dengia keli vadovaujantieji as-

D ARBŠTUS SUOMIS 

Nėra antro kitataučio, kuris 
būtų tiek nusipelnęs lietuvių 
iiaudies poezijai, kiek šis Hel
sinkio universiteto profesorius 
(Augustas Robertas Niemis, 
1869—1931). Jis ne tik surin
ko apie pusketvirto tūkstančio 
lietuvių liaudies dainų, bet jas 
ir tyrinėjo, lygino su latvių dai
nomis, lietuviškų dainų aidų en
tuziastingai ieškojo suomių liau
dies poezijoje. Niemis buvo įsi
tikinęs, kad dar anais laikais, 

kai į suomių kalbą nukeliavo, 
šimtai lietuviškų žodžių, juos • 
turėjo palydėti ir lietuviškų dai- j 
nų motyvai Suomiai, anot Nie-
mio, tada išgirdo iš lietuvių dai
nas apie ilgaliežuvius melagius 
piršlius, apie svočią, valgančią 
kiaules su šeriais, apie netiku
sią marčią ir kt. 

A 

PAVADUOTOJAS 
Kai senutė metė išmaldos pi

nigėlį l skardinį neregio puodu
ką, čia pat nukrito jos nosinė. 
Elgeta mandagiai paėmė tą no-

menys. Posėdžių metu kavutės j *** *_** P*3*** 
ar įvairūs renginiai, į kuriuos 
Fondas paima stalą, nėra dengia
mos iš kasos, o iš asmeniškos ki
šenės. 

Fondo pinigai saugomi labiau 
kaip valstybės iždo. 

— Na, vyreli, — sušuko se
nutė, — matau, kad nesi ak
las! 

— Aš tai žinau, ponia, — iš
didžiai aiškinosi elgeta. — Dir
bu čia už savo brolį. Matai, 

(ai) šiandien jo nedarbo diena. 

SĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll£ 

I * C Ą A. T V E R A S | 
W LAIKRODŽIAI JB BKANGENT 

1 D Ė M E S I O ! RADIJO K L A U S Y T 0 J A I ! | 
Į K l a u s y k i t ė s kas v a k a r ? ! | 

L I E T U V O S A I D A I - 1490 KC f 
Pinnad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro. 

K A Z £ B R A Z D 2 I 0 N T T Ė 1 
2646 West 71st S t , Chkago, I1L — TeL 778-5374 p 

St. Petersbarg, Fla, — 12:30 vaL popiet | 
Stotis W I B — 1110 KC i 
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JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st Si, Chicago, ūl. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo » "ai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6 

LAIKRODŽIU JB BRANGENYBES = 

Pardavimas ir Taisymas = 
Ę 2646 W 69th Street _ TeL RE 7-1941 s 
;<lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlilllllllUllllllllllllllllllllllllllll? 

|lllllllUllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllilllllll|||||||||||IHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIU 
Į GERIAUSIA DOVANA BET KŪMA PROGA | 
| S O L . D A N O S S T A N K A T T Y T E S | 
i (Įdainuota lietuviškai) | 

| O P E R Ų A R I J O S 1 
= Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
= Dirigentas Alvydas Vasaitis = 
§ GRA2LNA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, § 
| CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS. | 

| Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siusti: § 
I DRAUGAS, ^ 5 W. 6Srd St, Chicago, IU. 60629. Į 
S m. gyventojai dar prideda 80 e t valstijos mokesčio. | 
?iiimiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin»" 

SPBCiALCOUPON 
(galioja iki 1980 m. vas. 29 d.) 

KUPONAS NUOLAIDAI PILDANT INC0M E TAX 
ATSINEŠK ŠI KUPONĄ IR SUTAUPYSI! 

SCOO už trump* S/100 
f | % forma (1040A) * | | v v 

• • • • 

nuolaida už 
ilga formą 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

(kartu su Federal 
Tax Return) 

Nemokamai užpildysime State Tax Re tu rn 

FINANCIAL REPORTING SERVICES 
2439 W. 69th St. °5tft 434-1777 CHGO.. 1U-

60629 

Valandos: 9 v.r. iki 9 v.v. 
• BOOKKEEP1NG 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

1980 M. EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 
iš BOSTONO / NEW YORKO 

y> 

MASKVA/VILNIUS 

Kovo 20 d 
Balandžio 3 d. 
•Balandžio 16 d 
•Gegužes 7 d. 
•Gegužes 14 d 

_ 
— 
— 
— 

Gegužes 21 d. (su Riga) — 
Birželio 5 d. 
Birželio 19 d. 
Birželio 23 d 

— 

— 

$ 899.00 
* 899.00 
$ 879.00 
$ 899.00 
S 899.00 
$1199.00 
$ 999.00 
$ 999.00 
* 949.00 

Liepos 15 d. 
Rugpiūčio 7 d. 
Rugpiūčio 13 d. (su 
RugpiOčio 28 d 
•Rugsėjo 17 d 
•Rugsėjo 24 d. 
•Spalio g d. 
Gruodžio 26 d 

— 
— 

R i g a ) -
— 
— 
— 
— 
— 

$ 999.00 
$ 999.00 

• $1199.00 
$ 999.00 
$ 899.00 
% 899.00 
$879.00 
$ 779.00 

CK*-

WAGNER and SONS < 
TYPEWRITERS ANT) 
ADDEVG MACHPTEg { 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimai juma f 

patarnavimai. 

5C16 8. PalaaU Rd„ ddeago I 
— 581-4111 

•Tiesioginis skridimas (non-stop) CHICAGA — AMSTERDAMAS — MASKVA 

Visos grupes aplankys KAUNA ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie čių grupių 
galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

REGISTRUOKITĖS 16 ANKSTO—GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. MEMBER 

TRANS-ATIMIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Broadway, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. Tel. 617-268-8764 

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos tvarkome dokumentus asmeniškai ir 
paštu — paruošimas yra tik $30.00. 

Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia 
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI 
išsiunčia visą eile ekskursijų j LIETUVĄ ir i kitas pasaulio šalis. 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENE. 

Prices are based on double oceupancy and are subject to changes. 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Jau išleido LKB Kronikos ispanę kalba pirmą tomą,1 

spausdinamas lietuviu kalba penktas tomas ir greitai' 
bus spausdinami prancūzu ir anglų kalbomis pirmieji | 
tomai. 

Maloniai prašome visus lietuvius savo aukomis pa-( 
remti Kronikos knygų leidimą, nes leidėjams trūksta di
delių sumų lėšų. 

Paaukojusieji 100 dol. ar daugiau, jei sutiks, bus' 
įrašomi leidžiamose knygose ir laikomi Sąjungos amžinais' 
nariais. Už visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios. 

Aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių. 
Kviečiame lietuvius užsisakyti Kronikos knygas Ke-1 

tuvių, o norintieji ir kitomis kalbomis ir dar neatsilygi
nusieji už gautas knygas, prašomi greitai atsilyginti. 

Kronikos knygų kaina visomis kalbomis: 5 dol. minki-{ 
tais ir 7 dol. kietais viršeliais. 

Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu ir adresu:j 
LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave.,t 
Chicago, 111. 60629 USA. 

ąĮllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI!!llllllllllllllllll|||||imill!ll!lll!llllllillimill£ 

| 1980 KELIONES Į LIETUVĄ | 
1 AMERICAN TRAVEL SERVICE BTJREAU 1 
1 (Established in 1959) = 
S S ' 
| į-os sAVArrfiE KELIONĖS IS NEW YORKO/BOSTGNO S q 
=j $895.00 — Gegužes 12 d., Rugsėjo 15 d., Rugsėjo 23 d., Spalio 6 d., g 
S Spalio 19 d. 3rer< 
2 $995.00 — Gegužes 25 d., Birželio 8 d., Birželio 23 d. (Šokių ir Dai- =*,..,„ 
S nų švente). g 
S $1040.00 — Birželio 29 d., Rugpiūčio 10 d. = 
S = • " 
= 2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS IS NEW YORKO/BOSTONO S* - : 
S $1295.00 — Birželio 13 d., Rugpiūčio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu). S 
S $1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje). St-*'. 
5 $1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija). = 
3 $1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija). = 
S Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. B.,»J 
S (Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje). S^U. 
5 * ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES %',"°" 
S IN 1980. S-v,'-. 
= Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke- 9 - • > • • • • 
E lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas. §^* >", 
1 DAROME CIA PAT VIETOJE PASO m VIZOS NUOTRAUKAS! I 

5 VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS! =_ ; 

1 AMERICAN TRAVEL SERVICE BTJREAU 1 
S 9727 South Western Avenue s,r„ 
| Chicago, Illinois 60643. — Tel. (312) 238-9787 = e , 
?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII11ll!IIIIIHIIIIIIIIII!llllll!llllllllllllll!1IIIIHIIIIIIIIIIIHllini!lr. 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u- balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59th Strtet — Tel. GA 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro, 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vai. popiet. 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kiliems. 

< - , * . 

I K ' M 



REDAGUOJA ST. SEHfiNIENfi, 6507 TBOT STn CHICAGO, ELL. 60629. TEUEF. 
n 

925-5068 

GRAŽI METŲ UŽBAIGA AUSTRALIJOJE IR SOLISTES 
ROMOS MASTIENĖS KONCERTAI -

-
< i 
-

Australijos lietuvių (bendruo
menė 1979 metus užbaigė gerai 
suorganizuotu, kultūriškai turi
ningu Australijos lietuvių Kata
likų Federacijos suvažiavimu 
gruodžio 28 — 31 dienomis Syd-
nėjuje. Organizavimo ir pravedi-
įmo rengimo komiteto pirrmnin-
mininkas V. 'Laukaitis, suvažiavi
mo rengimo lomiteto pirrninin-
kas A Vainevičius ir Sydnėjaus 
klebonas kun. P. Butkus. A. Vai-
nevičlui, žinomam spaudos pla
tintojui, kuris ne tik organizavo, 
bet ir sklandžiai, sąmojingai pra
vedė programą, padėjo jo duktė 
L Lašaitienė, lietuvių savaitga
lio mokyklos vedėja, suvažiavimo 
dalyvių maitintojos A. Skitrkienė 
su A., Savickiene ir 'būrelis lietu
viu aktyvistų. 

KULTŪRINIAI RENGINIAI 
Gausu buvo kultūrinių paren

gimų: penktadienį jaunu ateiti
ninku vakaras, A.Vainevičiaus su
organizuotas; šeštadienį literatū
ros ir dainos vakaras, surengtas 
kun. P. Butkaus, kurio programo
je buvo-kelių Australijoje gyve
nančių lietuvių kūryba, dainos 
atliktos kaimyninės Newcastle 
lietuvių bendruomenės moterų 
trio ir vaizdelis "Šventieji dūmai", 
inscenizuotas P. Rutenio; sekma
dienį solistės R. Mastienės kon
certas erdvioje Lietuvių klubo sa
lėje; pirmadienį suvažiavimo už 
baigos ir Naujų Metų sutikimo 
balius parapijos salėje. Šeimyni
nio pobūdžio ibalių organizavo 
A. Kramilius, ateitininkų sky
riaus pirmininkas, su nariais. 

TAUTODAILĖS PARODA 
Tautodailės paroda ALK Fede

racijos suvažiavimo metu buvo 
vienas reikšmingųjų Australi
jos lietuvių gyvenime kultūrinių 
parengimų. Ją surengė tautodai
lininkas E. Lašaitis Lietuvių klu
bo (patalpose, kur lankosi ne tik 

AVA SAUDARGIENĖ 

iš medžio šaknų ir inkrustuotas 
medžio stalas. Klasikinė ovalo 
forma, aukštos kokybės stalas pri
lygo geriausių meistrų darbui, 
meniškas įvairių atspalvių me
džio gabalų suderinimas primi
nė brangų itališką marmurą, bet 
V. Jeršovo darbas atrodė dar įdo
mesnis, brangesnis. 

