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ŽINIOS 
Lietuviškos spaudos žandaras 

Viena juodašimtiškiausių sis
temų yra glavlito (cenzūros) ins
titucija. Nors pagal iškabą prie 
namo (Vilnius, Gogolio g. Nr. 2) 
rašoma, kad tai yra karines ir 
valstybines pasalaptis sauganti 
įstaiga, tačiau ji yra ir visuotinas 
spaudos žandaras. Pokario me
tais ji išleisdavo ilgus 'knygų są
rašus, pagal kuriuos iš viešųjų, 
mokslinių ir įstaigų bibliotekų 
reikėjo išvežti daugybę nepriklau
somos Lietuvos laikais išleistu 
knygų, žurnalų, laikraščių. Jie bu
vo sudraskomi ir išvežami į po
pieriaus fabrikus, vieną kitą eg
zempliorių paliekant specfonde 
(juos turi tik pačios didžiosios bi 
bliotekos). Norint pasinaudoti 
specfondo iliteratūra, reikia raš
tiško darbovietės tarpininkavimo. 

Glarriitas taip pat duoda nuro
dymus išimti iš apyvartos ir ta
rybiniais metais išleistas knygas, 

nims iš užsienio siunčiamu leidi
nių vogimo: Vilniaus pašto mui
tinei nurodo, kurios bibliotekos 
specfondui vieną kitą knygą reikia 
pasiusti. 

Vienu naujausių glavlito nusi
kaltimų Lietuvos moksflui ir kul
tūrai laikytinas draudimas išleis
ti XVII a. istoriko A. Vijūko-Ko-
jalavičiaus parašytos pirmosios 
"Lietuvos istorijos" vertimo iš 
lotynu kalbos. Mat, nepatiko, 
kad senų laikų autorius rusus pa
vadino žiauriais. Jei apie lietu
vius būtų parašyta neigiamai, 
glavlitas mielai leistu spausdinti. 
O "didysis brolis" visais istorijos 
laikotarpiais turi būti su baltu 
nekaltybės rūbeliu... J. B. 

MAŽIAU RAŠYTI APIE 
JUBILIEJŲ 

1979 m. pradžioje respublikos 
periodinėje spaudoje pasirodyda-

Artėja Irano 
įkaitų paleidimas 

Baigia sudaryti tarptautinę komisiją 
New Yorkas. — Jungtinių kalavimą, tačiau, norint 

Lietuvos Taryba, 1918 ir., vasario 16 d. paskelbus: L:e:uvos N* ~ nklausomybę. Iš kairės: J. Vileišis, dr. J. Šau
lys, kurt. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavi čius, A- Smetona, kun. K. Šaulys, S. Kairys ir J. Smilge
vičius. Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. 
Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas ir Pr. Dovydaitis. 

ypač jei ju autoriai patenka į 
partijos nemalonę. Ta ip buvo su-1 v o , n e m f ž a straipsnių ir straips-
naikinta 1945 m išėjusi K. Bo- : n e I l ų > s k* r t u Vilniaus Universi-
rutos "Baltaragio malūno" pir- t e t o 4 0 ° ™etl» į * 5 * * £ ? 
moji laida ir daugelis kitų kny- m e n - Periodinių leidinių redakci-
gų. Glavlitas taip pat prisideda & ^ ° nurodymą kuo mažiau 
prie Lietuvon atskiriems asme-' r a s y t i a P i e * i****!*. . 

Valstybes sekretoriaus 
C Vance sveikinimas 

VVashingtonas. — Lietuvos Ne- States best wishes and warm 
priklausomybės paskelbimo 62 greetings to you and to the Lith-
metų sukakties proga Valstybės uanian people. 
(departamento sekretorius Cyrus We recall on tiits occasion 
Vance atsiuntė Lietuvos atstovui 

KATALIKAI PASAULYJE 
Lietuvių bičiulis 

Augsburgo vyskupas Josef 
Stimpfle, Vakarų Vokietijoje, 
naujųjų metų proga paskelbta
me pareiškime paragino politi
nius ir visuomenės veikėjus ryž
tingiau ginti visame pasaulyje 
neliečiamas kiekvieno žmogaus 
teises bei laisves, kurios, deja, 
daug kur tebėra grubiai pažei
džiamos. 

Vyskupas Josef Stimpfle yra 
didelis lietuvių bičiulis, gerai 
susipažinęs su dabartine Lietu
vos padėtimi. Jo vyskupijoje 
— Bad vVoerishofeno mieste — 
yra įsikūręs vyskupo Antano 
Deksnio vadovaujamas Vakarų 
Europos lietuvių sielovados cent
ras. Augsburgo vyskupas 

Dr. S. Bačkiui sveikinimą, kuria
me rašo: 

"Dear Mr. Charge d'Affaires: 
On the occasion of the sixty-

the profound pride which Lithua-
nians have in their rich heritage. 
Americans hold in particular es-
teem the strong sense of na-
tional consciousness and devotion 

finansuojami įvairūs ekonomi
niai ir socialiniai projektai be
sivystančiuose kraštuose. 

Ateizmas pralaimi 
Lenkijoje praėjusiais metais 

buvo įšventinti 589 nauji kuni
gai, ta i yra dvidešimčia kunigų 
daugiau, negu 1978 metais ir 
net šimtu devyniais daugiau ne
gu 1971 metais. Pastovus dva
sinių pašaukimų augimas Lenki
joje y r a juo būdingesnis, atsi
žvelgiant i ta i , jog Lenkija y r a 
komunistų valdomas kraš tas , 
kuriame, kaip yra ne kartą pa
žymėję k raš to vyskupai, visas 
valstybinis apara tas y ra pa
jungtas ateizmo skelbimui, ypač 
jaunimo tarpe . Statistiniai duo . 

second anniversary of the pro- į to religious and human rights 
clamation of Lithuanian inde- į which characterize Lithuanians 
pendence, I am honored to ex- j everyvvhere." 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Britanijos vyriausybė to
liau skatina savo sportininkus 
boikotuoti Maskvos olimpinius 
žaidimus, pasakė parlamente 
premjerė Thatcher. Europos 
parlamentas Strassburge irgi 
pasisakė už boikotą ir reko
mendavo Europos Rinkai su
stabdyti maisto sovietams par
davimą. 

— Prezidentas Carteris pri
ėmė JAV studentų atstovus ir 

Tautų sekretoriaus Kurt Wald-
heimo asistentas Rudolf Staju-
har paskelbė, jog tarptautinė 
komisija, kuri išklausys Irano 
skundų prieš buvusį šachą, bus 
paskelbta šiomis dienomis. Se
kretorius Waldheimas esąs nuo
latiniame kontakte su Teheranu 
ir su Washingtonu. 

Irano prezidentas Bani Sadr 
pasakė, kad amerikiečius įkai
tus būtų galima paleisti per 48 
valandas, jei prezidentas Carte
ris priimtų Irano planą. JAV 
vyriausybė pripažįsta, kad vyk
sta įtempti diplomatiniai pasita
rimai, tačiau smulkmenų neskel
bia. Komentatoriai mano, jog 
vyksta ginčas dėl Amerikos "at
siprašymo", "kaltės pripažini
mo", kurio reikalauja Irano vy
riausybė. Prezidentas Carteris į 

išva
duoti įkaitus, teks padaryti kokį 
nors pareiškimą. Spėjama, kad 
šiuo metu ir vyksta užkulisinės 
derybos dėl tokio "prisipažini
mo" redakcijos, dėl atskirų žo
džių. Galimas daiktas, kad 
Amerika bendrais, miglotais žo
džiais apgailestaus savo paramą 
buvusiam šachui. 

Tarptautinė komisija susidės 
iš 6 ar 10 asmenų. Vienas na
rių gali būti buvęs Airijos užsie
nio reikalų ministeris Sean Mc 
Bride, International Amnesty 
organizacijos vienas įsteigėjų, 
gavęs 1974 m. Nobelio Taikos 
premiją už nuopelnus tarptauti
nei taikai. Dar neaišku, ar toje 
komisijoje bus tik trečiųjų šalių 
atstovai, ar į ją bus įjungti Ira
no ir Amerikos piliečiai. 

"San Francisco Examiner" 
j ir valstybės departamentas labai j laikraštis skelbia turįs tikrų ži-
nelinkę patenkinti šį Irano rei-1 nių, kad prezidentas Carteris, 

Seniai kankinamas 
Algirdas 2ypre 

Gauta žinia, kad Algirdas 
2yprė 1979 metais vėl buvo per-

atsakinėjo į jaunuolių klausi- | keltas iš darbo lagerio į specia-
mus apie ekonominę padėtį, apie j iįą psichiatrinę 

nėję. Žinomas 

Mūšiai Afganistane 
Amerika siunčianti sukilėliams ginkit; 

Stimpfle dažnai "mini Lietuvą menv"s- b e t « i . U u d i J a ' k a d val-
savo pamoksluose, vpač iškelda- *** pastangos • £ • " " ' > . p a t r a u k t i 
ma. nTr^o l w J n l « ™ «* H jaunimą anaiptol nedavė vai- sovietai mano pasitraukti 
mas narsią lietuvių kovą už u- J_... •* . f . . . _ | ^;-n maryn VQH m iinfa rtnsi Pra-kėjimo laisvę. Tų kovotojų tar- j • " laukiamų rezultatų. 
pe jis vpač prisimena sąžinės be- į ė ^ s i a i s m e t a i s - Augiausia nau-
laisvę Nijolę Sadūnaitę, kuriai i į į į f * b Ū t e T * 5 L ? S ? 
yra asmeniškai parašęs keletą I įšventinta Tarnowo vyskuprjo-
laiškų. Deja, turimomis žinio
mis, nė vienas vyskupo Stimpf
le laiškas Sadūnaitei nebuvo 
įteiktas. 