Utilitarinės paskirties kūriniai, 
senų tautodailės meistrų pavyz
džiai E. Lašaičio, V. Jeršovo 
ir J. Gudaičio išgražinti puikiais 
išpjaustymais, reikalaujančiais 
geros technikos. Rankšluostinėje 
pakabintas lietuviško audinio 
rankšluostis paryškino jos stilių 
ir grožį. 

Brolių Ročių, iš Sydnėjaus, 
paveikslai didelio formato, natū
ralaus inkrustuoto medžio atspal
viais, trijų dimensijų iliuzija, su
teikė nepaprastos vertės šiai pa
rodai. 

Metalo dirbiniai Sydnėjaus A. 
Mikalausko ypačiai domino ste
bėtojus. Tai didelio formato kal
to metalo paveikslai. Tematika, 
forma, dimensija ir meniškas at
likimas, ypač žavios lietuvių šo
kėjų poros, kurių grakštumo ir 
langvo judesio nesužlugdė sun
kus, statiškas metalas. 

Pirmą kartą savo kūrinius iš
statė jauna meno mokytoja Nijo
lė Bižytė. Jos kūryba turiniu, for
ma, dekoratyviniais elementais ir . _ _ 

, 9 ,«.„ , i- _ jos sielai artimi, garsus Sydnėjaus 
nepaprasta technika artima iiau- ' _ . & 

ir apšvietimą kliudė įvairūs tech
niški klubo suvaržymai", pasis
kundė parodos organizatorius E. 
Lašaitis. Nežiūrint to, gausūs 
lankytojai jautė estetinį pasigėrė
jimą lietuviškos tautodailės kūri
niais, o patys meistrai ir komer
cinę naudą. Dauguma ekspona
tų buvo parduota ir priimtas di
dėlis skaičius užsakymu. 

ROMOS MASTIENĖS 
KONCERTAI 

Romos Mastienės koncertas 
Sydnėjuje įvyko gruodžio 30 d. 
Karštos, tropinėj saulėj ištirpu-
pusios dienos šaukė į "bušą", 
kaip visada vidurvasario, Kalėdų 
metu, bet dauguma, laukdami 
kultūrinių parengimų, atsispyrė 
tam šauksmui. Baisūs vasaros 

PLAČIAUSIAI 
VARTOJAMA 

DAR20YE 
STEFANIJA STASIENĖ 

Nors bulvė seniai žinomas au
galas, tačiau žmonių maistui ji 
netaip jau seniai buvo pradėta 
vartoti. Kilusi iš šio kontinento, 
bet kol čia ją pradėjo naudoti 
valgiui, Europoje- ji buvo jau ga
na madinga daržovė. 

Pirmieji buvo ispanai, kurie 16 
amžiuje nugalėję inkus, bulvę iš 
Peru atgabeno į Europą. Jie, ži
noma, tada dar irgi bulvės nepa
žino ir laikė jas žemės riešutais. 
Vienas jų anų laikų autorius ra
šo, jog šie žemės riešutai išvir
ti minkšti kaip kaštanai, o jų 
žievė nestoresnė, kaip godūnų. 

Kaip į kiekvieną naują daržo
vę, taip ir į bulves buvo žiūri
ma su nepasitikėjimu. Mat, bul
vė priklausanti nuodingų augalų 
šeimai, ir todėl buvo galvojama, 
jog ji sukelianti įvairias ligas. To
dėl pradžioje bulvė buvo augina
ma tik kaip gėlė. 

Tik 1597 m. anglų botanikas 
John Gerard pastebėjo, kad bulvė 
yra maistinga daržovė, kurią ga
lima valgyti virtą ar keptą. 

1663 metais Karališkoji Londo
no draugija pasiūlė bulves au
ginti Airijoj, nes ten tuo metu 
buvo didelis maisto trūkumas. 
Šis bandymas gerai pasisekė, ir 
vėliau į Ameriką atvykę airių 
emigrantai pradėjo ir čia augin
ti bulves. Taigi bulvės vėl sugrį 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 26 d. 

eiai auginamos. 
Europoje pirmieji bulves iš 

aukštino prancūzai, kurie jas iš 
kėlė į vadinamą haute ciusine. 

pradžios gaisrai ratu apsupo Syd- j j 0 į $į kontinentą ir čia New 
nėjų, sunaikino didžiulius plotus Hampshire buvo airių gana pla 
priemiesčių ir natūralių parkų, -
sulaikė ne vieną nuo išvykimo į 
"bušą". Užtat didelis skaičius bu
vo atsilankiusių į kultūrinius pa
rengimus, į išimtinio patrauikdu-
mo koncertą. 

Katalikų Federacijos iškviesta 
viešnia Roma Mastienė iš JAV, 
kaip ir kiti iš Amerikos atvykę 
dainininkai, apsistojo pas A. ir V. 
Saudargus prie Pacifiko, kuris 
jungia Australiją su Amerika. Sei
mininkai stengėsi viešnią paten
kinti, parodyti miesto įžymybes, 
natūralaus uosto ir aplinkos gro
žį. Dainininflcę labiausiai domino 

V. svabieng 

rodė su bulvės žiedu plaukuose, 
o karalius Liudvikas XVI su to
kiu pat žiedu švarko atlape. Vė
liau bulvių vartojimas labai iš
plito Prancūzijoj ir imta gamin
ti įvairiausių patiekalų. 

Šiandien bulvė viena labiau
siai naudojama daržovė visame 
pasaulyje. Kiekvienas kraštas yra 
išvedęs įvairias atmainas, ku
rias pritaikė prie savo klimatinių 
sąlygų. Amerikoje labiausiai iš
vystytos dvi pagrindinės atmai
nos, kurių viena tinka virimui, ki
ta kepimui. Labiausiai čia mė-

NatiurmortM (Nuotr. V. Noreikos) 

Bulves vartojame ištisus me
tus, todėl verta atkreipti dėmesį 
ir į jų vertę mūsų mityboje. Pa 
sirodo, jog maistingų medžiagų 
bulvėse yra nemažai, būtent: bal
tymų, riebalų, angliavandenių ir 

IS1944 METU 
DIENORAŠČIO 

ELENA PLIOJPLTTe 

(Tęsinys) 

Spalio 24 d. — Šiandien rytą, 
įvažiavus į Wehlau apskritį, mus 
perdavė kitam vokiečiui. Susto
jom S karto didelėj aikštėj, kur 
susirinko daug lietuvių. B ten 
greit išvažiavom tolyn. Sis žanda
ras, pasirodė, su lietuviais nori 
elgtis kaip su gyvuliais. Vienam 
žmogui įėjus į daržą, žandaras 
pribėgo prie jo ir duoda su kan-
čium. Gavo ir viena moteris. Bai
sus piktumas pripildė mūsų šir
dis, bet ką padarysi, pasipriešin
ti negalima. Tėtis aptiko, kad 
miestelyje, prie kurio sustojome, 
duoda duonos. Jau sutemus per 
nežinomas gatves, pro sargybi
nius bėgome prašyti duonos ir 
vos tik gavom. 

Spalio 25 d. — Dvi savaitės 
kaip esame Vokietijoj. Salta. Pu
čia šaltas vėjas, o mes ant lauko 
miegame ir gyvename Vokiečiai 
į tvartus susitatę savo arklius, o 
mums nei ten vietos neduoda. 
Mes, tremtiniai, tikri nuskriaus
tieji svetimoj saly. 

Spalio 26 d. — Ilgai važiavom, 
kol visai sutemo. Gerai, kad švie
tė žvaigždės ir mėnulis. Susto
jom prie miško. Išsirinkom nak
vynei vietą po dideliu ąžuolu ir 
sugulėm. Žiūrim į viršų — pro 
langus šviečia, mirga žvaigžde-

mineralinių medžiagų bei vitami- I l ė s ' a n t mūfų į * j * į » J" J į 
nų. Nors baltymų nedaug, tik 2 t 0 * e l t o n i ^ t a i P ^ ^ * " 

Dėka garsaus prancūzų agrono- giamos Idaho bulvės, kurias dau-
mo Antoine Parmerttier bulvė pa- j giausia naudoja kepimui. Ne vel-
siekė ir Liudviko XVI dvarą. Kar-Į tu i sakoma, jog bulvė tai Idaho 
tą Maria Antoinette viešai pasi- j šampanas. 

dies tapybai ir keramikai, kurią 
pabrėžia simboliškas tematikos 
traktavimas. Nijolės kūriniai pri
mena itališką mozaiką, o dar 
labiau gobeleną. Mozaikinių 
kvadratėlių specialiame popieriu
je akriliniais dažais pieštų pa
veikslų spalvingumas harmoni
zuojąs! su pagrindine spalva, kaip 
senuose klasikiniuose lietuvių 
drabužių audiniuose, ir nukrei
pia vaizduotę į turinį, į vidinę 

lietuviai, bet ir svetimtaučiaLPa- ; § r a i š k ą Panašūs simetriškai 
rodą turtinga eksponatais stebi
no įvairumu, žavėjo tautinio me
no lobiais, sukurtais lietuvių, 
gyvenančių svetingoje žemėje, 
bet kurių šaknys Lietuvoje 

Dominavo medžio dirbiniai. 
Gaila, nebuvo keramikos, seniau
sios lietuvių meno šakos. E. La
šaičio ir J. Gudaičio, iš Sydnė
jaus, ir melboumiškio V. Jeršo
vo medžio dirbiniai — kryžiai, 
ant meniškų medžio šaknų pje
destalų rūpintojėliai, koplytėlės, 
Vytis ir ramikSuostinės forma, 
raštais ir išraiška prilygsta se
niems Lietuvos meistrų dirbi
niams. Rankšluostinės pailgos, 
kampuotos, pritaikimtos praktiš
kam naudojimui, bet buitinė pa
skirtis nesuvaržė kūrybinio polė
kio, tradicinės simbolikos lietu
vių tikėjimo sielos nemirtingu
mu; apskritimas, trikampis, sau
lė, gyvatos medis sujungti į me
nišką visumą. Nežiūrint bendros 
medžiagos, medžio, formų ir 
elementų, skirtinga kompozicija, 
ritmika ir išraiška nusako šių 
tautodailininkų savitą charakte
rį. Turtingiausias buvo V. Jeršo-
vas, kuris medžio skulptūromis 
žinomas savųjų ir svetimtau
čių tarpa Šioje parodoje dėmesį 
traukė meniškai išbaigti, plasti
nių linijų, gfliy pjūviu ir relje
fų miniatiūriniai koplytstulpiai i bo salėje "Eksponatų išdėstymą 

l 
visumą sujungti ir meniškai iš
dėstyti elementai randami seniau
sioje lietuvių meno šakoje — ke
ramikoje, kur ąsočiai ornamen
tuoti mozaikos piešiniais. 

Meniškai išbaigti, gražiai įrė
minti Nijolės Bižytės paveikslai 
rodo menininkės talentą, savi
tumą, ryšį su lietuvių tauta, 
kruopštumą ir vaizduotės laku
mą. 

Nijolė gimusi Australijoje, pra
dėjo piešti neseniai, tėvui susir

gus, bandydama perduoti jo ilgesį, 
suprasti ir susieti su protėvių 
kultūrinėmis vertybėmis. Ji domi
si religiniu menu, senais manu
skriptais, gobelenais ir lietuvių 
tautos mistika. 

Tarp išstatytų eksponatų pa
sigedau buičiai skirtų dirbinių, 
kurie yra lietuvių liaudies meno 
pagrindas, kuriems nuo senų se
novės Lietuvos meistrai skyrė kū 
rybinį talentą: pypkių, munštu-
kų, spaustukų, verpsčių, padėk
lų, žaislų, šaukštų, lazdų, drus
kinių kaušelių, grūstuvu, žva
kidžių, kraitinių. Šiem kūriniams 
yra plati meniška dirva ir jų 
pareikalavimas praktiškame gy
venime 

Pirmą kartą tokio masto tau
todailės paroda suruošta Austra
lijoje tilpo mažoje Lietuvių iktlu-

operos rūmai 
Australijos lietuvių bendruo

menė, pokariniai imigrantai inte
ligentai, nepaskendę moderniško
je Australijos anglicizmo jūroje, 
laukė koncertų. Pirmas įvyko 
Adelaidėje. Įvertindami daininin
kės talentą, koncerto publika su
kėlė solistei ovacijas, visa salė 
sukilo. 