Meksikiečiai Romoje 
Popiežius Jonas Paulius II-sis, 

tęsdamas Romos parapijų lan
kymą, sausio 27 d. nuvyko į 
Gvadalupės Dievo Motinos ir šv. 
Pilypo kankinio vardo parapiją, 
kur aukojo Mišias, o vėliau su-

je, antroje vietoje yra Kroku 
vos vyskupija, kur buvo įšven
tinti 29 kunigai. Krokuvos ar
kivyskupija užima pirmą vietą 
seminaristų skaičiumi: jų čia 
yra 307. Katowicų vyskupijo
je 291 seminaristas dabar ruo
šiasi kunigystei, o Tarnowo vys
kupijoje — 284 seminaristai. 
Visose Lenkijos kunigų semina
rijose dabar yra 5.845 aklėti-

press on behalf of the Govern- i Smcerely, JaunU vyrų registravimą karinei 
ment and people of the United Į C i k u S VANCE \ prievolei. 

— Amerikos olimpinio komi-
———————————————————————— | t e t Q pirmininkas Robert Kane 

pareiškė, kad komitetas priims 
olimpinių žaidimų klausimu bet 
kurį vyriausybės sprendimą. 
Komitetas suvažiuos Colorado 
Springs balandžio 11 d. 

___. _ ... — Ispanijos policiia suėmė 
VVashingtonas. - Diplomati-, Boikotas bus pradėtas nuo ge-, ̂  ^ J ^ bendrovės Ma

niai šaltiniai Londone paskelbė, guzės 31 d. ; d r i d e d i r e k t o r i 0 1 Surano-
kad Sovietų Sąjungos diplomatai | Zmios is Afganistano ka.ba . fc a p k a l t m o

U j šnipinėjimu. 
Azijoje ir Afrikoje yra atiden-; apie įnirtingas kovas p n e Kan- J & m . ^ ^ i š y a ž i u o t i T a i j a u 
gę. jog Maskva greit pradės I daharo ir Jalalabado miestų, j n k t a a i g p a n ų i s a i š k i n t a s ^ 
išvežti iš Afganistano dalį savo, kur sovietų kariuomenei p a d ą - 1 ^ g n i n u o ^ m_ g&n_ 
kariuomenės. Indijos vyriau- ryta sunkių nuostolių. Netoli -
sybės sluoksniai sako. kad ne- į Kabulo, Chargha kaime, sovietų 
seniai lankęsis užsienio reikalų i dalinį puolė sukilėliai, jų tarpe 
ministeris Gromyko savo pareis- ir maištą sukėlęs Afganistano 
kimuose nesudarė įspūdžio, kad I reguliarios kariuomenės dalinys. 

In.', Kovose sovietai panaudoję tan
kus ir aviaciją, kuri mėtė na-
palmo bombas. Sovietai mūšį 
laimėję, tačiau turėję nuosto
lių ir praradę kelis tankus. 

tykių užmezgimo. 
— Amer ikos marinas Rober t 

Garvvood. kur is Vietname išgy
veno 14 m. ir tik pernai grįžc 
Amerikon, bus teisiamas karo 
lauko teismo už dezertyravimą 
ir kolaboravimą su priešu. 

Pradėti Rodezijos 
parlamento rinkimai 

niai. t a i y r a net penkiais šim-
sitiko su atskiromis parapijos i tais dvidešimčia auklėtinių dau-
narių grupėmis. Gvadalupės j giau negu 1978 metais. Iš viso 
Dievo Motinos ir L.. - -, r „-„_ „ - __ __ _ 
kinio parapija Romos Aurelia; pasiskirstę 27-niose krašto vys- l s o žvalgybos 
priemiestyje buvo įsteigta prieš! kūpi jose. 
20 metų. J ą aptarnauja meksi 

dija mano, kad sovietų pasitrau
kimui trukdo ir Amerika, stip
rindama savo laivyną Indijos; 
vandenyne ir planuodama nau-
jas karines bazes netoli Afga-. 
nistano. 

"Washington Post" dienraštis 
penktadienį paskelbė, nenurody-' 
damas šaltinių "VVashingtone, Į Salisbury. — Rodezijoje va- Į mas užmušė du žmones. 
kad Amerika, greičiausia per į s a r į o 14 d. buvo pradėti naujo j „ ~z r~ j~ ; ~ 
CTA agentūrą, pradėjo siųsti į parlamento rinkimai. Pirmiau-! K a n a d o s r i n k i m a i 
Afganistano sukilėliams lengvų sįa j parlamentą išrenkami bal- Į Ottawa. Vasario 18 d. Ka-
ginklų, daugiausia Sovietų Są. tieji atstovai, kuriems naujoji '• n a a a v ė i renka naują parlamen-
jungos gamybos. Jų tarpe yra konstitucija garantuoja 20 vie- į tą> įr viešosios opinijos tyr imai 
lengvų prieštankinių raketų, ; tų. Vasario 27 ir 29 dienomis j r od0 , kad į vyriausybę gali su-
minosvaidžių. Spėjama, kad gin- \ bus renkami juodieji atstovai, j grįžti liberalų partija su Pierre 
klai siunčiami per Pakistaną. | Dėl šių vietų kovoja dvi būva- Trudeau. Pernai Kanados rin-

vadovau 

ligoninę Kaza-
disidentas Mi-| 

chail Makarenko praneša, kad 
jis "tenai prievartos būdu yra 
"gydomas" žalingais medika
mentais. 

Komunistams sugrįžus į Lie
tuvą 1944 metais, Algirdas 2yp-
rė kurį laiką slapstėsi, o vėliau 
įsijungė į partizanų veiklą 
Kai komunistų valdžia 1956 me
tais pažadėjo amnestuoti iš miš
kų sugrįžusius partizanus, po 
10-ties metų Algirdas grįžo. Už 
pusantrų metų, 1958 m. balan
džio mėn., jis buvo suimtas ir 
nuteistas 25 metams, nors tada 
buvo skelbiama, kad aukščiau
sia bausmė tik 15 metų laisvės 
atėmimo. 1973 m. sausio mėn. 
14 d. sukakto 15 metų po Žyp-
rės įkalinimo, tačiau jo nepa
leido. Jis pradėjo rašyti prašy-

Į mus Sovietų teisingumo orga 

besistengdamas išvaduoti ameri
kiečius įkaitus, yra pasiuntęs 
Irano ajatolai Khomeiniui tris 
laiškus. Vyriausybė padariusi 
šiokių tokių nuolaidų Iranui ir 
todėl Khomeinis sutikęs paremti 
naują planą. 

Kol kas dar neišku. ar iranie
čiai paleis įkaitus tuoj po tarp-

. j tautinės komisijos paskelbimo ir 
Amerikos viešo atsiprašymo, ar 
dar lauks komisijos darbų pa
baigos ir reikalaus, kad ameri
kiečiai diplomatai liudytų ar da
lyvautų komisijos apklausinėji
muose, šie klausimai turi greit 
paaiškėti, tuomet laukiama įkai
tų paleidimo ir krizės sumažė
jimo. 

Valstybės departamento kal
bėtojas Hodding Carter spaudos 
konferencijoje patvirtino, kad 
šiuo metu "aiškinamasi", 
Iranas iš tiesų reikalauja 
įkaitų paleidimą. 

ko 
už 

— FBI po kelerių metų in- j n a m s reikalaudamas laisvės. Už 
vestigacijų suėmė 14-je valstijų j š i u o s protestus Sovietų valdžios 
54 asmenis už pornografijos 
prekių gaminimą i r Holyvvoodo 
filmų kopijavimą i r pardavinė
jimą. 

— Rodezijoje bombos sprogi-

kiečiai kunigai. Mcderni graži 
parapijos bažnyčia buvo pasta
t y t a Meksikos katalikų auko
mis. 

Vokiečiai aukoja 
Prieš vienuolika metų Vaka

rų Vokietijos vyskupų įkurta 
žmonių pagalbos organizacija 
kovai prieš skurdą pasaulyje 
1978-ais metais surinko rekor
dinę trijų milijonų ir šešių šim
tų tūkstančių markių sumą. 
Nuo 1975 metų katalikų organi
zacijos surenkamos lėšos kovai 
prieš skurdą pasaulyje padvigu
bėjo. Surinktais pinigais yra 

Rinkimus prižiūri britų admi
nistracija, kuri uždraudė Muga-
bes partijai ruošti viešus mitin
gus kai kuriose centrinės Rode
zijos vietovėse Mugabe kalti
namas, kad jis nesurinko į nu
statytas vietas savo sukilėlių ir 
tie grasinimais ir smurtu verčia 

turėjo 
siblokavimas su naujųjų demo
kratų par t i ja išreiškė konserva
torių vyriausybei su premjeru 
Joe Clark nepasitikėjimą. J i s 

narių grupenus. o v v u u u p e s i giau i ^ u x^,o n r c M»*. ^ „ ^ L a i k r a š t i s nurodo, kad apie š į ' sio s sukilėlių grupės, vadovau-1 k i m u s netikėtai laimėjo konse r 
Dievo Motinos ir šv. Pilypo kan. i Lenkijoje yra 20.198 kunigai, ginklų siuntimą žino ir Kongre- ; ja mos prokomunistinio Mugabes ; vatoriai. tačiau par lamente ne-
• • - ' - **- * » — « - ! :_i-:_+- o r „;_„„ U . H . , m~, '. so žvalgybos komitetas. Prieš į ir kiek nuosaikesnio Nkomo beišturėjo daugumos i r liberalų su-

į sovietų invaziją Afganistano ' buvusio pirmojo juodųjų prem 
i sukilėliai Amerikos ginklų ne- | jero Muzorewos partija. 