Po to užplanuotas koncertas 
Melboume. solistei sunegalavus, 
buvo atidėtas. Po savaitės daini
ninkė solistė koncertavo Canber-
roje, Australijos sostinėje. Nedaug 
gyvena ten lietuvių, bet jų gėrė
jimasis dainininke buvo garsus 
kaip tūkstantinės minios. 

Sydnėjų. Pasilsėjusi, atsikračiusi 
laringito, dainininkė puikiai prisi
statė Sydnėjaus publikai. Parink
ta programa pateisino mūsų lū
kestį. Pakilią nuotaiką sukėlė pir
mosios koncerto dalies Haendel, 
Schubert, Grieg, Massenet kuri-1 apdovanojo mus vis kitomis melo 
niai; plačios apimties, gilių iš dijomis. 

antrą iš Bizet "Carmen". Ypač 
paskutinėje arijoje solistė parodė 
ne vien balso stiprumą, bet ir ar
tistišką talentą. Bet to neužteko, 
publika prašė daugiau ir daugiau, 
o ji, visą sielą atidavusi dainai, 

gyvenimų balsas pasireiškė mu
zikiniu įvairumu. Skambia Ro
mos Mastienės dikcija, lietuvišku 
žodžiu dainuojami svetimų kom
pozitorių kūriniai pasiekė ne tik 
klausytojo ausis, bet ir sielą. 

Antroje koncerto dalyje lietu
vių kompozitoriai Gailevičius, 
Budrumas, Gudauskienė, Gruo
dis, Briedis, Belazaras ir Gaižaus
kas prabilo giliu solistės balsu; 
dainininkė perdavė Lietuvos lau
kų meilę, sukėlė susižavėjimą ir 
Šilumą, su kuria sujaudinta pub
lika pasitiko ir dvi paskutines 

Iš Canberros solistė atvyko į ' tas — vieną iš operos "Faustas' 

Solistei akompanavo Nemira 
Masiulytė, talentingais pirštais 
lydėjusi ir kitus lietuvius daini
ninkus; atvykusius iš Amerikos. 

Solistė ir pianistė apdovanotos 
gėlėmis, sveikinimais ir padėka 
organizatoriaus A Vinevičiaus, 
Federacijos pirmininko V. Lau
kaičio, kun. P. Butkaus ir besigė-
rirčios publikos. 

Roma Mastienė išvyko į Mel-
boumą atlikimui ten atidėto kon
certo, o iš ten nuskrido į rytus. 
Sviesi kometa apleido Sydnėjaus 

arijas, irgi lietuviškai padainuo- padangę, bet šiaurės šviesa neuž-

proc, tačiau labai reikšmingi, 
nes jie sudaryti iš amino rūgš
čių, taip labai reikalingų mūsų 
organizmui. Riebalų visiškai ma
žai bulvėse, vos tik 0.1 proc 
Angliavandenių 17 proc. Šie yra 
krakmolo pavidalo ir mums nau
dingesni negu gaunami iš cuk 
raus. Mineralinių druskų ir vita
minų kiekis nedidelis, tačiau la 
bai reikšmingas. Iš vitaminų dau
giausia C bet yra ir Bi ir B*. 
Be to bulvėse dar randama: kal
cio, fosforo, geležies, natrio, sie
ros ir chloro. 

Tad svarbu, kad šios medžia
gos, ruošiant bulves maistui, iš
liktų nepažeistos. Bulves nereikia 
ilgai laikyti vandenyje, nes tada 
ištirpsta daug krakmolo, vitami
nų bei mineralinių druskų. Taip 
pat jos veikiamos šviesos ir oro. 
Vitaminai jautrūs karščiui, ir jų 
daugiausia žūva, kol bulvės iš
verda. Todėl geriausia dėti jas į 
verdantį vandenį ar virti mažes
niame inde, kad užvirimo laikas 
būtų trumpesnis. Taip pat nepa
tartina ilgai laikyti šiltas bulves, 
išvirtas geriausia tuoj naudoti. 
Virtos bulvės su lupynomis dau
giausia išsaugoja maistingų mė

liai. 
Miegojom puikiai, o kai pabu

dom, aplinkui buvo šalna, ant 
vežimų veik sniegas, o mus iš
gelbėjo plačiašakis ąžuolas. 

Vėl važiuosime tolyn. Jau išva
žiavome iš Wehlau apsk. Dabar 
iki Karaliaučiaus yra dar 20 km. 

Spalio 27 d. — Sustojome dva
re. Gavom nakvynei kambarį su 
gražiom lovom ir visa patalyne. 
Nuo kolonos atsilikome, todėl 
daug geriau. Taip šalta dabar 
lauke, viskas apšalo. O ką da
ryt, juk reikės gal ne vieną nak
tį vėl lauke šalti. Tuoj vėl vyks
tame toliau. Važiuojame be per
traukų ištisą dieną. Tik sute
mus sustojam nakvynei. 

Saplio 29 d. — Jau baltuoja 
pirmutinis sniegas. Dienos vis ei
na šaltyn. Pučia smarkus vėjas, 
o kelionė dar tolima. Kiek galiu, 
dar vis einu pėsčia, nes važiuo
jant labai šalta. Nakvynę taip 
pat sunku gauti, nes keliauja 
daug vokiečių. 

Spalio 30 d. — Čia pirmutinė
je vietoje matome pakelėse pa
linkusius kryžius. Cia žiūri nuo 
aukšto padėklo mūsų Marija. 
Kaip miela, kai matai tą, kas 
yra ir mūsų tėvynėj Lietuvoj. 

geso. 

džiagų. Kalbant apie bulvių vari Spalio 37 d. — Sustojome 2 
tojimą maistui, reikia pastebėti, km už Muelhauseno. Esu dabar 
kad lietuviai yra gana išradingi, 
yra sugalvoję įvairių patiekalų. 
Tačiau daugumos niekas dabar 
negamina ir jie likę tik senolių 
prisiminimuose, kaip antai: šilki-

mažam tvartelyje Vienam garde 
kriuksi kiaulės, kitame bliauja 
veršiukai, dar kitame mes. čia 
įėjusi pasijutau tokia nelaiminga. 

Lapkr. 2 d. — Lijo, kai tik S-
nė košė, pusmarškonė košė, bul- važiavom iš vietos. Koks oras, to-
vių sūris, kiunkė ir t t Tačiau kia ir nuotaika. Šiandien gavom 
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bulvių trintinė (kugelis), didž
kukuliai ir šių dienų generacijos 
yra mėgiami. Iš senesnių patie
kalų minėtinos ir bulvių bande
lės, kurios tinka ir dabartiniam 
mūsų skoniui. Imti 7 žalias bul
ves, 2 puod. rūgštaus pieno, 4 
su puse puod. miltų, arbat 
šaukšt, cukraus ir puse arbat 
šaukštelius druskos. Bulves su
tarkuoti, nusunkti, supilti rūgš
tų pieną, fberti 1 puod. miltų, iš
maišyti ir palikti per naktį šil
tai. Sekančią dieną supilti cukrų, 
druską, likusius miltus ir gerai 
išminkyti. Jei tešla būtų per skys
ta, pridėti truputį miltų. Daryti 
apvalias bandeles ir kepti orkai
tėje prie 350 laips. temp. Bande
lių paviršius turi būti gelsvas. Iš
kepus perpjauti, sudėti į pusbliū 
dį ir užpilti spirgučiais ar svies
tu. 

' 

po sumuštinį ir sriubos. Jei reikė
tų visada tenkintis tuo maistu, ne
būtų taip labai gerai. Pervažia
vom jau Elbingą. Gražus mies
tas. 

Lapkr. 3 d. — Mes vėl pate
kom į koloną. Bet dabar jau vi
sai gerai. Parūpino nakvynę, duo 
da maistą. Vieną dieną čia sto
vėjome. Dabar vėl gavom žinią, 
kad turime pasilikti ir antrą. Ge
rai. Aš mezgu megztukui ranko
ves. 

Lapkr. 6 d. — Gavom žinią 
išvažiuoti. Pervažiavom per Ma
rienburgą. Mačiau tą seną pilį, 
kurioje kalėjo kunįg. Kęstutis. 
Priešais ją senoviškas kažkokio 
karžygio paminklas. Miestelis įdo-
jus, ypač mums. 

Lapkr. S d. — Sustojome už 
Dirschau apie 3 km viename 
dvare. Gavom kluoną, nes vakar 
visą dieną nepaprastai lijo. B-
karto dainavom visas dainas iš 
eilės, bet paskui jau nuleidom 
galvas, nuvargę ėjome per balas 
telyn, tolyn. 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 

VASARIO 16-TOS MINEJMAS 

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba rengia Vasario 16-tos 
minėjimą vasario 10 d., 3 vaL 
p. p., Hollywood Inn viešbučio 
didžiojoj salėje, prie kryžkelės 
95 ir P. G. A, keliu. 

Pagrindinis kalbėtojas dipL 
ieis. Vincas Ignaitis iš Toron
to, Kanados. Meninę programos 

*dalį atliks pianistė Dalia Sakai
tė iš New Yorko ir dailiojo žo
džio menininkė Elena Blandy-
tė iš Chicagos. 

Laike minėjimo bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Kiekvienas aukoto
jas savo auką atiduoda laisva 
valia Lietuvių Bendruomenei, 
Altai arba Vlikui. Visi atliki
me mūsų tautinę pareigą — 
dalyvaukime Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime. 

Prieš minėjimą toje pačioje 
salėje 1:30 vaL viešbučio admi
nistracija patieks pietus. Kas 
nori tuose pietuose dalyvauti, 
prašomi pranešti A. Pilipavičiui 
teL 626-0128 iki vasario 7 d. 

nepriklausomybės. Pamaldas lai
kys ir pritaikytą pamokslą pa
sakys kun. Vincas Andriuška. 
Dalyvausime su vėliavomis ir 
kas gali tautiniais rūbais. 

Vasario 17 d. 2 vai. p. p. įvyks 
minėjimas Lietuvių klubo salė
je. Invokaciją skaitys kun. V. 
Andriuška. Tos dienos tema kal
bės Vytautas Semaška. Ieško
mas ir įtakingas amerikietia kal
bėtojas. Meninę dalį atliks at
vykusios iš Detroito jaunuolės 
Regina ir Kristina Butkūnaitės, 
kurios dainuos senoviškas ir 

vena gerai. Taip buvo ir su Ja
ponija, kuri irgi niekad taip 
gerai negyveno, kaip pralaimė
jusi karą su Amerika. Siūlyto
jas mano, kad ir Airija tik lai
mėtų, jei ji prakištų karą prieš 
Ameriką. 

Antrasis airis pagalvojo, pa
kraipė galvą ir klausia: 

— Klausyk, tas viskas gal ir 
teisybė, bet sakyk, kaip bus, 
jei Airija karą laimėtų? jm. 

C L A S S I Fl ED G U IDE 

sr -i—. ̂ ii>;. c Sakaitė atliks progra-
naujas liaudies dainas, prita- ' m LB Palm Bejch. *%»»**• 

. , •. -r, - A - i mam Vasario 16-tosos minėjime. 
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riant gitaroms. Po minėjimo 
įvyks klubo pietūs. 

Kviečiami Miami ir apylinkių 
lietuviai gausiai dalyvauti. Mo
terys, turinčios tautinius rū
bus, prašomos pamaldose ir mi
nėjime juos dėvėti. K. K. 

Nuotr. Algio Norvilos 

UŽGAVĖNIŲ POKYLIS 

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba rengia Užgavėnių pokylį 
vasario 17 d., 6 vai. vak. Lake 
Park Rotušės salėje, 535 Park 
Ave. Bus tiekiama šilta vaka-1 
rienė. Užgavėnių tradicinę -
meninę programą atliks vieti
nės meno pajėgos. Bus šokiai, 

* baras ir laimės šulinys. Be visų 
kitų dovanų traukime bus 
ir dailininkės Rimgailės Zoto-
vienės padovanotas gražus pa
veikslas. 