Teisė į gyvybę gaudavę, tik medicinos reikme-
Negimusių vaikų žudymas j n r ir ryšių aparatų, radijo siųs-

— abor tas yra pati niekšišMau- tuvų. 
sia žmogaus išnaudojimo ir pa- Ženevoje. Šveicarijoje. Jung-
niekinimo forma, pats kraš tu t i - j tinių Tautų Žmogaus teisių ko-
niausias žmogaus prigimtinių; misijos posėdžiuose. Pakistanu! 
teisių paneigimas, pažymėjo i pasiūlius ir arabų valstybėms 
Aporto vyskupas, Portugalijoje, I parėmus, buvo priimta Sovietų 
pridurdamas, jog įstatymų lei-1 Sąjungą pasmerkianti rezoliu-

pareigūnams jis buvo perkel
tas į Mordovijos lagerio psi
chiatrinę ligoninę ir paskelbtas 
protiškai nesveiku. 1974 m. rug
sėjo mėn. išgabentas į Maskvos 
psichiatrinį institutą. Iš ten bu
vo sugrąžintas į Mordovijos la
gerio psichiatrinį izoliatorių, 
kur buvo bandoma palaužti jo 
sveikatą ir rezistencinę dvasią. 

Algirdo Žyprės perkėlimas į 
psichiatrinę ligoninę tegali reikš
ti, kad jis, būdamas darbo lage
ryje, toliau tęsė savo protestus 
prieš nepaprastai sunkias gy
venimo sąlygas ir prieš jo pa
ties kalinimą, kuris jau tęsiasi 
22 metus. 

Disidentas Michail Makaren
ko, kalėjęs kelis metus kar tu su 
Algirdu Zypre, liudija, jog šis 
lietuvis kalinys yra psichiškai 

Jugoslavija budi 
Belgradas. — Paskut inis Ju

goslavijos daktarų pranešimas 
apie prezidento Ti to sveikatą 
vadina padėtį kritiška. Tito gali 
mirti bet kuriuo momentu. 
Premjeras Djuranovic buvo iš
vykęs į Rytų Vokietiją, tačiau 
grįžo dieną anksčiau. Jugosla
vijos įstaigose ir kariuomenėje 
atšauktos atostogos. Visi parei
gūnai yra savo vietose, kad pre
zidentui mirus būtų galima tęsti 
valstybės tvarkymą be jokių 
sutrikimų. Du Tito sūnūs Zar-
ko ir Miša gyvena Ljublanos li
goninėje. 

Prezidentui mirus, jo pareigas 
perims Kolektyvinė vadovybė, 
tačiau gali įvykti varžytinių dėl 
galios. Užsienio stebėtojai ma
no, kad valdžios perėmimas 
įvyks sklandžiai, nes Tito jau 
daug metų ruošė savo padėjė
jus šiam įvykiui. 

turėjo skelbti naujus r inkimus 
Liberalai per paskutinius 4 5 ' sveikas, tačiau fiziškai nusilpęs 

gyventojus balsuoti už Mugabę. 
dėjai neturi teisės liberalizuoti! cija dėl Afganistano okupavi- Į šis yra pareiškęs, kaa. neiaime-
abortą. Teisė į gyvybę, kalbė- , mo. Už rezoHuciją balsavo 27 j jęs rinkimų, jis toliau tęs civilinį 
jo portugalų vyskupas, nė ra valstybės, prieš — 8 ir 6 susi-
krikščioniškojo tikėjimo nuosta- laikė. 
tas. nors krikščionybė nuo pa t Australijos vyriausybė paskeL 
pradžios ją ryžtingai gynė. Tei- \ bė 

karą. 

_ Jungtinių Tautų žiniomis 
jog dėl Afganistano inva- Irano skundų tarptautinėje ko- j mėn 

metus valdė Kanadą 38 metus. 
š j kar tą Trudeau gali laimėti 
daugumą ir valdyti be kitų par 
tijų pa ramos . 

Konservatoriams daug paken. 
kė taupumą ir susivaržymą pa
brėžianti ekonominė poutika, 
ypač gazolino mokesčių pakėli
mas. Premjeras Clark valdė 
tik nuo pernai metų gegužės 

Į vyriausybę tikisi sugrįž-
sė į gyvybę yra žmogaus prigim- zijos Australija neįsileis j savo i misijoje dalyvaus ir buvęs JAV i ti jau 11 metų premjeru buvęs 
tinė teisė. i uostus sovietų turistinių laivų.) prokuroras Ramsay Clark. Į Trudeau. 

Pa ts Zyprė y r a pareiškęs savo 
laiškuose, kad jo širdis sušlu
bavo nuo jam prievarta duoda
mų sveikatai pavojingų vaistų. 

Pagal buvusių kalinių tvirti
nimus nieko nėra blogiau, kaip 
kalinio užmiršimas. Registruo
tus laiškus Algirdui Zyprei gali
ma siųsti šiuo adresu: 

Tatarskaya ASSR, 420082 
Kazan ui, Ershova 49, uchr. 
UE-148. st-6, Zyprė, Algirdas, 
USSR. 

KALENDORIUS 
Vasario 16 d.: Lietuvos Nepri

klausomybės šventė. Danielis, 
Prlypa, Vasaris, Laisvė. 

Vasario 17 d.: Alelcsijus, Jur
gita, Vaišvilas, Viltė. 

Vasario 18 d.: Prez. Washing-
tono gimtadienis. Simeonas, Ber
nadeta, Lengvenis, Gendrė. 

Vasario 19d . : Konradas, Beli-
na, Šarūnas, Nida. 

ORAS 
Saulė teka 6:47, leidžiasi 5:24. 
Debesuota, gali snigti, tempe

ratūra dieną 30 L, naktį 15 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 16 d. 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę mrxrBaCT i* 
tinsti: 6522 So. Rockwell Ave^ Oiicago, IL. 60629. TeL T78-78K 

STUDENTŲ PASAŪLE2I0RINIM POKJULBIM 
Kaip ir pernykščiais veiklos; Viena studentė atkreipė dėmesį 

metais, taip ir šiais studentai 
ateitininkai laiks nuo laiko su
sirenka 'neoficialiems" pasaulė
žiūriniams pokalbiams su kun. 
dr. K. Trimaku. 

Praėjusį rudenį pirmas toks 
pokalbis įvyko lapkričio 30 d. 
Ateitininkų namuose. Buvo su
sirinkęs visai nemažas būrys, 
nes, kaip vienas studentas pir
majam Chicagos draugovės su
sirinkime išsireiškė, jis buvo 

SAS KANDIDATŲ 
PROGRAMA 

Girdite apie kandidatų kur
sus, bei kandidatų programą. 
Kandidatas yra kiekvienas stu
dentas, kuris nėra praeityje at
likęs kandidatų kursų, dar ne
davęs įžodžio ir negavęs studen
tų juosteles. Tai liečia ne tik 
pirmamečius studentus, bet ir 
vyresnius studentus (kurie gal 
anksčiau nebuvę at-kais) neda
vusius įžodžio. Skatiname vi
sus šiuos studentus pereiti kan
didatų programą ir tapti pilna
teisiais studentais at-kais. Drau
govių valdyboms siunčiama 
programa. Kandidatai, kurie 
nepriklauso draugovei — susi
siekite su Andrium Kazlausku 

į dabar vykstanti JAV-bių paže
minimą, Iranui laikant 50 ame
rikiečių, ir apie savyje kylantį 
amerikietišką patriotizmą. Kilo 
gyvos diskusijos kaip suderinti 26331 Briardale, Buclid, OH 
reikalą padėti tautiečiams tėvy- U « 3 2 , teL (216) 731-4029 dėl 
nėj ir "įsivėlimą" į gyvenamo j medžiagos, 
krašto reikalus Vėliau kalba į NUKELIAMOS STOVYKLOS 
pakrypo į poilsio teologiją (iš
šaukta vieno studento užsimini- Dėl šokių šventės Chicagoje 

. . . . . . A T • v a s a r o s stovyklos Dainavoje nu-
" •* . I t « l i a m n c nn'pna cavaitp v»l ia i i V-ahn 

šaičio keliones dviračiu), apie 
pasaulį ir gamtą kaip Dievą at
skleidžiančią "knygą", apie de
rinimą pilkos kasdienybės ruti
nos ir "originalesnių", nekas
dieniškų "prasiveržimų" ir kt. 

Antrasis pokalbis įvyko sau
sio 25 d. kun. K Trimako bute. 
Pirmi atvykę bute rado tik jį 
ir vieną mėlyną šviečiančią lem
pą. Jis paprašė kiekvieno atė
jusio uždegti spalvotą lemputę 
arba žvakę. Butas šviesėjo su 
kiekvienu naujai atvykusiu. Po
kalbio pradžioj šeimininkas pa
aiškino, kad kiekvienas bendra
vimas priklauso nuo bendrau
jančių ir kiekvienas pokalbis — 
nuo jame dalyvaujančių taip, 
kaip ir šviesa bei šiluma priklau
so nuo kiekvienos žvakės ir lem
pos. Taip tikrai buvo ir šiame 
pokalbiniame pabendravime. 
Kalbos krypo ten, kur kam kas 

anksto nustatytos i rūpėjo ir kas j tą jo a r jos rū-
Pageidaujama, kadįpestį atsiliepė: studijų pasirin-

keliamos vieną savaitę vėliau kaip 
buvo skelbta Sendraugiu ateiti
ninkų stovykla prasidės rogpiū-
čio 3 d. ir baigsis rugpiūcio 10 d. 

Kun. Jurgis Sarauskas kalba Atlanto 
pakraščio ateitininkams. 