Valdyba prašo visus atsilan
kyti į šį tradicinį pokylį. Apie 
dalyvavimą prašome pranešti 
A. Pilipavičiui, tel. 626-0128, 
iki vasario 15 d. 

GRA2IOS VARDINES 
VYTAUTINfS 

Sausio 5 d. Vytauto ir Albi
nos Tomkų naujojoj rezidenci
joj susirinko kelios dešimtys jų 
artimųjų pasveikinti Vytautą jo 
vardo dienoje. Daug svečių da
lyvavo ir iš tolimesnių vieto
vių, ypač iš Lake VVorth. Inž. 
Vytautas Mošinskis su ponia 
atvyko iš IPompano. Svečiai 
buvo nuoširdžiai vaišinami gau
siais ir skaniais valgiais, paga
mintais Albinos Tomkienės su 
gausiu būriu talkininkių. Var
duvininką Vytautą žodžiu svei
kino jo giminaitis Vytautas Sta-
neika ir paskaitė jo garbei savo 
kūrybos eilėraštį, Jonas Daugė
la ir Povilas Mikšys. Jie visi jį 
sveikino, kaip šios gražiausios 
Floridos vietovės Juno Beach i 
pirmtakūną, čia prieš keliolika 
metų, kai dar čia negyveno nė 
vienas lietuvis, išdrįsusį nusi
pirkti didelį motelį. Per kiek 
metų tą jo su žmona valdomą 
motelį tūkstančiai lietuvių ap
lankė. Visiems, kurie čia pano
ro kurtis, jie nuoširdžiai teikė 
pagalbą. Gražiai praturtėję iš 
šio verslo pasitraukė, bet nepa
sitraukė i š lietuviškos veiklos, j 
ypač pasižymi gausiomis auko-į 
mis mūsų lietuviškom instituci-
jom — Lietuvių fondui, Tautos 
fondui, Putnamo seselių namų: 
statybai ir kt., o taip pat niekad 
nepamiršta ir mūsų spaudą pa
remti. Dalyvaujant dar dviem 
svečiam, Vytautam — Staneikai 
ir Mošinskiui, jiems visiems 
trims visi sugiedojo Ilgiausių 
metų. P- Mikšys 

MiamL Fla. 
VASARIO 16-TOJI 

Miami Altos skyrius šiais me
tais Vasario 16-tą minės: 

Vasario 10 d. 2:45 vai. pamal
dos Sv. Petro ir Pauliaus baž
nyčioje (900 S. W. 26 Rd. Mia
mi) už žuvusius dėl Lietuvos 

Akt. E. Blandytė atliks programą LB 
Palm Beach, Fla., ruošiamam Va
sario 16-sios minėjime. 

BŪDAS GYDYTI ARIJOS 
BĖDAS 

Keletas airių susirinkę disku
tavo apie savo krašto bėdas. 
Nors Airija senai jau laisva, 
bet žmonės vis dar turi ekono
minių ir politinių sunkumų ir 
visokių trukumų. Pagaliau vie
nas dalyvis pasiūlė sumanymą: 

— Vienas tikras būdas nuga
lėti visas krašto bėdas reikia 
paskelbti Amerikai karą ir ka
da Airija pralaimės, tada ji ge
rai gyvens. 

— reik tu, — suriko antras, 
— ką tu čia prasimanai! 

Nieko aš neprasimanau. 
Žiūrėk, Vokietija pralaimėjo du 
karus prieš Ameriką ir dabar 
nežino kur pinigus dėti, vokie
čiai gyvena labai pasiturinčiai. 
Tas pat yra ir su Italija, — ka
rą prakišo ir gavo iš Amerikos 
bilijonus dolerių, o todėl ir gy-

I S l f i Y K I T E D A B A R 

MUZIKA ĮŽENGIANTI Į 
NEREGĖTUS MIESTUS 

Algirdas Landsbergis 

Noveles. 124 pusi. Išleido ATEITIS 
1979 m. Spaudė LE spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.85 

Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd SU 
Ghieago, EL 60629 

IHinois gyventojai dar prideda 
36 et. valstijos mokesčio. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2348 W. G9th St., tel. 776-1486 
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Pranešame, kad atidarytas 

SKAUSMO IR SVEIKATOS HEABILTrACIJOS CENTRAS 
AMERICAN INTERNATIONAL CLINIC 

1911 27tti Street, Htm, Illinois 60099 
Tvarkymui ir gydymui kronisko skausmo ir kitų kroniškų ligų 
bei įtempimo kontroliavimui. 
Dėl brošiūrų ar susitarimui rašykit ar skambinkit TeL 608—786-0611 

KELIONĖ 1 PRANCŪZIJA IR ITALIJA 
1980 M. BIRŽELIO 12 - 27 DISN0MIS 

Aplankysime Liurdą, — Lisieiuc, Sv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus; 
—Ars, Šv. Jono Vianney; Assisi, Sv. Pranciškaus ir kitas šventoves, kai 
vyksime į Romą 10-ties metų minėjimui pašventinimo Lietuvių koply
čios Sv. Petro bazilikoje. Kelionę lydės Jo eksc. vysk. Vincentas 
Brizgys. 

Kaina $1,979.00 dol. asmeniui (dviese kambaryje). 

Dėl informacijos kreiptis j 
MATILDĄ MARCINKUTE - GAUCIENE 

VVORLD EXPRESS 
Til 332-4111 

IMMEDIATE CASH F0R SILVER 
& 

GOLD 

FOR GOLD, SILVER. VS. * FOREIGN COINS, GOLD RINGS, 
ANTIQUES CASH IN NOW !! 

SILVER 
SILVER COENS 

WE PAY ŪP TO 
2 0 0 0 % 

j 0F FACE VALŪE 
Silver dimes, ąuarters, halves 

Silver Dollars 
up to $25.00 each 

GOLD 
GOLD COINS 

GOLD JEWELRY 
TOP DOLLAZt 

PAID ! I 
Antiąue watcb.es. Lamps 
Antkjue slot machinea 

STERLING SILVER.WARE 

D I A M 0 N D S 
W A H T E D 

SHELDON CORD PRODUCTS 
2201 W DEVON, CRlCAlGO, ELL. 9Hf2-7070 

Buying hours: 10:00 A.M. to 6:00 P.M. Open 7 days a week. 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

B E A L E S I A I E 

PALIKIMAS. Reta proga įsigyti gerą 
4 butų namą po 4 kambarius. Pirkėjui 
liuksus butas ir 3 rendos. Naujas ga-
zo pečius. Naujas stogas. Nauja po
tvynio apsauga. Arti 72-os ir Califor-
nia. Geras. Pigus. Pelningas. 

BROKERIS P. ŽUMBAKIŠ 
Tel — 778-6916 

K O G I L A U K T I 
Puikiausio muro 22-jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Puikus mūrinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marąuette Parke. Kaina $67,500. 

Svarus 2]ų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver
tas $46,900. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Cbicago, IU. 60632, tel. 927-5980 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudį nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
Telef. GA 4-8654 
3208i/2 W. *5th Street 

I&NUOM. naujai dekoruotas 
4 kamb. apšild. butas Brigatou 
Pke. Tik suaugusiems. Skam
bint 247-1119. 

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

TeL — WA 5-8063 

P A R D A V I M U I 

Parduodama 
CHEVY MONTE CARLO 

1978 m. Labai gerame stovy 
automašina. Kaina $3,500. 

Skambint savininkui po 6 v. v. 
TeL 858-2074. 

HELP WANTKD — VYRAI 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

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

NOTARY PUBIJC 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir 

kitokie blanikaL 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuujumuiiiiiii 

Snow Pknring 

SNIEGĄ NUVALOME 

iiiiimiiiiiimumimiimmmiimiiiiiiim 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

1NCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedade Av. — 778-2233 
ilIililiiiiiiiiiilIlIUIIUlllUllIUUIlllIllUlIU 

8 - F L A T BRICK 
IDEAL INVESTMENT 

Gross income over $16,000.00. 
Fui! basement. Near $5 & California. 
A-1M7. 

WOLSKl REALU' Oo. 
TeL 586-0340 

siiiHiiuiiiHiiiiiiiiiiniiiiimiiiiimiiiiiun! 
Biznio įstaigom, Rezidencijom. Į Lietuviškas restoranas su nanm ir 

i i l i i i i i i i l l l l l i iuil i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l lt l l l im 
Įvairių prekių pasirinktinas ne

brangiai iš mūsn sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. Si SL, Chicago, 111. 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lilIHIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlUlUUIUIIIllllUllIli 

llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil, 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
'illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllliuilllll 

IIIIIIIIIIIIIHIIIIHIMIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIHI 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insnred 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Giass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS —• 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMUUIIUIUIUIUIIUIUIII 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nea jis plačiausiai įkaitoma* lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų zai-
aos yra vūuems prieinamos. 

DRAFTSMAN 
Structural steel shop detailers. 
Overtime. Free insurance, hoa-
pitalization and paid vacation. 

TeL — 922-6310 

T O O L G R I N D E R 
Exper. Tool Grinder, needed for 2nd 
sbift, to perfonn wide variety ot daf-
ficult operarioDs, on piain & carbide 
eutting tools, rnilling eutters, form 
toois, pianer and lathe and other sim-
ilar tooling. EzceU. salary and em-
pioyee benefits, ptus right premium. 

AETNA BEABING OOMPANY 
4828 W. Parker, Cbicago, m. 

TeL — 227-2410 
C A B I N E T M A K E R S 

(SmaU Uakn Shop) 
Mušt be familiar with machisery 
and able to read plaus. Wiil pay 
over scale for good man. 

Call — 237-0600 
Evenfctgs and Weekend» 

5 2 6 - 8 1 9 4 

TEL. 458-0584 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Deckį 
Tel. 585-6624 po 5 • . vak. 

Kalbėti lietuviškai 

į visais moderniais įrengimais — 
j Marąuette Parko centre. Lengvos 
' pirkimo sąlygos. Labai geras biz

nis. Reta proga, 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 arba 839-5568 

HiHiHiiimimHiiiiimmmmmmuimiH 

P U S M E Č I U I 
$103.00 CbJcagoje 

$77.00 
C i e e r • J • 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6529 So. Kedzie Avenue 
J. BACEVIČIUS — 778-2233 

HELP WANTED — MOTERYS 

SEVVING MACHINE OPERS. 
Ebcperieneed on industrial sewing 
machine. Any age welcome. Paid 
holidays, co. benefits, incentive 
program. Mušt speak English. 

Call MR. BK2H 284-6900 

GIRL FRIDAY 
For office in Schiller Park. 
Mušt know German. Call 
671-2825 to schedule ap-
pointment. 

TOOL AND 0IE MAKEft 
MACHINIST * 

JIG GRINDER 
Excellent openings for ex.perienced 
die makers. i\g įrrinders, iathe naad 
and s^t-up men for Harding-e Auto 
matic Chuoker. lV>p wag:es for top 
men. Ctean a/c piant. 10 paid.noU-
days. Health & accid©zit pUn — 
profit ahariag- and other ercellent 
corapany benefits. 

NORTHWE$TiHN 
TOOL ANO DIE 

3443 W. HowaM, Skokie, Ulinei* 
TeL — 677-9280 

M A N N E E D E D 
DENTAL. FILM OPERATOB 

MX"ST B E D E P E K D A B I £ , STEADT 
WOBKER — For Oor GROWTXG 
BtTSIN'ESS. Mnst H » T « Good Me. 
chanlcal Knowledge wtth abiltty to 
Trouble Shoot. Eicellent Working 
Condltions—HOLIDAYS and OVER-
TTMK. Permanem Posltlon 

AFTER TRATJiTKG 
Apply OUJT on įveekdays. Mnst spe«k 
EngUsh. 

Call for Appointment 561-2498 

E L E K T R O S 
ITEDIMAI — PATAISYMAI 

Turtu Chicm*o« miesto leitHma. 
Dirbu Ir uimlesty. Dirbu treitai, »a-
ra&tuotai ir satinlncai-
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PACKAGE EXPRESS AGEJICY. 
MARMA >OREIKlKXfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
lAbai paKeidacrlamos peros rūšies 

prekes. Maistas S Europos sanlelių. 
2«08 W. 6» St., Chfcago, m. 60B2» 

TEL. — WA 5-2787 

S E C R E T A R Y 
Immed. Opening working inregional 
sales office in Skokie. Some 6X06^06 
preferred. Adjacent to Old Orchard 
Shopping Center. Excell. fringe bene-
fits. Mrs. Kathy Hoh — 677-0560 

pnrrsBURGH PAINTS 
PIRKTI AR PARDUOTI, -Ar. EQUA1 'oportunlt? Employer M/F 

mioraoti ar apdrausti savo iraosa-1 • 
vybę Cbicagoje ar bet kur Ameri-j H E L P W A N T E D — M A L Ė 

U.S.A1" 
We'll help you make fhe right movė. 

J E I G A L V O J A T E 

Electronic 

FIELD SCRVICE EIMIINEER 
Excellent opportaimity Sor iadividuai 
with Electro/Mechanioal aptltude 
and mtoimum 1 yeaj eiperience ln 
Data Procesrtng or wili train tech-
nical achool grrad. Good atartln^ 
salary and oompany benefits. Mušt 
be able to read. write and ap«ak 
English. Elmhurst 

Cont&ct Mike Mnfcern at 833^413 

TAB PRODUCTS C0MPANT 
An EąuaJ Opportunlty Employer K/F 

Z-M Construction Co. 
mc. 

Naaja statyba ir bet koks 
namo. remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS ŽYGAS 

Skambini po 6 vaL vak. 448-7871 

roošę jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS ir tarime Į s 
komp-uterį. 

Virš 500-tai namq pasirinkimui 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. - 767-0600 
mdependently ovvned and operated 

M A C H I N E S H O P 
PROMOTION HAS CREATED OPENINGS FOR: 

5 CRAFTS may have a position for you. Complete and fuUy paid bene- = 
5 fits package, 11 holidays, vacation, savings plan and pension. r 

I THE CRAFTS COMPANY 1 
E 9440 AEVS1JE SCHILLER PARK, 1LL. TEL. 678-0686 = 
5 An £qual Opportunlty Employer M/F c 
Tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimtttimtkj 

D C M E S I O 1 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panaiiaU reikalais. E 
Busite patenkinti mūsų pstamavi* | i 

^HiiHHiiiiMiiiiiHiiiuiiifiiiiiniiiiiiitniiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiniHiimimiiiiiniitt 

OVVNER - OPERATORS 
| D.O.T. ąualiiied with tandem axle tractoi ior piggy 
| back operation. Pick up and delivery within 400 mik 
| radius. Chicago-based. Excellent pay package. 

TEL - 3 1 2 — 2 2 6 - 7 8 2 8 

http://watcb.es


PAŠTUOS m NUOMOMS 

ŽVIRBLIŲ ŠAUDYMAS IŠ PATRANKŲ 
».*v 

w< 

Clevelando lietuvių gyveni
mas ramus, tačiau veiklus ir kul
tūringas. Cia nesivaikoma sensa
cijų, nepasiduodama kraštuti-

-ftiuju kiršinimams, nesuvilioja 
m j ū s ų net "reorgu" pažadai "vy-

riausiojon jų valdžion", nes čia, 
^not žymaus veikėjo, yra "Barz-
*duko teritorija", atseit, Lietuvių 

Iš viso sunku suprasti, 'kuo rem
damasi A. B. tvirtina, kad "CJe-
velando lietuviu (visuomenė taip 
linkusi nesugyventi". Priešingai 
A. B. teigimui, Glevelando lietu
viai yra vieni iš solidariausiu 
šioje didelėje JAV kolonijoje. 

A. B. netiesiogiai pareiškė, kad 
ti . -,fi pati pamaddose nebuvo, nes jos 

• Bendruomenes. Tuo nenoriu p a - , p a k i i a u s i m a s "Nežinia kodėl to 
sakyti, kad neveikia Altos skyrius. l ^ m o k s I o ^ ^ n i e k a s protesto 
Anaiptol jis yra, tačiau ir jo d a - ! ž e n M a n „ t | | j , # r i r i r n e pareiškė 

_ _ > r t , m ^ ^ y b a kalbasi su LB f n b ^ „ i p a r o d o . Supraskime, 
apylinke del vieningo sprendimo je- - t e n ^ y ^ _ A . 

^ a S a ^° , 1 . 1
6 T t 0 S l 0 f ™™»™ r ^ g i - riausiai b i i t u ^ .padariusi. Tai 

Tikėkime, kad abi institucį-; b ū t ų « d r ą B U s j ^ . ^ m t o k s 

V. K. L. ^gūB Chic^oa skyriaus tradicinių kūčių, įvykusių 1979 m. gruodžio 1* &, dalyviai. 
Nuotr. P. Maletos 

•genijų, neužsileisdami ir dažnai 
pralenkdami "didžiojo brolio" 
meninius laimėjimus. 

Pabaigai norisi pastebėti, kad 
A. B. šarvo straipsniuose ir išve-

jos prieis vieningo sprendimo, nes 'ek^Tįū tŲ^buvęs vietoje ir šiuo! džiojimuose jau ne kartą per siau-
aukotojo laisvas apsisprendimas 
yra tiksliausias būdas laisvinimo 

atveju taktiškas, sunku patikėti. 
Antra, ji abejoja "neoficialiu pa-

• I kitas aukas rinkti. r a p i j o s ^kinio^ pareiškimu, kad 
" Tą kultūringai ramų mūsų klebonui tas pamokslas buvęs 
gyvenimą nelauktai ir visai neti- staigmena. Tenka A B. tpaklaus-

—ketai įsiūbavo, sunervino ir su pa- į ti, kodėl ji nepasiteiravo paties 
^grįndu ipapykino 1979 gruodžio 9 klebono. Juk kun. Kijaudkas yra 

r-.jd DMNP parapijos bažnyčioje' malonus ir didžiai kultūringas 
-fc^sVečio iš okupuotos Lietuvos kun.\ klebonas, mielai prieinamas vi-
^>4S. Blyno pamoksle pasakytos! šiems parapijiečiams. Šios A. B. 
-^hintys . Tačiau už jas pats pamoks insinuacijos tik prisideda prie pa
lmininkas, apsilankęs "Dirvos" re-1 stangų autoritetą griauti. Sun-

•rV), 
.mLp&frfe atsiprašė, pareiškė, j fa, SUprasti, kodėl daug rašanti 

T J u d : "Aš nenorėjau pasakyti, kaip į A. B., deja, šiuo atveju prasilen-
***uvau suprastas". Šalia to pripa-'' kė kultūringos žurnalistikos prak-

žino, kad "tos mintys galėjo būti i &* ) p i T m a n e iš tyrus įvykio iš pir-
^iskusijų objektu draugiškam ra- •• m u šaltinių (kun. Kijau&o ir 
'telyje, kur klausytojai iš pagar-;kun. Blyno). 
garbos šventai vietai tylėdami I *..'—;.. . . l v r . .^ . *••. 
S . .v M . . I A B . straipsnis Tevi9kes Žibu 

r^fclauso. As apgailestauju savo ne-, . „ Z . , • , . . 
vtUr i -• . •' . « i nuose veik niekuo nesiskiria nuo 
^apgalvotą zingsm ir atsiprašau o ^ l l t V n ^ l h r k ^ 

parapijos kleboną ir klausytojus , i Z~T . . . „ w. . 
fC, . , D , J ' rašte, nors kitais žodžiais, yra pa-

pareiske kun. Blynas. U. V -. -̂  .w . ;. T _ 
. _ žeminanti, net Įžeidžianti. Jame 

g» Jeigu jis būtų sąmoningas bol- kalbėdama apie Lietuvoje gyve-
ševiku agentas, tai jis nebūtų, n3a£ių dainininkų koncertus, 
atsiprašęs. Antra, tas atsiprašy-1 ̂  B. rašo: Vieno tokio koncerto 
mas jam galėtų būti labai skau - į m e t u Clevelande beveik visa sa-
dus sugrįžus namo. įį v e r k e išgirdusi "Kur bakūžė 

Pirmoji žinia apie šį įvykį dar samanota", nors mūsų solistai ją 
tą pačią savaitę tilpo "Dirvoje", 

,kur "Pro žiūronus" skilties ko
mentatorius ją pateikė šaltai ir 
objektyviai. Apie šį įvykį rašė ir 

čia dažnokai dainuodavo, tačiau 
neišgaudavo tokių gražių "na
tų". Mano žiniomis Olevelande 
tebuvo vienintelis rečitalis, atlik-

"-Draugo" nuolatinis korespon-1 tas Vilniaus operos teatro pri-
dentas V. Rociūnas, primindamas madonos Danguolės Juodikaity-
kad, "klausant pamokslo, bend- tės. Tai buvo ypatingai gerai pa
ras lietuvių pasipiktinimas buvo ruošta programa, kurią, anot Cle-
didelis. Todėl parapijos klebonas velando amerikiečių meno kri-
kun. G. Kijauskas gruodžio 16 d. tiku nuomonės, labai puikiai at-
"pamaldose prieš pamokslą padą- IJko Vilniuje ir Europoje išgarsė-
rė tuo reikalu vertingą pastabą ir jusi solistė. Koncerto dalyviai ža-
pireiškė, kad 'Lietuvių reakcija vejasi ir plojo jos virtuoziškai at-

- / į kun. Blyno išvedžiojimus) ne- liktiem rečitalyje kūriniams, o 
abejotinai buvusi teisinga'. Iš kun.' ne A. B. insinuacinio pobūdžio 

*^Kr?ausko pareiškimo aiškiai ma-; užuominoms. Aukštai vertinda 

"• svečiais 
te 

4ėsi, kad kun. Blynui buvo leista 
^ l į k y t i pamokslą tik apie Šv. Raš-
-«"įį. Tačiau jis 'gyvendamas ten 

kalėjime, tą kalėjimą vežasi su 
savimi', pareiškime pastebėjo kun. 

•""ICijauskas. 
.*>,,• Kun. Blyno atsiprašymas, kun. 
"Kijausko pareiškimas ir "Dirvos" 

bei "Draugo" korespondentų da-
Įfkkiški pareiškimai spaudoje pa-

renkino daugumą klevelandiečiu 
^lietuvių. Prie jų mielai prisidė-
- eiau ir aš. Tačiau Aurelijos Bala-

šaitienės straipsniai: Atsargiau su 
iš Lietuvos "Darbinin-

1979 gruodžio 28 d. ir Balan-
ImįfiJMi iš Lietuvos "Tėviškės Žibu

riuose" 1980 sausio 10 d. verčia 
• 'kdcreipti dėmesį ne tiek dėl pa-
! #es incidento, kiek dėl tuose 

straipsniuose A. B. daromų toli 
siekiančių išvadų, 

.m;. Svečiai ir svečias kabutėse, kaip 
I rašo A B. "Darbininke", paže-
s mino žmogų, kaip asmenį, kuris 
- atvyko čia aplankyti sesers ir ki-
= tlį giminių bei gerų pažįstamų. 
Z Ergo jis yra ne tik tikras svečias, 
z bet ir labai laukiamas asmuo toje 
\ šarmoje. Toliau A B. tvirtina, kad 
\ "toks misionieriaus (kabutėse) 
s buvimas ne vien įneša komunis-
\ tams taip pageidaujamą disonan-
= są, bet savo komunistine demago-
^ j a konkrečiai griauna tiek vieti-
-ntų gerbiamų asmenų autori-

r'tetą, tiek įneša nesantaikos nuo-
| dus į taip įlinkusią nesugyventi 
z visuomenę". Abi šios prielaidos 
f A» B. laužiamos iš piršto. Savo ir 
5 daugelio klevelandiečiu, su ku-
% įjais kalbėjausi, vardu noriu už-
- tflcrinti, kad šis incidentas nė 
£ kiek nesugriovė visų gerbiamo 

klebono kun. Kijausko autoriteto, 
- o lietuviškąją Clevelando visuo

menę jų vieningas ir nepalankus 
fasavimas į tą įvykį dar labiau 
sujungė. 

mi išeivių lietuvių menininkų 
pasiekimus, neturėtume niekin
ti okupuotoje Lietuvoje pasiliku
sių ir ten priaugančių profesio- j krečius 

rai, su įtarinėjimu, nepasitikėji
m u ir baime žiūri į mūsų san
tykiavimą su tėvynėje pasiliku
siais. Jos ir keletos kitų užuomi-j 
nos ir draudimas net medicinos 
ir griežtųjų mokslo srityse dir
bantiems lietuviams mokslinin
kams palaikyti ryšius ir santy
kius su tėvynėje pasilikusiais 
niokslirunkais, perteikiant jiems 
naujuosius tyrimo duomenis, ku
rie mūsų yra skelbiami viso pa
saulio mokslinėje literatūroje, 
trukdo asmeninę pagalbą lietu-
viui rnokslininkui. Dair daugiau, 
rusų mokslkiinkams tos žinios 
yra lengvai prieinamos, lietu
viams dėl Maskvos kontrolės ir 
suvaržymo biudžeto, deja, ne ar
ba labai pavėluotai. Toks nepro
tingas draudimas ir dėl jo kylan
čios pragaištingos diskusijos daro 
didelę žalą Lietuvos reikalui. 