"pasiilgęs" gilesnių, teologinių 
temų. Buvo ir kitų, kurie kažko 
panašaus pageidavo. 

Sie pokalbiai yra laisvi, be ypa
tingos, iš 
programos. 

Dalis Detroito moksleivių at-kų savo susirinkime Iš k.: Rita Kulkute, Nata 
Zarankaitė, Ri-sa Veselkaitė, Aima Lėlytė, Vida Nakaitė, Kęst. Smaiinskas, 
Saulius Jankauskas, Rita Neverauskaitė. Nuotr. K. Veselkaitė* 

SUSIPAŽINIMAS SU PROFESIJOMIS 

kiekvienas atsineštų kokią iš- ' kirnas, Dievo valios atpažmi-
trauką, savo ar kitų sukurtą | mas savo gyvenime, sapnai ir 

Sausio 20 d. P. Zarankų na
muose susirinko gausus būrys 
studentų ir moksleivių, kurie 
kartu praleido popietę. Po Al
mos Lėlytės skaitytos maldos, 
susirinkimo pravedėja Rūta Ne
verauskaitė pristatė priežastį 
studentų suruoštam pašnekesiui. 
Moksleivis, galvodamas tęsti 
mokslą universitete, dažnai ne
žino kokioj srityj norėtų dirbti. 
Gimnazijose retkarčiais būna 
"Career Days", bet juose univer
sitetų, bei kolegijų atstovai do
misi daugiau naujų mokinių pri
traukti ir neaiškina kaip profe
siją pasirinkti o tik kokius 
kursus reikės praeiti. Per pas
kutinį studentų susirinkimą nu
tarėm, kad būtų įdomu ir nau-

spaudžia išplėsti asmenišką sti
lių, kuriuo pats patenkintas. 

Muziką ir mokytojo pareigas 
paaiškino Rimas Kasputis. Ri
mas moko muzikos klases, groja 
orkestre ir vargonininkauja. 

Mediciną studijuoja Saulius 
Jankauskas. Jis aiškino, kad 
kuo toliau mokinies, tau dua-
giau klasės ir praktika liečia 
specialybes, kurių yra daug. 
Tik po aštuonių metų mokslo 
pradedi ligoninėje dirbti. Rus
nė Baltrušaitytė kalbėjo apie 
gailestingosios sesers profesiją, 
šiais laikais šią profesiją sudaro 
daug daugiau negu techniški 
darbai Ugoninėse. 

Diskusijose visi kalbėtojai 
pabrėžė, kad pasitenkinimas sa-

dinga turėti pašnekesį su moks-j vimi išsirinktajame darbe yra 

eilėrašty, citatą ar pan. Šį kartą 
dvi studentės buvo atsinešusios 
paskaityti eilėraščių. Įdomiu 
sutapimu tie eilėraščiai "suko
si" apie tėvynę. Pokalbis nukry
po ten: apie tautiečius, mūsų ry
šius su jais, mūsų pagalbą jiems. 

jų reikšmė, Dievo kalba įvy
kiais ir žmonėmis, religinių kny
gų skaitymas ir kt. 

Pokalby dalyvavusieji sakėsi i ruošiami Velykų šokiai Lietuvių 
pasisėmę, pasipildę. Netrukus I namuose. 

Andrius Kazlauskas ir Arvydas ly
gas — žiemos kursu vadovai Daina
voje. Nuotr. R. MuBOnytės 

SAS CLEVELANDO 
DRAUGOVES 1960 M.. 

KALENDORIUS 
Kovo 7—9 — Clevelando 

draugovės ir skautų rekolekcijos 
Beaumont stovyklavietėje. 

Balandžio 6 d. — Draugovės 

bus rengiamas kitas pokalbis. 
Da. Ly. 

Įvyks kovo 1—9 dienomis, Beau-
monto stovyklavietėje. Kaina 
15 dol. Rekolekcijose dalyvaus 
Seselė Igne iš Toronto ir kun. 
Bacevičius iš Kennebunkporto. 
Dėl jsmulkesnių informacijų 
kreipkitės į Zitą Kripavičiūtę, 
vyriausią rengėją (22 Waban, 
Timberlake, OH 44094, telef. 
(216) 946-2527. 

Balandžio 19 d — Moksleivių 
ir studentų ruošiamas literatū
ros vakaras. 

Balandžio 26—27 — Metinė 
šeimos šventė. 

Visi studentai yra mielai ir 
nuoširdžiai kviečiami į Clevelan
do draugovės susirinkimus bei 
parengimus. Jeigu reikėtų dau
giau informacijų, galima kreip
tis į valdybą: Kristina Rociūnai-
tė (pirrnininkė) 7328 Midland 
Road, Independence. OH 44131, 
tel. (216) 524-3160. 

SAS VEIKLOS 
KALENDORIUS 

Kovo 7, 8, 9 — Clevelando 
studentų ruošiamos rekolekci
jos. 

Kovo 22—23 — Cv ruošiami 
pavasario kursai Dainavoje. 
Tema — nutautėjimas. 

Kovo 29—30 — Kandidatų 
kursai at-kų namuose, Lemon-
te, UI, 

Balandžio 19—20 — Toronto 
at-kų metinė šventė. 

Gegužes 24—25 — Cv ruošia
mi vasaros kursai. Tema — 
mūsų tikėjimas. 

Rugpiūcio 24—31 — Studen
tų at-kų vasaros stovykla Te
ma — susipažinimas su dabarti
ne Lietuva. 

— g 
SUSDiAUPBfO DIENA 

šeimų susikaupimo diena 
įvyks kovo 23 d., Ateitininkų 
namuose. Vedėjai: kun. V. Bag-
danavičius ir kun. K. Trimakas. 
Informacijų reikalu kreiptis į 
Vytautą Kasniūną tel. (219) 
872-0214 ir Jūratę Norvilienę 
tel. 636-2595. 

KIX\-ELANDIŠKIAMS 
Kun. J. Sarausko paskaitos 'į , l , , ,III , , , ,n, , , ,1, , , , , , ,II , ,n,l , , , , ," , , , , , , l ,» , ,"" l""""'"»»»'»«nilllllinillllllllll I»Į 

juostelę galima gauti iš cv, jei 
norite pasinaudoti susirinkime. 
Kreipkitės į Edį Razmą — 1046 
Mozina. CIeveland, OH 44119. 

— CV prašo iš jūsų laiškų — 
parašykite savo idėjas, prane
šimus, problemas. Atsiųskite 
nuotraukų ir veiklos aprašymų 
— įdėsime į aplinkraštį. Siųski
te Rūtai Staniškytei — 18025 
Hiller Avenue, CIeveland, OH 
44119. 

REKOLEKCIJOS 
CLEVELANDE 

leiviais ir tais studentais, kurie 
jau dirba įvairiose srityse. 

Linas Mikulionis apibūdino 
inžinieriaus profesiją. Inžinie
rius paruošia produktus (maši
nas, naudodamas, ką mokslinin
kai yra išradę. Tas idėjas jis 
pareiškia kitiems brėžiniuose ar 
modeliais. Šiuo metu yra 59 pri
pažintos sritys inžinerijoje. Kęs
tutis Smahnskas vėliau pristatė 
savo parinktą sritį — metalur
gijos inžineriją. 

Kristina Mičiūnaitė kalbėjo 
apie architektūrą. Architektas 
ne vien pastatų planus braižo, 
bet gali ir pertvarkyti kas jau 
pastatyta, planuoti kas pastato 
vidų išpildys. Apie meną kalbė
jo Taura Zarankaitė. Taura pa
pasakojo, kaip meno mokytojai 

iiiiimiiiiiiiiniHfnmiHiimimimiiiiiiii! 

VAIKYSTE IR VEDYBOS 
Nauja dr. JONO BALIO išleista knyga 
Serijos "Lietuvių Tautosakos Lobynas" 
VTII t. x, 172 pusi. 1979. Atspausta 300 
numeruotų egz. ir gaunama tik iš lei
dyklos: Lithuanian Folklore Pub., 1105 
ChtoweQ Ln., SBver Spring, M<L 20901. 
Kaina $6. ir už persiuntimą paStu 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 VII t. Čekis 
bus sugražintas, jei knyga negales bū
ti prisiųsta. Dar galima gauti "Loby
no" VI t (S8.00> ir VU t ($600). 

IHIIIIIIIIIIIIIIiUilIlHlliMIIUHIHililIUIIIUI 

būtinas dalykas laimingai gy
venti. Pinigai ir pažintis laimės 
negali atnešti, jei darbas nuobo
dus ir dėmesys juo pranyksta. 

Po diskusijų, naujas studen
tų dvasios vadas kun. V. Krii-
čiūnevičius sukalbėjo baigimo 
maldą ir po kelių pranešimų skir-
stėmės į namus. 

Kristina Veselkaitė 
CHICAGOS STUDENTAI 

APIE KRISTŲ 
Sausio 13 d., Jaunimo centre, 

Čiurlionio galerijos patalpose, 
įvyko Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovės susirinkimas. 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Second class postage paid at Chicago, 111. Published daily except 
Sundays. Legal Holidays, days after Christmas and Easter 

by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Publication Number (USPS — 161000) 

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois 
and Canada, Elsevvhere in the U.S.A. $3800. Foreign countries 
$40.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama B anksto 
metams *£ metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00 
Kanadoje U.S.A 40.00 22.00 15.00 
Užsienyje 40.00 22.00 15.00 
Kitur 38.00 20.00 13.00 
Savaitinis 25.00 15.00 

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j v 0 nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. j nių nesaugo. Juos gražina tik iš 

S anksto susitarus Redakcija už 
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n j n e a t s a ko. Skel-
8 : 3 0 — 4 : 0°- Šeštadieniais j b i m ų ^ „ o s prisiunčiamos gavus 
8:30 — 12:00. j p r a š y m ą -

Pradžioje draugovės nariai 
dalyvavo Mišiose, kurias atna
šavo draugovės dvasios vadas 
kun. dr. K. Trimakas. Giesmes 
gitara palylėjo L. Rimkus. Au
kojimo procesijoj P. Kisielius, 
Jr., ir L. Ston&ūtė nešė aukas, 
jų tarpe ir "Ateities" Jaunimo 
kongreso numerį, prie kurio pa
ruošimo jie ir kiti draugovės na
riai daug prisidėjo. 