Niekados netvirtinau, kad san
tykiuose su ten gyvenančiais lie
tuviais nereikia atsargumo ir są
žiningo atsakomingumo. Tas tu
rėtų būti žinoma ir A. B., kaip 
yra žinoma visiems, kuriems san
tykių palaikymas su broliais ir 
seserimis tėvynėje, yra vienas iš 
geriausių būdų padėti lietu
viams, kartu padedant ir lietuviš
kam rytojui. Nenoromis ir vėl 
tenka pakartoti seniai girdėtus 
žodžius, kurių A B., atrodo, dar 
neįsisąmonino, kad tenka atskirti 
lietuvį nuo jį pavergusio okupan
to. Taip pat noriu pastebėti, kad 
polemizuoti nei su "Darbininku" 
nei su "Tėviškės Žiburiais" dėl 
jų užimtos linijos nenoriu, o tik 
reaguoju į A B. tendencingus 
straipsnius, iš vieno incidento 
priskaldžiusius visą vežimą. 

Antanas Butkus 

Chicagoje 
VfiL ĮKLIUVO 

M. G. Von Perbandt, patrauk
tas į teismą už nužudymą, bet 
paleistas už užstatą, ėmė pla
nuoti apiplėšti banką ir pradė
jo ieškoti bendrininko. Apie tai 
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50 Metų Mirties 
Sukaktis 

j a administracinis personalas i r Į 
apskrities policija. Kaliniai ne-

I beišleidžiami pasivaikščioti, nes j 
j t reūksta sargų. Kaliniai darosi , 
j neramūs ir todėl pasiųsta dau- j 
giau šerifo policijos juos kalė- Į 
jime saugoti. 

ŽUVO GAISRE 

Liudvikas Sesplaukis 

buvo slaptai pranešta policijai. 
Vienas slaptosios policijos val
dininkas "sutiko" būti bendri-

Degant namams LaGrange 
priemiesty žuvo R. Birdsong 55 
m., ir po 5mona Eleanora 54 m. 
Pora ugniagesių buvo nugaben-

ninku, pasakęs, kad jo mergina Į ti p i r m a i p a g a l b a i į ligoninę — 
ten esanti kasininkė, o pastatė j b u v o sužeisti 
policininkę. Oak Lawn bankas, 

J a u suėjo 50 metų, kai amžinybėje mūsų mylimas 
tėvas, miręs 1930 m. vasario mėn. 2 d. Pamuckų k., Lin
kuvos vis., Šiaulių aps. Palaidotas Linkuvos kapinėse. 
Šią sukaktį minint šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Mari
jonų koplyčioje š. m. vasario mėn. 2 i r 5 d., 7 vai. ryto-

Sūnus Alfonsas, duktė Aleksandra 

kurį Perbandt nuėjo apiplėšti, 
buvo apsta tytas policijos, kur i 
plėšiką su pinigų maišu suėmė. 

POLICIJA KALĖJIME 

KENNEDZK) ŠTABAS 

Kandidatuojančio į preziden
tus sen. Edwardo Kennedžio 
štabas Illinois valstijoje ima 
trūkti lėšų algoms, dėlto suma-

Cook apskr. kalėjime vyksta žinamas apmokamų darbuotojų 
sargų streikas ir juos pavaduo- skaičius. Atleidžiama 16. 

Red. pastaba. Dėl šio labai 
jautraus įvykio, liečiančio kon-

Į «JOUIUS asmenis, klausimus ir aiš-
nalų, kurie iškelia mūsų tautos, ^ ^ 5 l i k o m e baigtais. 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
• ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai $2.00 
• DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $2.50 
Q DIENA PRIE EŽERO, A. Baronas. PaaakaHS $3.00 

DU DRAUGAI, V. Frankiene-Vaitkevičienė. Apysaka $4.00 
GABRIUKO UŽRAŠAI. J. Svabaitė-Gylieoft. Apysaka $3.00 
KALNUOSE, Milda Kvietytė. Pasakos. $3.00 

KIŠKUČIO VARDINES, St Džiugas. II-ji laida. EuėraKial $2.50 
KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka 

D 
D 
n 
n n c n n n n n n n n n n n 
n 
n 
G 
D 
D 
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KAIP ALGIUKAS VfiJO IEŠKOJO, N. Jankttt*. Pasakojimai $2.50 
LABAS RYTAS. VOVERE, J. Ifinelga. Eileraiftai $2.50 
LAUME DAUMfi, St. Petersonien*. Pasaka $5.00 
MA2I ŽINGSNIAI. Pr. Naujokaitia Pasakojimai $2.00 
MEŠKIUKAS RUDNOSTUKAS, Vytė Nemunėlis. EU. pasaka $3.00 
PARKAS ANAPUS GATVfiS, D. Bindokien*. Apysaka $3.00 
PUPUČIO PASAULIUKAS. Ona ifikailaitA Pasakos $4.50 
SAULUTE DEBESĖLIUOS, L Žitkevičiui. Eilėraščiai $1.50 
VYSKUPO KATINAS, C. Grincevičnis. Pasakos $2.50 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonusaitė-Abromaitienė $3.00 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. PukdeviCiūtė $1.50 
KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Pūketevieiūtė $1.50 
RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūkelevieitttė $1.50 
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MĖNULI. Danutė Bindokienė $1.50 
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūn* $1.30 
RCTELĖS AITVARAS, J. Narūne $1.50 
ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas $3.00 
VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnienė $5.00 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , Chicagft, I1L «M29 

Vi p*T^nmtima pridrt; 3<0 t^-atą. 

P A D Ė K A 
Po sunkios operacijos 1979 metais gruodžio mėnesio 27 dieną 

mirė mūsų mylimas tėvelis, uošvis, senelis ir brolis 

A f A 
TADAS TALLAT - KELPŠA 

Giliame liūdesyje pasilikę, nuoširdžiai dėkojame giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, taip gausiai lankiusiems velionį koplyčio
je, pagerbusiems šv. Mišių aukomis ir gėlėmis, jautrias užuojautas 
spaudoje, laiškais ir žodžiu. 

Širdingai dėkojame kun. Frank Kelpšai už lankymą velionio šv. 
Kryžiaus ligoninėje, sutrikus jam paskutinį patepimą ir pasimeldus 
kartu su mumis koplyčioje. 

Dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje, už jautrius žo
džius šv. Mišių metu ir palydėjimą į kapines. 

Nuoširdi padėka solistui Vaclovui Momkui, taip gražiai giedo
jusiam šv. Mišių metu. 

Dėkojame muzikui Kaziui Skaisgiriui. 
Dėkojame karsto nešėjams velionio anūkams. 
Širdingas ačiū Dainiui Vidžiūnui. 
Reiškiame gilią padėką laidotuvių direktoriui Dovydui Gaidui už 

rūpestingą ir malonų patarnavimą. 
Didžiausią padėką reiškiame visiems dalyvavusiems laidotuvių 

pamaldose ir palydėjusiems mūsų brangų tėvelį į amžiną poilsio 
vietą. 

Mūsų nuoširdžiausia padėka visiems. 
Nuliūdę: 

Dukterys, sūnūs, marčios, žentai, anūkai, 
proanūkė, sesuo, brolis ir brolien*. 

A. t JL JONUI KAREIVAI mirus, 
jo broliui, BALF'o V-to skyriaus vicepirminin
kui ANTANUI KAREIVAI nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

BALTo V-to Skyriaus Valdyba 

A. t A. STASEI 5IRVIENEI mirus, 
jos dukrai NIJOLEI NAIKUNEI ir ŠEIMAI reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Stena Uikev£i«M 
ir duktė Janina 

EUD EI KIS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefona i LA 3-0440 ir LA 3 -9852 

4 6 0 5 - 0 7 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 
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X Aleksandro Stulginskio, 
antrojo nepriklausomos Lietu
vos prezidento ir Sibiro kanki
nio, mirusio 1969 m., minėjimas 
numatomas ruošti gegužės 4 d., 
sekmadienį, 3 vai. p . p. Jauni
mo centre. Tikimasi, kad prieš 
tai. bus išleista antrojo Lietu
vos prezidento atsiminimų kny
ga. 

X Prof. dr. Jonas Raėkaus-

x Cicero moksleivių: ateiti
ninkų ir tėvų susirinkimas atei
t ininkų namuose įvyksta šį sek
madienį 1:30 v. p . p. Važiuoti 
Stevenson (55) greitkeliu, iš
važiuoti Kingery South į 83 
kelią, kur is veda tiesiai į 171 
(Archer ) i r j a važiuoti ligi 127 
St. Čia pasukt i į dešinę, po to 
p i rmas keliukas į dešinę pro Šv. 
Vincento seminariją į ateitinin
kų namus. 

X Dienrašt is "Sun - Times" 
Sausio 25 d. išspausdino kun. J . 
P runsk io laišką, kur iame sako
ma, kad Maskva, skelbdama ve
to prieš sankcijas, pasidarė tal
kininkė ajatolos, kankinančio 
įkai tus . Maskvos tvirtinimas, 
k a d Afganistanui buvo pavojus kas buvo pakviestas d a l y v a u t i . . _ _ . , _ , 

50 televizijos kanale, M — 1 \ ? . J A T » . ? ? . ?** £ * , Į į * 
apie Beverly Shores įjungimą 
į valstybinį parką. Programa 
neįvyko, nes jo oponentai iš 
miestelio valdybos ir vietos or
ganizacijos, kurie pritaria t am 

ka ip jų tvir t inimas, kad Lietu
v a savu noru pasiprašė būt i 
Maskvos kolonija. 

X Etninei kul tūrai išsaugoti 
t a rnyba rengia programą "The 

planui, nesutiko dalyvauti. Dr. Į VVedding" (Vestuvės) Chicagos 
Jonas Račkauskas aktyviai vei- Public Library kul tūros centre, 
kia, kad Beverly Shores nebūtų Čia i šs ta ty t i vestuviniai rūbai 
įjungtas į parką ir tokiu būdu lietuvių, žydų. italų, lenkų ir 
išliktų nesugriauta graži lie- švedų. Sausio 29 d. 12:15 v. p. 
tuviška kolonija. į p . bus filmas "Wedding". Taip 

i p a t bus ir tautinių grupių pa-
X šv. Kryžiaus ligoninė da- į s į r o d y m a L Lietuvių tautinių šo-

lyvauja vadinamam "Tautiniam: k i ų grnvį! Grandis, vad. I. 
kraujo aukotojų mėnesy", ku-1 Smieliauskienės, šoks vasario 17 
riuo yra paskelbtas sausis. Šio- j d s ekmadienį. 
je ligoninėje galima aukoti k rau 
ją nuo pirmadienio iki penkta
dienio tarp 7 vai. ryto ir 7:30 
va i vak., Šeštadieniais nuo 7 
vaL ryto iki 3 vai. po pietų. Kad 
nebūtų susitrukdymų, galima iš 
anksto paskambinti tel. 434-
6700, e x t 305. 