Savo žodyje dvasios vadas 
kalbėjo apie Kristų, tuo įvesda
mas klausytojų mintis į draugo
vės susirinkimo temą. 

Po Mišių įvyko simpoziumas. 
Pirmajai daliai vadovavo drau
govės pirmininkas L. Rimkus, 
antrajai — P. Kisielius, Jr. Be 
jų simpoziume dalyvavo R. Ku-

biliūtė ir L. Dudėnaitė. Simpo
ziumo tema: Priartėjimas prie 
Kristaus. 

Simpoziume buvo naudota 
SAS programos komisijos (K. 
Trimako) paruošta medžiaga: 
ką reiškia Kristus, ką apie jį 
galvoja žmonės, kokius iššūkius 
jis duoda mums. Simpoziumo 
dalyviai vietomis skaitė, vieto-

(Nukelta į 4 pusi.) 
•s ^ ^ — a — — — — 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

IR 
VINCAS BRIZGVS 

Teisių daktarai 
2458 W. 69th Street, Chicago, TJL 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą. 

nfri'j-ir 

ANTANAS SALYS 
R A S T A I 

I 
Bendrinė kalba 

Redegavo PETRAS JONIKAS 

Išleido Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija, Roma, 1979. Didelio 
formato. 572 pusi. 

šioje knygoje lietuvių bendrinės 
kalbos kultūra besirūpinantieji 
skaitytojai ras reikalingų paaiš
kinimų bei patarimų. Kaina su per
siuntimu $81.15. 

Užsakymus siųsti 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 
$1.80 valstijos mokesčio. 

Tomas Ivaška ir Morkus Sungaila gaivinasi kava žiemos kursų metu, Dai
navoje. Nastr. R. Mamytes 

Clevelando 
^kolekcijas 

studentai ruošia 
visam jaunimui. 

LITHUANIAN NATIONAL C05TUMES 
ANTANAS and ANASTASIA TAMOŠAITIS į 

Published by Litfaosaian Folk Art Institute, i 
Toronto, Canada, 1979 | 

Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai ilius- § 
truotas nuotraukomis, istoriniais ir šiaip piešiniais, gera dalis 5 
iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta moksline studija. § 
Taip pat graži, vertinga dovana bent kokia proga. i 

S 
Knygos kaina m persiuntimą — $37.59 = 

Užsakymus siųsti: 2 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 f 
Illinois gyventojai dar prideda $1.56 valstijos mokesčio. | 

T i l l l l l iiiiiimiiiii 
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{ 1980 KELIONES Į LIETUVĄ | 
| AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREATJ 1 
I (Established in 1959) | 

= l-OS SAVATTĖE KELIONES B NEW YORKO/BOSTONO I 
$895.00 — Gegužes 12 d.. Rugsėjo 15 d., Rugsėjo 23 d., Spalio 6 i , § 

Spalio 19 d. 
$995.00 — Gegužis 25 d. Birželio 8 d.. Birželio 23 d. (Šokių ir Dai- £ 

nų Švente). 5 
; $1040.00 — Birželio 29 d, Rugpifido 10 4 = 

2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONES M NEW YORKO/BOSTONO 
: $1295.00 — Birželio 13 d., Rugpiūcio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu). 
i $1400.00 — Rugpiūcio 10 d. (6 dienos Romo/e). 
į $1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija). 
j $1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija). 

Kelionėms ii Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00. 
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje). 

m* i 
• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES S 

IN 1980. | 
Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke- s 

lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas. s 

DAROME ČIA PAT VIETOJE PASO Ot VIZOS NUOTRAUKAS1 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS! 

g AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU = 
= 9727 South Western Avenue S 
E Chicago, Illinois 60643. — TeL (312) 238-9787 | 
?niittniiiiiiiitH>tMtiuiMiimtiiiMttiiiiMiMiiiiirMitiuiiiffiittfitiiiiiiiiititHtftiiitfmu? 

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

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

Priima 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 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4ir 
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 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J 0 K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 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 m ".'. 

MEDICAL BUILDING f'J"' 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 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 j * 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street . . . . 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: ptrmad., antrad..ketvirtad.irpenktad 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 

-• -Telef. - 282-4422 
Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA „ . . 

Ofisai: 
111 NO VVABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
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 susitarimą Pirm , antr, treč. 

ketv 10 iki 6 vai šeštad 10 iki 1 vai. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) o-~^. 
0PT0METRISTAS — » 

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 

Tel. - GR 6-0617 -_ 
6958 S. Talman Ave. * 

Ofiso tel. HE 4-2123. namų GI 8-6195 

DR. V. TUMASONIS -' 
C H I R U R G A S 

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

Ofs. tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 -7) šeštadieniais pagal susitarimą 
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Nepriklausomybes atkūrimas 

PASIRYŽIMAS PAMOKA IR VILTYS 
Šiandien sueina lygiai šešiasde

šimt dveji metai, kai buvo paskelb
tas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo aktas. Nepaisant, kad lie
tuvių tauta j au keturiasdešimtus me
tus neša vergijos pančius, šis aktas 
nepraranda savo reikšmės ir pas
katų toki aktą pakartoti. Laisvės ir 
nepr ik lausomybės praradimas 
nesunaikino tautos valios atgauti 
laisvę, nesunaikino ir pasiryžimo už 
laisvę vesti kovą iki laimėjimo, kaip 
ją vedė dabartinių lietuvių kartų 
pranokėjai. 

Mirusius minime ne džiaug
damiesi jų atsiskyrimu, bet mokyda
miesi iš jų gyvenimų ir darbų, 
pasiryždami siekti to, ko jie nesus
pėjo pasiekti, išreikšti jiems už jų 
darbus pagarbą ir meilę. Pagarba ir 
meilė tebėra dabarties lietuvių šir
dyse tiems, kurie anuo metu drįso 
skelbti Nepriklausomybės dekla
raciją. Pagarbą išreiškiame ir pa
čiam paskelbimui, kuris sukūrė tau
tos naujos istorijos lapą, prirašytą 
aukso raidėmis tautinės sąmonės ir 
kultūrinės kūrybos srityse. 

Šiandien ir žvelgiame j tuos 
pasirašiusius Nepriklausomybės ak
tą. J i s buvo jų drąsos ženklas ir tau
tos valios bei pasiryžimo gyventi 
laisvu gyvenimu jų parašais patvir
tinimas. Tai ir yra tokia pamoka, ku
ri turi būti kartojama ne tik kasmet 
sukakties proga, bet ir kasdien pri-
simen.ant tautos subrendimą ir jos 
didžiųjų pasiryžėlių sąmoningą ne
priklausomybės suvokimą. 

Tuo metu nebuvo nei lengvos są
lygos, nei palankios aplinkybės, nei 
be rizikos nutarimas — tai buvo kaip 
tik didvyriško tautos pasireiškimo 
žymė, kuria buvo pažymėti praeities 
amžiai, perduoti tautos atstovams 
giliai ir neištrinamai. Nepriklauso
mybės aktas buvo ir tebėra visos tau
tos" didvyriškumo, pasiaukojimo, 
nebojimo net kraujo ar gyvybės au
kos parodymas, kuris šiandien vei
kia ir turi veikti kaip nuolatinis 
akstinas kovoti už tautą, už jos lais
vę, už tautinės tapatybės išlaikymą 
ir už vilčių jaunosiose kartose stip
rinimą. Tai pamoka, kuri turi būti 
nuolat kartojama. 

Kai šiandien žvelgi į tuos pasiry
žėlius, kurie išdrįso pradėti atvirą 
kovą' už laisvę, nors dar gyveno 
okupacinėse sąlygose, tai nustembi 
jų sumanumu, jų drąsa ir sugebė
jimu palenkti asmeninių pažiūrų ir 
įsitikinimų smulkmenas visos tau
tos laisvei ir gerovei. Nepriklau
somybės akto signatarų tarpe buvo 
visokių pažiūrų atstovai, bet jie ra
do bendrą kalbą, nes tai buvo tautos 
valia. Kai žvelgi į jų amžiaus vidur
kį, tai nustembi, kad ten vyravo jau
noji ir vidurinioji karta. Tik vienas 
ant ras tebuvo pasiekęs šešiasdešimt 
su viršum metų. Nebuvo lengva 
jiems aktą skelbti, dar sunkiau buvo 
jį vykdyti. Pagalbos tuo metu nie
kas nežadėjo, o laisvė visuomet turi 
būti ginama net gyvybėmis ir didelė
mis aukomis. Tai žinojo Nepriklau
somybės akto signatarai, tai žinojo 
ir dalis tautos, kuriai ta laisvė buvo 
žadama. 

Nors pirmieji savanoriai atsirado 
gerokai vėliau, bet vadinamoji dip
lomatinė veikla prasidėjo tuoj po ak
to paskelbimo. Ar ji buvo pakan
kamai sėkminga, tai tik dabar 
galima spręsti istoriniu požiūriu. Bet 

tada buvo daroma visa, kas buvo 
galima, prieinama ir įmanoma. Rei
kėjo tartis net su priešu ir okupantu, 
kuris Lietuvą norėjo pasilikti savo 
kolonija. Reikėjo ieškoti užtarimo ir 
pagalbos, kaip senovės istorijoje 
Vytautui, pas tuos pačius vokiečius, 
kurie ne iš meilės lietuvių tautai, bet 
dėl susidariusių aplinkybių pripaži
no Nepriklausomybės akto pa
skelbimą ir net suteikė piniginę pa
ramą. 

Tačiau tik tada, kai griuvo vokie
čių galybė, Lietuvos Taryba jau 
galėjo organizuoti savanorius, 
skelbti net mobilizaciją, kurti savo 
kariuomenę ir laisvę ginti ginklų. O 
priešų buvo daug ir prieš juos rei
kėjo kovoti visomis karinėmis pa
jėgomis, nors jos buvo stiprios tiktai 
savo dideliu ryžtu.Kova buvo lai
mėta ne ginklų persvara, bet 
savanorių ir savo karių narsumu ir 
nepalaužiamais laisvės troškimais, 
kad bent likusiems būtų geriau gy
venti. Tas pasiryžimas taip pat yra 
pamoka ir šioms dienoms. 

SKLYPININKAI VALGYDINA 
GYVENTOJUS 

Įdomesni okupuotos Lietuvos žemes ūkio duomenys 
LEONARDAS DARGIS 

Rimties valandėlei 

ASMENS IR TAUTOS LAISVES ATRAMA 

Į Lietuvos istoriją žvelgiame ne tik 
nepriklausomybės atkūrimą svars
tydami, bet ir matydami visos tau
tos ir valstybės praeitį. Laisvė buvo 
atstatyta pasiryžimu ir didvyriško
mis kovomis. To didvyriškumo lie
tuvių tautos istorija turi daug ir su 
didelėmis aukomis. Tačiau šiuo at
veju turime mokytis didvyriškumo, 
vieningos kovos ir jungtinio ryžto iš 
Nepriklausomybę skelbusiųjų ir iš 
savanorių, kurie savo drąsa ir 
pasiaukojimu atkūrė valstybę iš 
naujo, nors ir skirtingais pagrin
dais — demokratinę respuliką, ku
rioje nebuvo nei karalių, nei kuni
gaikščių, nei dvarininkų, o tik laisvi 
piliečiai, savo krauju ir gyvybėmis 
statę laisvės pagrindus. 

Pagarba savanoriams ir valstybi
nio gyvenimo kūrėjams šiandien tu
ri būti pamoka naujosioms kar
toms, kurioms nepriklausomybės 
laikotarpis liko tik istorijos pusla
piuose, kaip buvo likusi tik istorija 
savanoriams ir valstybės kūrėjams 
kunigaikščių valdoma tėvynė. Į tau
tos laisvę turime žiūrėti ne kaip į vil
tis, kurios kada nors gali išsipildyti, 
bet kaip j siekiamą tikslą, kuris turi 
būti tautos pastangomis ir darbais 
pasiektas. 

Išeivija, būdama tautos dalis ir 
nutildytos tautos balsas laisvajame 
pasaulyje, turi kelti laisvės idealus, 
turi kalbėti pavergtųjų vardu, kad 
pasaulis žinotų visos tautos laisvės 
troškimus, nepaisant, kad ją išnau
doja pavergęs okupantas, kuris yra 
didelis ir galingas, bet stovįs ant 
molinių kojų. Laisvės troškimas yra 
žmogaus prigimties dalis, o vergija 
tik prievartos išdava ir laikinis daly
kas. Visos vergijos griuvo ir visur už 
laisvę buvo kovojama net šimtme
čiais. Laisvė, dideliais troškimais ir 
didelėmis pastangomis atremta, vi
suomet laimėjo. 

Lietuva laisvę taip pat laimės, 
kaip ji laimėjo po daugiau kaip šim
to metų vergijos ir po daugiau kaip 
kelių šimtmečių svetimųjų įtakos, 
žalojusios tautos viršūnes. Vasario 
16-toji tebėra ta šventė, apie kurią 
sukasi visos lietuvių mintys. Ji bus 
atnaujinta, jei tik tauta nepraras 
drąsos, pasiryžimo ir noro iš savo 
tautos didvyrių mokytis aukos dva
sios. p r . Gr. 

Atsirėmęs jų metraščių 1974 
duomenimis atradau, kad ok. Lie
tuvą daugiausiai maitina skly
pininkai, ne kolūkiniai ar valsty
biniai dvarai, kurie skirti rusams ir 
kariuomenei šerti bei Maskvą 
maisto duoklėmis aprūinti (Aidai, 
1977, nr. 8, spaudos klaidų patai
symai, nr. 10, 476 p.). 

Dabar atsirado 1977 m. ir kiek 
1978 m. duomenų, kurie anuometi
nes išvadas ne tik patvirtina, bet 
dar ryškesnėmis padaro, ypač tam 
pasitarnauja „Liaudies ūkio", 1979, 
nr. 7, net du straipsniai, kuriuose 
rašoma ir apie gyv. asmeninį pagel-
binį ūkį, atseit, sklypininkus. Be 
melo neišsiverčia tas straipsnis, 
kuris pasirašytas dviejų didelių 
statistikos tūzų. Tačiau skiplėšiš-
kas melas ne bėda, kai duomenis 
lengvai galima patikrinti daugyba 
bei dalyba. 

Pagal LŪ net pats Brežnevas 
1976 ir 1978 įsakęs daugiau padėti 
sklypininkams prieaugliu bei pa
šarais. Šitoks diktatoriaus gera
širdiškumas privatininkams tereiš
kia jo didesnį norą kariauti, nes 
sklypininkai apskritai vistiek 
pasmerkti išnykimui ir tik paken
čiami „... dabartiniame šalies išsi
vystymo etape". Visai atvirai 
pripažįstama, kad toks sklypinin
kų pakantos etapas būtinas, kol 
dvarai nepajėgia patenkinti 
paklausos. Žinoma, čia turima 
besotė imperinė paklausa, nes ok. 
Lietuvos ž. ū. savąją paklausą, jei 
ne duoklės, lengvai patenkintų. 

S k l y p i n i n k a i ū k i n i n k a u j a 
kapi tal is t iškai 

Dėlto imperinės valstybės akyse, 
kuri tariasi atradusi stebuklingą 
socialistinį ūkininkavimo būdą, jie 
turi būti ne ašaka, o tiesiog visas 
pagalys. 

Sklypininkai 1977 naudojo 322,-
700 ha žemės, iš jų 233,200 ha ari
mų, kai iš viso buvo naudojama 
3,680,000 ha žemės, iš jos 2,490,500 
ha ariamos. Sklypininkai visos 
žemės valdė 8.77 proc., o ariamos — 
9.36 proc. Nuo 1974 sklypininkams 
atimta 3,300 ha žemės. 

Dvarų skaičius, kaip jau 1974 
įsakyta, skubotai mažinamas. 1974 
jų iš viso dar buvo 1,439, o 1977 jau 
tik 1,148, arba 291 mažiau. Iš jų da
bar yra 333 valstyviniai dvarai ir 
815 kolūkių. 

Kad kaime iš viso blogiau gy
venti, pripažįsta ir minėti tūzai, nes 
prekių apyvarta kaime atsilieka 
nuo miesto. 1978 miestiečiui tekę 
1,064 rb prekių apyvartos, o kaimo 
— „tik 382 rb". Kad paklausa nepa
tenkinama, matyti iš kolūkiečių 
santaupų didėjimo, net 24.6 proc. 
visų 1978 pajamų. 

Negalvokite, kad kaimiečiams 
pagailima tik televizorių ar auto-
vežimių. Ne. Išlaidos sumažėjusios 
net maistui. Tūzai ramina, kad, 
mažiau valgant duonos ir bulvių, 

visai nereiškia maisto pablogėji
mo, o tik kad dabar vietoj to žmo
nės mėsą ir kiaušinius kertą. 

Kiti duomenys 

Sklypininkų gamyba 1973 
s u g r e t i n a m o m i s k a i n o m i s 
(neaiškus dydis) įvertinta 902,800,-
000 rb, o visų dvarų — 1,776,600,-
000 rb, arba visa gamyba 2,679,-
400,000 rb. Perskaičiavęs 1974 
valstybės mokėtomis aukščiausio
mis kainomis (1977 tokios kainos 
nepaskelbtos) gavau, kad kolūkių 
visa gamyba buvo verta 1,357,067,-
849 rb, valstybinių dvarų — 693,-
829,329 rb ir sklypininkų — 881,-
496,480 rb, a rba iš v iso 
2,932,393,658 rb. 

Skaičiuojant mažmeninėmis 
maisto gaminių kainomis, visos 
sumos būtų didesnės. Sklypininkų 
suma dar atskirai padidėtų, nes, 
norėdami išgyventi, jie nori nenori 
dalį savosios gamybos turi parda
vinėti. Dėl duomenų trūkumo sumo
mis tai apskaičiuoti, deja, neįma
noma. Tačiau turėtina galvoj, kad 
„brežnevinė pagalba" prieaugliu 
bei pašarais atskaitoma iš dirban
čiųjų uždarbio mažmeninėmis 
kainomis. Kolūkiečių mėnesinis 
uždarbis buvo 126 rb. 

Įdomu dar, kaip trąšomis apsirū
pina kai kurie sklypininkai. Mine
ralinių trąšų ž. ū. iš viso 1977 
pateikta, net 2,149,000 t, arba 919 
kg ariamos žemės ha. Žinant šiuos 
du skaičius iš karto pamatai, kad 
paprasti kolūkiečiai, o ir valsty-
vinių dvarų darbininkai sklypinin
kai tokių trąšų negavo, o tik poniš-
kesnieji iš jų. Ir sugalvok, tu 
žmogau, tokią smulkmenišką žmo
nių erzinimo ir tiesiog kankinimo 
sistemą! 