X Prekybos Rūmų atstovai 
pirm. Teodora Kuzienė, Adolfas 
Baliūnas, Bruno Klemka kalbės 
apie Lietuvių Prekybos rūmus 
šį sekmadienį 8:05-10 v. v. A. 
Šluto radijo valandų metu, ban
ga AM 1450. 

X Vyto Beieškos orkestras , j 
Nijolės Sparkytės dainos, Ir p . Į 
Paulienės skani vakarienė pa-
giedrins šią pilką žiemą vasario 
2 d., Tautiniuose Namuose. Ba
lių ruošia Kr. Donelaičio litua
nistinės mokyklos; pradžia 7:30 
v. v. Bilietams skambinkite Da
nai ŠlenieneL 436-2794. (pr.) 

X 1980 m. grupinės kelionės 
į Lietuvą Pasirinkite jums pa-

X Sol. Roma Mastien* grįžo 
po sėkmingų gastrolių Austra
lijoj. Pakeliui buvo sustojusi 
Havajuose. 

X P . Dobilienė, Cicero gy
ventoja, a. a. savanorio kūrėjo 
K. Dobilo našlė, vyrui mirus li
ko be artimųjų. Šiuo metu ji 
susirgo ir dr. P. Kisieliaus pa
guldyta Loretos ligoninėn. Pa 
žįstami prašomi už ją pasimels
ti, paskambinti ar aplankyti, 
kamb. 656, lova 1. 

X Nek. Pr . Marijos seserų 
centras Putname y ra tapęs N. 
Anglijos lietuvių š irdimi Ne
svetimos jos yra ir Chicagos lie
tuviams. Kiekvieną ankstyvą 
pavasarį jų rėmėjai suruošia 
koncertą ir vakarienę. Tokia 
popietė šiais metais bus kovo 
9 d. 

X Jonas Mickevičius, Onos 
ir Kazio, gyvenančių Cicero, BĮ., 
sūnus, turėdamas i š elektroni
kos srities bakalauro laipsnį ir 
magistro laipsnį komputerių 
srityje, sausio 20 d. baigė Uli-
nois Technologijos institutą ir 
gavo daktaro laipsnį (Juris 
doctor cum laude). 

x Julius Savrunas, jau dau
gel metų ne tik dainuojąs mū
sų operose įvairias partijas, bet 
ka r tu pasižymįs ir kaipo ge
ras artistas, šių metų 'Tajacų" 
operos spektakliuose atliks la
bai reikšmingą Harleąuino par
tiją. 

x Kun. Juozas V. Kluonius, 
Mackinaw City, Mich., mus ma
loniai pasveikino ir atsiuntė 25 
dolerių auką. Labai ačiū. 

x Antanas K. Gruzdys, St. 
Petersburg Beach, FL, prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 12 
dolerių auką. Labai ačhi. 

I 
X Mardi Gras — Užgavėnių' 

karnavalas įvyks vasario mėn. 
9 d. Jaunimo Centro patalpose. 
Skiriamos 5-ios piniginės pre
mijos bei organizacijų dovanos 
geriausiom kaukėm. Vakaras 
rengiamas 12-kos organizacijų 
su įdomiom programom. Groja 
"VYTIS" ir B. PAKŠTO orkes-

x Silvija Stankevičiūtė, penk- trai. Kaukių paradas 10 v. didž. 
tųjų metų Buenos Aires univer- salėje. Kviečiami visi. Informa

cijas teikia V. Markevičius 737-
5750. (pr.) 

JAV LB vaM. vicepirm. Jonas Urbo
nas kalba sausio 13 d. Chicagoje įvy
kusiam LB Vidurio Vakarų apygar
dos apylinkių pirmininkų suvažia
vime. 

X Petras Mikalauskas, oma-
hiškis, atsiuntė Garbės prenu
meratos mokestį. Esame j a m 
labai dėkingi. 

x Dr. S tasys Ankudas, Balti-
more, Md., atsiuntė 10 dol. au
ką. Maloniai dėkojame. 

x Albinas Reškevičius, žino
mas Omahos lietuvių veikėjas, 
prie prenumeratos mokesčio pri
dėjo 12 dol. auką. Labai ačiū. 

X Rudolfas Paulaitis, Phila-
delphia, Pa., parėmė mūsų spau
dos darbus 10 dol. auka. Labai 
ačiū. 

X Antanas Makaras, H o t 
Springs, Ark. , atnaujindamas 
prenumeratą pridėjo 22 dolerių 
auką. Mielą rėmėją skelbiame 
Garbės prenumeratorium i r 
nuoširdžiai dėkojame. 

X Fabijonas Valinskas, Wis. 
Delis, Wis., atsiuntė 12 dol. au
ką. Maloniai dėkojame. 

X Dėkodami už "Draugo" ka
lendorių, po 5 dol. aukojo: Po
vilas Korla, Bronius Polikaitis, 
Alg. Gustaitis, Antanas Mali
nauskas. Visiems dėkojame. 

siteto biochemijos s tudentė ir 
anglų kalbos mokytoja, atvyks
t a į J A V su Argent inos lietu
vaičių vokaliniu ansambliu "Ži
butėmis" koncertuoti lietuvių 
kolonijose. Pirmiausia koncer
t a s bus vasario 23 ir 24 d. Chi-

. , cagos Jaunimo centre. Silvija 
togų bet k u n metų laiką. Ne- j s t a n k e v i č i ū t ė y r a j y ^ A r . 
auKstos kainos, malonus patar-1 „ ^ „ ^ i i o f w i „ TOiv*4« T ~ ™ pat 
navimas. Užpildomi kvietimai 
giminėms į JAV arba jūsų pra
šymai keliauti į Lietuvą ilges
niam laikui su giminių kvieti
mais. Kreiptis: Danutė Zilis-
Žilevicienė. 6833 So. MapIewood 
Ave., Chicago, DL 60629. Tel. 
(312) 476-3803. (sk.) 

x lietuvių Operos s ta tomų 
veikalų Carminos Buranos ir 
Pajacų spektakliai bus bal. 19 
d., 8 vai. vak., bal. 20 d., 3 vai . 
popiet ir bal. 26 d , 8 vai. vak., 
Marijos mokyklos salėje. Bilie
tai jau gaunami Vaznelių pre
kyboje, 2501 W. 71st St., Chi
cago, DL 60629. Tel. 471-1424. 

x Kražių monografijai išleis
ti siųsti aukas: Jonas Zadeikis, 
6522 S. Rockwefl St., Chicago, 
m . 60629. Čekius rašyt i : KrasBu 
Fund. (sk.) 

X Chicagos L Vyčių ruošia
mas Lietuvos Atsiminimų ban
ketas , skirtas Lietuvos nepri
klausomybei paminėti, bus va
sario 17 d., Martiniąue salėje. 
Jame bus pagerbti Lietuvių 

gentinos lietuvių veikėjų Irenos 
ir Leopoldo Stankevičių duktė, 
dalyvaujanti lietuviškoje veik
loje, skambinant i gitara, gerai 
mokant i lietuviškai, nors jau 
y ra trečios k a r t o s Argentinos Į Operos žmonės. J ie atliks me-
lietuvaitė. Bus įdomu išgirsti j n i n e programą. Įėjimas 20 dol 
"Žibučių" skirt ingą koncertą ne i asmeniui, įskaitant ir gėrimus, 
tik Chicagoje, be t taip pat ir Šokiams gros geras orkestras. 
Clevelande, Toronte, St. Peters- Vietas užsisakyti galima skam-
burge ir k t . binant tel. FR 6-6489. Pirmi

ninkas Algirdas Brazis kviečia 
x Apie rūkymo žalą (jau lietuvius kartu su Vyčiais at-

prieš daugelį me tų įrodyta gar- š v ę s t i Lietuvos nepriklausomy-
saus d r a m a t u r g o Antano Če- Į hės minėjimą. Banketo pradžia 
chovo) kalbės dr. Eugenijus ' 
Butėnas naujojoje Ant ro Kai
mo programoje, kuri įvyks 
Playhouse salėje, 2515 W. 69 

x Rimgaudo Kasiulio ir jau
nųjų talentų muzikos, dainų ir 
dailiojo žodžio koncertas įvyks
ta 1980 m. vasario 3 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p., Jaunimo Cen
tro salėje. Programą atlieka: 
muz. Rimgaudas Kasiulis su 
lietuvių liaudies muzikos instru
mentu — birbyne, muz. Arūnas 
Kaminskas — pianinu, aktorė 
Daiva Markelytė ir damininkė 
Rūta Pakštaitė. Sceninė prie
žiūra — Živilės Numgaudaitės. 
Bilietai gaunami BALFo įstai
goje — 2558 W. 69th St., Chi
cago, IL., tel. 776-7582. Įėjimo 
auka — $5.00, studentams — 
$3.00. Pelnas skiriamas Rim
gaudo Kasiulio stipendijos fon
dui, (pr.) 

X Jau dabar galima regis
truotis vienos savaitės ekskur-

IŠ ART/ 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Jėzaus Nukryžiuotojo se

serų vienuolija, turinti centri
nius namus Brockton, Mass., 
neseniai baigė s tatyt i ten pat 
Senelių globos namus, pavadin
tus Šv. Juozapo vardu. Senelių 
globos namai bus at idaryti šių 
metų kovo 8 d. 4:30 vai. po 
pietų, dalyvaujant Bostono ar
kivyskupui kard. Humberto Me-
deiros, kuris šią įstaigą 
pašventins, ir daugeliui sve
čių ir statybos komiteto narių 
lietuvių ir vietinei visuomenei. 
Ses. M. Annunciata, generalinė 
vyresnioji, kviečia savo gerada
rius ir rėmėjus ir iš kitų mies
tų dalyvauti šių Senelių globos 
namų atidaryme ir pašventini
me, i 

— Bendras PLB, JAV LB i r 
Kanados LB valdybų! posėdis 
įvyks šių metų kovo pabaigoje 
Detroite. Bus susi tar ta dėl ben
drų švietimo, kultūros ir Lie
tuvos laisvinimo darbų per atei
nančius kelerius metus. 

— Aukas Vasario 16 minėji
mų proga JAV Lietuvių Bend
ruomenė rinks kaip ir seniau. 
JAV LB gerbia kiekvieno auko
tojo laivo apsisprendimo valią. 
Kiekvienas lietuvis turi teisę 
skirti auką tam, kam jis nori. 
Tuo reikalu JAV L B apylinkių 
ir apygardų pirm. bei tarybos 
nariams išsiuntinėti t rys aplink
raščiai ir aukų lapai. 

VOKIETIJOJE 
— Trys lietuviai jaunuoliai 

— Algirdas Masiulionis, Vytau
tas Bogušis ir Andrius Tučkus, 
gyveną okup. Lietuvoje, prieš 
kurį laiką atsisakę tarnaut i So
vietų raudonojoje armijoje, at
siuntė vienam lietuviui į Vaka
rų Vokietiją sveikinimą šv. Ka
lėdų ir Naujųjų metų proga, ra
šytą 1979 m. gruodžio mėnesį 
Vilniuje. Šie jaunuoliai (jų t a 
da buvo keturi) už lietuvišką 
veiklą buvo nubausti išsiųsti 
raudonojon armijon. Žinoma, 
kad Vytautas Bogušis labai 
sunkiai dirbo prie transsibiri-
nio geležinkelio (BAM) staty
bos ir buvo toliau tardomas. 