Valstybei pi rmiausia t ik 
duoklės terūpi 

Žinotina taip pat, kad tai, kas 
valstybės superkama arba dva
ruose tiesiog atimama, didžiąja 
dalimi „eksportuojama" duklėmis 
Maskvai. Plačiau apie tai para
šysiu kitame straipsnyje, dabar 
tepasitenkindamas javų pavyz
džiu. 

Javų derlius 1977 siekė 2,880,700 
t. Iš jų valstybė iš kolūkių nupirko 
211,700 t, valstyvinių dvarų — 
103,800 t ir dar sklypininkai paga
mino 248,000 t. Visi kiti javai vals
tybei buvo „pristatyti" be jokio 
pirkimo. 1938 mažesnės Lietuvos 
javų derlius buvo 1,828,993 t ir jų iš 
ūkininkų niekas neatėmė. 

Sklypininkų laikomų gyvulių ir 
paukščių kiekiai ir toliau nemenki. 
Minusais atžymėti sumažėjimai 
nuo 1974, o pliusais — padidėjimai. 
Galvijų 625,800 (—28,000), iš to kar
vių — 347,300 (-26,300), kiaulių -
655,100 (+26,800), avių — 49,200 (— 
39,600), ožkų — 4,500 (—300), ark
lių — 3,300 (+300) ir paukščių — 
5,923,100 (+194,300). 

Vasario 16 dieną minime tai, kas 
asmeniui, tautai yra brangiausia — 
laisvę. Laisvėje net ligonis jaučiasi 
laimingesnis, negu sveikas kalė
jime. Sekdami ir mūsų laikų tautų 
gyvenimą matome, kad juo kuri 
tauta yra sąmoningesnė, dvasiniai 
kultūringesnė, juo ryžtingiau siekia 
laisvės ar turimą laisvę gina. 
Laisvę pastato aukščiau už visus 
medžiaginius išskaičiavimus, o 
kaip gi dažnai gina ją aukodami 
net gyvybes. Kai prisimeni, kaip 
ryžtingai kovojo už laisvę jau prieš 
daug šimtų metų mūsų tauta, kaip 
kovoja už ją šiandien, tai supranti, 
kokia aukšta dvasinė kultūra, 
sąmoningumas buvo mūsų tautos 
jau prieš šimtus metų. Jeigu mūsų 
tauta nebūtų išsikovojusi laisvės, 
paskelbtos 1918 metų vasario 16 
dieną, tai vis tiek būtų nesiliovusi 
už ją kovojusi, kaip nesiliauja 
kovoti iki šių dienų. 

Kiekviena tauta, kad būtų rei
kiamai sąmoninga savo teisių, kad 
jas brangintų, už jas kovotų, turi 
būti reikiamam laipsnyje dvasiniai 
ir doriniai sveika. Tai gerai suprato 
mūsų tautos vadai, kovojusieji už 
laisvę prie 1918 metus. Lietuvos 
kūrimosi metais po 1918 metų ne 
tik kunigai, bet ir visa sąmoninga 
Lietuvos inteligentija darbavosi ne 
tik ekonominei, medžiaginei pa
žangai, bet ir pasišventė, kai kurie 
net iki visiško savęs užmiršimo, 
vaikų, besimokančio ir liaudies jau
nimo, suaugusių vyrų ir moterų 
organizavimui, kad jiems padėjus 
tapti kiek įmanoma sąmoninges-
niais dvasiniai ir doriniai. Jie 
suprato, kad tik su tokia visuo
mene galima siekti ir tikėtis ko 
nors gero. Jie neapsivylė. Su orga
nizuota, dvasiniai kultūringa, dora 
visuomene buvo lengva sėkmingai 
kelti švietimo ir ekonominę 
pažangą. 

Šiandien Lietuvoje didelis, bet ne 
vienintelis rūpestis, kaip ilgai tęsis 
barbariška okupacija, o taip pat ne 
mažesnis rūpestis yra, kaip gintis 
nuo moralinių pavojų: girtavimo, 
šeimų irimo, pavojų jaunimo dorai. 
Okupantas tai gerai supranta ir 
neleidžia ne tik religinės-moralinės 
spaudos, vaikams ir suaugusiems 
trukdo lankyti bažnyčias, kad ten 
negirdėtų bent žodžių skelbiamos 
religijos ir doros, neleidžia ne tik 
religinių organizacijų, bet net nelei
džia platinti blaivybės. 

Panašūs rūpesčiai ir pavojai 
liečia ir mus už Lietuvos. Kaip ilgei 
tesės lietuviai už Lietuvos kovoje už 
Lietuvos laisvę? Nepakanka išlai
kyti lietuviškas pavardes, lietu
viškai kalbėti. Matome, kad iš tokių 
ne visiems rūpi Lietuvos reikalai. 
Tiesa ir tai, kad dvasiniai, doriniai 
tvarkingų asmenų tarpe yra tokio 
siauro akiračio, kad jie gyvena tik 
savais asmeniniais ar savo šeimos 
interesais. Tačiau, kas nėra dva
siniai, doriniai pakankamai sąmo
ningas ir tvarkingas, iš tokių maža 
nauda ir jo gyvenamo krašto, ir 

lietuvių visuomenei ir Lietuvai. 
Kiek turime lietuvių visuomenei ir 
Lietuvai naudingų iš svetur gimu
sių ir augusių ar senos kartos jau
nimo, tai tik iš tvarkingųjų tarpo. O 
kurių tvarkingumas yra ne tik 
natūralus, bet paremtas ir religija, 
iš tokių turime idealistų, mokančių 
ir drįstančių aukotis ne mažiau už 
mus, gimusius Lietuvoje. Todėl, 
ieškodami pagalbos Lietuvos rei
kalams pas kitataučius valstybi
ninkus, intelektualus, spaudoje, 
vieni kitus ragindami aukotis savo 
tautos reikalams, visada atsimin-. 
kime, kad kova už tautos laisvę 
reikalauja sveikos sielos sveikame 
kūne. 

Būkime labai rūpestingai ugdyti, 
palaikyti mūsų tautiečių, ypa
tingai jaunimo dorinį lygį. Amžių ir 
visokių žmonių patirtis rodo, kad 
visokiom dorybėm, idealizmui, 
pasiaukojimui tvirčiausias pagrin
das yra sąmoningas ir gyvenime 
praktikuojamas religingumas. Svei
kos tautos yra patvaresnės negu 
tironai ir tironijos. Mūsų kova už 
savos tautos ir Lietuvos laisvę 
reikalauja, kad išlaikytume tautą 
dvasiniai ir doriniai sveiką. Jeigu 
Lietuvoje ir už Lietuvos lietuvių 
tarpe pasitaiko visokių, tai vis tiek 
kiti mus stebėdami laiko lietuvių 
visuomenę sveika žmonijos dalimi. 
Mūsų paguodai ir ateities vilčiai 
galime pasakyti, kad mūsų tauta 
Lietuvoje vykdo didesnę misiją, 
negu žino pasaulis ir mes už 
Lietuvos. Apie tai plačiau kalbėti 
nėra šios progos tema. 

Jeigu stengsimės gyventi su 
Dievu, savo kovas pavėsime jo 
palaimai, tai mūsų laikais ne kartą 
matę, matysime gal neilgai trukus, 
kaip pavirsta niekais tie, kurie 
nepripažįsta nieko aukštesnio už 
save. Rusijos ateistinis komu
nizmas su savo teroru tik tiek 
patrauklus, kad iš komunizmo 
vadų vaikų nerandame nė vieno pa
vardės veikliųjų komunistų tarpe. 
Panašiai yra ir su Lietuvos komu
nistų vadais. Kas nors galėtų 
sakyti, kad lietuviai, būdami betar
piai užinteresuoti mūsų pavergėjų 
likimu, kalbame apie nuotaikas 
neobjektyviai. Tačiau ne mes, o 
visai neutralūs asmenys, stebė
dami Rusijos vidines nuotaikas, 
pranašauja komunistų režimui ar
timą galą. 

Rūpindamiesi Lietuva, rūpin
kimės ir savimi, t.y. mūsų žmonė
mis už Lietuvos, kad jie neatpultų 
nuo kovojančios tautos, kaip nors 
suniekindami save. Senojo Įsta
tymo arba žydų tautos istorija yra 
pamoka visiems. Dievo pagalbos, 
palaimos galim tikėtis, jeigu esi su 
juo. Tautos egzistencijos, jos 
laisvės, mūsų ištvermės klausimas 
yra pirmasis po asmeninio išga
nymo klausimo. Rimta proga žvel
kime į mūsų tautos ateitį ueramo 
susitelkimo rimtyje. Jeigu daug kas 

(Nukelta į 4 psL). 

PALIKAU MIELĄ, 
TĖVIŠKĘ 
Atsiminimai 

FELIKSAS PEMPĖ 

Suomių kar ia : Petsamo fronte. 194^ metų žiemos karo su So\"<>tų Sąjunga metu. 

26 
Mano vargai ir nuotykiai Vokietijoj 

1941 kovo 22 d. iš Kauno paskutiniuoju vo
kiečių repatriacijos traukiniu aš susavo šeima 
išvažiavau Vokietijon, palikęs mielą tėvynę 
Lietuvą bolševikų kruvinuose naguose sus
paustą, gyventojus persekiojamus, į kalėjimus 
sodinamus, žudomus. Riedėjo ašaros per skruos
tus man, mano a.a. žmonelei ir kitiems tokiems 
pat "repatriantams" besiartinant prie Vokieti
jos sienos. Visiems buvo skaudu ir gaila palikti 
savo tėvynę ruso "globoje". 