CHICAGOS ŽINIOS 
NEPILIECIAMS 

Neturintieji Amerikos pilie
tybės, bet gyvenantieji šioje ša
lyje, turi gauti blankus iš pašto 
įstaigos, juos užpildyti ir išsiųs
t i iki sausio pabaigos. 

NEUŽDARYS MOKYKLŲ 

Mere J. Byrne su unijų va
dais išdirbo planą, kad pirma
dienį bus išmokėtos algos 47,600 
tarnaujančių mokyklose ir tada 
nebus mokyklos uždarytos. 

UŽDAROMAS GELEŽINKELIS 

Nuo sausio pabaigos pradeda
ma uždaryti bankrutuojančio 
Chicago, Rock Island ir Pacific 
geležinkelio linijas. Dalį jo per
ims Chicagos regionalinio susi
siekimo valdyba. 

NEDĖKINGI 

Du broliai — Timothy ir Tho-
mas Spence — teisme prisipa
žino kalti, kad jie stengėsi va
gystėmis ir prievarta pasisa
vinti pinigus L. Reinkės, 50 m., 
Eik Grove Village gyventojo, 
kuris juos mažus buvo paėmęs 
globoti ir juos išlaikė pusę jų 
amžiaus. Abudu nuteisti 2 m. 
kalėti . 

DEMONSTRACIJOS 

Chicagos švietimo tarybos po
sėdis buvo trukdomas demon
strantų, kurie protestavo prieš 
planą atleisti dalį tarnautojų, 
kad būtų sutaupyta apie 60 
mil. dol. Be tokių sutaupymų 
bankai neduoda paskolų. De
vyni- demonstrantai buvo areš
tuoti, apie 150 — išmesti. Nu
sistatyta iš tarnybų atleisti dau
giau apmokamų administracijos 
personalo narių. 

VIS BRANGSTA 

Per porą savaičių gazolino 
kaina Cook apskrty pakilo 5 
et. už gailoną. 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBOS ATSIŠAUKIMAS 

Laisvė y r a viena pačių bran
giausių dovanų, kuria dangaus 
ir žemės Kūrėjas apdovanojo 
žmones. Dėl laisvės, kaip ir dėl 
garbės, galima ir reikia aukoti 
savo gyvybę. Tai šventi ir p ras 
mingi žodžiai, kurie kiekvieno 
patrioto lietuvio širdyje kelia 
norą ir troškimą dėl laisvės 
siekių negailėti savo geriausių 
pajėgų. r 

Todėl minėdami savo tau tos 
nepriklausomybės atstatymo i r 
atkūrimo šventę, turime sąmo
ningai ir ryžtingai atlikti savo 
šventą pareigą: pinigine auka, 
konkrečiu darbu ir savo dvasios 
pasišventimu siekti pilnutinio 
lietuvių tautos idealo — lais
vės. 

Chicagos Lietuvių Taryba ma
loniai kviečia visas lietuvių or
ganizacijas ir visuomenę gau
siai dalyvauti Vasario 16-sios 
minėjime 1980 m. vasario 10 d. 
2 vai. p. p . Maria High School 
auditorijoje. 

Aukas organizacijos ir paski
ri asmenys prašomi įteikti mi
nėjime a rba siųsti Chicagos Lie
tuvių Tarybos ižd. Irenai Šan
kus, 2520 W. 68th St., Chicago, 
IL. 60629. 

Julius Kuzas, Pirmininkas 

Taip pat galima gauti ir pilną | St. sausio 19, 25, 27 ir vasario 
Carminos Buranos libretą tik už 2 b d S žioromis. Pradžia: šeš-
$1. Bilietų kainos: parteryje — : tad. — 8 v. v., sekmad. — 6 
$17.50, $15.50, $12.50 ir $9.50; 
balkone — $15.50, $11.50 i r 
$7.50. Paštu b'uietus galima už
sisakyti, panaudojant šią a t 
karpą: 

Prašau prisiųsti bil. po 
dol spektakliui, 

viso $ 

bil. po dol. 
. . . . spektakuui, viso dol 

Vardas ir pavardė 

v. v. Rezervacijos būt inos: 434-
7004. 

Adresas 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais mė-
resiniais įmokėjimais ir priei-
n^rrais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 

| West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (sk.) 

X Akiniai siuntimui } Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave.. Chicago. EI. 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

4:30 v. popiet. (pr.) 

X Lietuvos Dukterų draugi
jos metinis visuotinis narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 27 d., 1 vai. popiet, Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 S. Kedzie. Narės ir vieš-

/_ r N j nios prašomos skaitlingai daly-
| vauti. Išgirsite metinę darbų 
apžvalgą ir bus renkama nauja 
valdyba. (pr.) 

X N. Leskauskas, Stone Park , 
BĮ., prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Lietuviškų knygų "Drau
ge" už didesnę sumą nusipirko: 
Ona Lauričkienė, Adelė Baltru
šaitienė, P. Korla. 

X Vacys ir Laima Garbonkai, 
Claredon Hills, Dl., dažnai pa
remia savo dienraštį. I r atsiun-

sijai ! l i e t u v e "Pirmoji kelio-jtė Garbės prenumeratos mokes
nė išskrenda iš Chicagos b i r ž e - Į * Esame labai dėkingi. 
lio 9 d.; kitos bus paskelbtos 
vėliau. Vega International Tra-
vel Service, Inc. Dėl informa
cijų kreiptis į Julią Liutikas tel. 
460-3824 arba 737-2850. (sk.) 

x RAŠOMOSIOS maS. HetnviSkn 
raMynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas - 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą, tel. 478-
7399 arba tiesiai i? SPARTA savinin
ko: J. J. Giedraitis. 10 Rarry Dr.. E. 
Northport. N. Y. 11751. fsk > 

mund F . Kucharskiu—27 distr. 
seimo atstovu, Walter Bare Mc-
Avoy — 15 wardo kom., Ri-
chard M. Daley senatorium. J. 
Bacevičius supažindino su nau
ja 1980 m. valdyba Edmund 
F . Kucharski prisaikdino val
dybą, kad eitų pareigas sąžinin
gai ir dirbtų namų savininkų 
gerovei, būtų ištikimi Amerikos 
konstitucijai. 

Vicepirm, Stasys Patlaba per
skaitė sąrašą aukojusių asmenų 
pinigais i r fantais banketui, įvy
kusiam 1979 spalio 27 d. Re
vizijos komisijos narys Mykolas 
Simokaitis perskaitė komisijos 
padarytą revizijos aktą, iš ku
rio paaiškėjo, kad Stasys Luko
ševičius, finansų sekretorius, 
pareigas atliko gerai ir Idelf on-
sas Sadauskas piniginius rei
kalus tvarkė pavyzdingai. Ona 
Ankienė ir Ankus matavo krau
jo spaudimą nemokamai. Tuo 
pasinaudojo apie 80 asmenų. J. 
Bacevičius už ei tas pareigas 
Ankams nuoširdžiai padėkojo. 
Naujai valdybai linkėjo dirbti ne 
savo, bet organizacijos narių ge
rovei. Kalbėjo apie vyresnio 
amžiaus žmones, nekilnojamo 
turto mokesčius ir kt. "South-
west News — Herald" reporte
ris Sylvester Szymezak padarė 

!daug nuotraukų — susirinkimo 

Chicagoje I 
ir apylinkėse 

GAUSUS SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių na
mų savininkų susirinkimas įvy
ko sausio 18 d. parapijos salėje. 
Susirinkimui vadovavo pirm. 
Juozas Bacevičius, sekretoriavo 
Angelė Katelienė. Pirm. J. Ba
cevičius nuoširdžiai pasveikino 
gausiai susirinkusius narius ir 
svečius, palinkėjo laimingų ir 
sveikų 1980 metų. Perskaitė 
susirinkimo darbotvarkę, kuri 
susirinkimo dalyvių buvo pr i im-į i r vaidybos. Susirinkime daly 

Telefonas 

x Išnuom. 2 "condominium" 
butai — vienas su baldais, ant
ras be baldų. Abu po 4 kamb. 
ir "Florida room" ir po 2 vo
nias. Teirautis 

Opera Co. Inc. ir siųsti t iesiog Beach, Florida, tel. 813 —360-
su užsakymo lapeliu Vaznelių | 0845; Chicagoje tel. 312—927-

Čekius išrašyti: I j thuaj i ian 

krautuvės adresu. (pr . ) Į 7220. 

X Dar yra vietų į ruošiamą 
spaudos balių, kuris įvyks va
sario 2 d. 7 vai. Martiniąue res
torane. Programą atliks solis
tai Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis, akompo-
nuojant A. Vasaičiui. Šokiams 
gros neolituanų orkestras. Vi
si kviečiami dalyvauti ir stalus 
a r vietas rezervuotis Vaznelių 
prekyboje — Gifts Internatio
nal, 2501 W. 71st St. 471-1424 
ar Jaunimo Centre pas kun. A. 
Saulaitį, tel. 778-7500. Įėjimo 

St, Petersnurg auka, įskaitant gėrimus 20 dol. 
LŽS Daužvardžio Fondo 

valdyba 
(sk.) | 

Solistai Nerija Linkevičiūte ir Bem 
Prapuolenis atliks programą Spaudos 
baliuje kitą šeštadienį vasario 2 d., 

(pr.) j Chicagoje, Martinkjue restorane. 

X Alb. Smolinskas, čikagiš-
kis, atsiuntė 10 dol. auką. Dė
kojame. 

X Magdalena Akelaitienė, či-
kagiškė, prie prenumeratos mo
kesčio pridėjo 10 dol. auką. La
bai ačiū. 

x Aukų po 7 doL ats iuntė: 
Albinas Slivinskas, Addison, 
Ant. Petraitis, E. Chicago, 
Iz. Žukauskas, Naugatuck, 
Dr. J. Sungaila, Toronto, 
Greta Dobrovolskienė, Mil-
waukee, 

Maloniai dėkojame. 
X Po 3 dol. aukojo: Elena 

Jasaitienė, kun. T. Žiūraitis, O. 
P , K. Kubaitis, K. Leveckas, 
S. Aleliūnas; po 2 dol. — V. 
Dzigas, Aug. Pliskaitis, J. Kize-
vičius; po 1 dol. — M. Smilgius, 
V. Melinis. Visiems dėkojame. 

X Robertas čepelė, Palos 
Hills, 111., atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. Labai ačiū. 

X Juozas Kaributas, Los An
geles, Cailf., žinomas aktorius 
ir knygų autorius, prie prenu
meratos mokesčio pridėjo 12 
dol. auką. Maloniai dėkojame. 

X Kazimieras širma, Horton-
ville, Wis., atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. Esame dė-

jkingi. 

ta. Naujais nariais įstojo An-
thony Pargauskas ir Antanas 
Melinauskas. Nauji nariai su 
džiaugsmu buvo priimti. 

Sekretorė A. Katelienė per
skaitė praeito susirinkimo tvar
kingai parašytą protokolą, ku
ri susirinkimas priėmė. 

Pirm. J. Bacevičius supažin
dino su svečiais politiniais pa
reigūnais, Phillip Bianco — 25 
distrikto seimo atstovu. Ed-

vavo a r t i 200 asmenų. Viskas 
praėjo labai kultūringai. Po su
sirinkimo buvo užkandžiai i r vy
ko malonūs pasikalbėjimai. 

Stasys Patlaba 

Visi kviečiami apsilankyti 
naujoje lietuvių kolonijoje — 
Sunny Hills, Floridoje — 

Kovo mėn. 15, 16, 17 d.d. 
ir 

Gegužės 17, 18, 19 d.d. 

Visi kurie įdomaujatės — 
skambinkit komiteto nariams: 
M.P. Kiela Chicago 

312—737-1717 

V. Beleckas Sunny Hills 
904—773-3333 

4, Mikonis Clevelande 
216—531-2190 

D. Dulaitts Detroite 
313 280-2969 

R. Kežys New Yorkas 1r 
New Jersey 212—769-3300 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

iiiiiiiiniiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiii 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EKNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

i r pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5168 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m . 60629 

tiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii 

STASĖS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kadžio Ava, 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 

• 
i 