Traukiniui besiartinant prie Kybartų, į 
vagoną įėjo rusas enkavedistas su kareiviu 
palydovu ir iš visų repatriantų pareikalavo ati
duoti vidaus pasus. Atidavėme. Traukinys, 
trumpam laikui stabtelėjęs Kybartuose, tuoj vėl 
pajudėjo važiuoti iš Lietuvos — Vokietijon. 

Sudiev, Lietuva! 
Man linksma buvo gyvent tavo šalelėj. 

šalelėj. 
Širdį man skaudžia, skaudžia ir 

graudžia, 
,."v€*LiTTU)jv;T~Ė \aziuojant... 

Taip savo sieloj ištariau prisiminęs Antano 
Baranausko eilėraštyje parašytus žodžius, ir nu
riedėjo man gailios ašaros per skruostus. 

Po kelių. minučių buvome jau Vokietijoj. 
Traukinys sustojo Eitkūnų gelež. stotyje. Buvo 
jau vėlus vakaras. Traukiniuij3ustojus, mus vi
sus repatriantus pakvietė į stoties salę vakarie
nės valgyti. Baigiantis vakarienei prasidėjo kal
bos — sveikinimai atvykusių. Kas ten kalbėjo ir 
apie ką kalbėjo, mažai ką supratau, tik kiek
vieno kalbai pasibaigus buvo garsiai šaukia
ma: "Heil! Sieg!, Heil! Sieg!"... tuo laiku Vokie
tijoj buvusiu labai madingu ir išplitusiu 
sveikinimosi šūkiu, ypatingai kokiuose nors 
žmonių susibūrimuose, kalbėtojams baigus sa
vo kalbą. 

Po vakarienės ir buvusių sveikinimų vėl vi
sus susodino į tą patį traukinį ir išvažiavome gi
lyn į Vokietiją. Sodinant visus atgal į tas pat 
traukinyje vietas, nes buvo ten likęs visų ran
kinis bagažas, įsibrovė į vagono kupę, kurioje 
aš su šeima ir keli kiti buvome apsistoję, trys 
Kauno restorano "božagraikos" ar panašūs 
buvę grojikai ir su savimi atsinešė ilgas, di
deles muzikos instrumentų dėžes ir ruošėsi čia 
apsistoti. Kadangi toji kupė buvo užimta ir be jų 
ir visos bagažui skirtos vietos buvo mūsų ir kai
mynų lagaminais jau užkrautos, tai jie buvo 
paprašyti iš to vagono skyriaus išeiti. Bet jie iš
eiti atsisakė. 

Žodis po žodžio prasidėjo ginčas ir barniai. 
Jie, kaip tikri hitlerininkai, pradėjo šiurkščiais 
žodžiais plūsti, mus įžeidinėti. Tame vagono 
skyriuje kilo didelis triukšmas, Išgirdusi tai 
gelež. policija tuojau atskubėjo ir pradėjo klau

sinėti, kas čia atsitiko, kas čia per triukšmas. 
Policijai paaiškinom to triukšmo priežastį ir 
paprašėme, kad juos su jų dėžėmis iš čia išves
tų. Policija juos visus tuoj išvedė ir įsodino į ki
tą vagoną. Tai buvo mums pirmas"siurprizas" 
Vokietijon ką tik įžengus. Mano žmona tuomet 
ir minėjo, kad pradžia Vokietijoj ne kokia. Gir
di, nenusileiskime jokiam brutalumui, tai lai
mėsime. 

Važiuojant kelyje traukinys sustodavo tik 
didesnėse gelež. stotyse. Sustojus Marienburgo 
gelež. stotyje mačiau Caplikienę, Vidaus reika
lų ministerio Juliaus Čapliko žmoną, su abiem 
dukrelėm,stoties perone bestovinčias ir savo vy
ro bei tėvo atvažiuojant belaukiančias. Bet jo 
nesulaukė. Paskutinis traukinys su repatrian
tais atvažiavęs jo neatvežė. Jį bolševikai, kaip 
ir daugelį kitų lietuvių, buvo areštavę ir nė 
Vokietijos repatriacijos komisijos pareigūnai ne
įstengė jo iš bolševikų išvaduoti. 

Caplikienę ir J. Čapliką pažinojau iš tų lai
kų, tarnavau Žiežmarių pašte. J. Čaplikas tuo 
laiku buvo Žiežmarių vidurinės mokyklos direk
torius. Labai malonus ir paprastas dzūkelis. Jo 
dažnai buvau kviečiamas ir dalyvaudavau kaip 
šioks toks aktorius vidurinės mokyklos moki
niams rengiamuose vaidinimuose. Taip pat jis 
mums, "aktoriams", pasakodavo ir apie lenkų 
nelaisvėj pergyventas savo dienas. 

.(Bus daugiau) 



DRAUGAS, Sdtadienis, 1980 m. vasario mėn. 16 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 
KOLEGIJA MINI LIETUVIŲ 

ŠVENTES 

Vasario 3 d. Fairfielde prie 
Bridgeporto Šv. Širdies kolegi
ja suruošė Vasario 16-tos dienos 
minėjimą ir dailininko A. Galdi
ko, jau prieš 10 metų mirusio, 
paveikslu parodą su dailininko 
apibūdinimu. Šventės suruoši
mas buvo iškeltas Lietuvos vy
čių veikėjų Alfonso ir Teresos 
Trainiu ir sesers Margaritos Ba
reikaitės, Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno Putname va
dovės. Dr. Evelyn Conley, kole
gijos steigėjo našlė, tam pritarė 
ir kolegija prisidėjo skelbimais ir 
finansiškai. Apylinkių Lietuvos 
vyčiai, putnamietės seselės ir LB 
Connecticut apygarda buvo pa
kviesti prisidėti. 

Minėjimą pradėjo dr. Conley, 
advokatė, kolegijos globėja, 3 vai. 
p.p. Ji paaiškino dienos reikšmę. 
Invokaciją sukalbėjo kun. F. 
Pranckus, Bridgeporto parapijos 
klebonas. Amerikos ir Lietuvos 
himnus giedojo V. Barius, daly
vių pritariamas. Buvo pristatyti 
kolegijos prezidentas dr. E. Me-
lady, koleg. knygyno vedėjas E. 
OTiara, ses. Margarita Bareikaitė, 
prel. V. Balčiūnas, A. ir T. Trai-
niai ir kai kurie kiti. Po to kank
lių muzika iš plokštelės visus su
pažindino su lietuviškos muzikos 
charakteriu. 

Pagrindinė paskaitininke sese

lė Ona Mikailaitė buvo pristaty
ta dr. Conley, kuri apibūdino se
selę, kaip rašytoją, poetę, daili
ninkę k spaudos darbuotoją. 

Paskaitininke savo paskaitoje, 
kuri užtruko visą valandą, bet 
niekam neprailgo dėl paskaitoje 
iškeltų įdomių minčių ir ypatin
go jų dėstymo, labai įdomiai su
gretino dailininko Galdiko disi
dentinį reiškimąsi prieš visokias 
nusistovėjusias sroves ir izmus 
su lietuvių būdu ir lietuvių tau
tos žmonių savito disidentinio 
charakterio reiškimusi. To cha
rakterio ir lietuvių valstybingu-
mo dėka Lietuva iš visų Rusijos 
pavergtų tautų gausiausiai reiš
kiasi disidentais. Tas gelbėjo ir 
tikimasi, kad gelbės tautai nuo 
išnykimo. 

Oficialiąją dalį dr. Conley bai 
gė malda už draugus ir pageida
vimu, kad visi žmonės pasaulyje 
taptų draugais ir broliais. Ji taip 
pat priminė, kad kolegijos lietu
vių kalbos, literatūros ir istorijos 
kursai su pilnomis užskaitomis, 
vedami lietuvių profesorių, dar ga
li priimti naujus studentus. Bib
liotekos salė, talpinanti apie 200 
žmonių, buvo pilna. Visa progra
ma pravesta anglų kalba. 

Nedidelė lietuvių tautodailės 
dirbinių ir būdingų eksponatų 
paroda buvo įrengta talpiose stik
linėse spintose, knygyno praėji-

Baltirnorės, Md., Lietuvių namų svetainėje veikia klubas, pavadintas "Am-
ber Roam". Cia matyti Eiė Okaitė, viena iš kelių patarnautojų svečiams. 
Klubas kol kas veikia tik trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 
9 vai. vak. Nuotr. Ai Karaliaus 

v . . . 

sirinkusieji domėjosi abiem, "bu
vo parduota 6 ar 7 "paveikslai. 

Pabaigoje kolegija pavaišino 
dalyvius vynu, kava, sausainiais, 
visokiu sūriu ir juoda duona. 
Juodą duoną ir lietuvišką baltą 
sūrį atvežė Putnamo seselės. 

Sveikintinas toks lietuviškas 
prasiveržimas į aukštojo mokslo 
įstaigą. 

Susikaupimo dienos 
— Arkiv. Jurgio Matulaičio 

mirties diena paminėta sausio į archyvą "Alka", kurio užbai-
27 d. Diena pradėta rytą kun. S. j gimui dar reikia nemaža pinigo. 
Ylos šv. Mišiomis ir pamokslu, Būtų nesunku vykdyti lietuviš-
baigta 4 vai. p.p. mišparais ir kus darbus, jei tokių aukotojų atsi 
maldomis. Melstasi už jo kanoni- Į rastų daugiau. Alka yra netoli 

kė šv. Mišias ir pasakė pamoks
lą, o vakare — ypatingomis 
maldomis melstasi prie išstatyto 
Svč. Sakramento. 

* Kiti įvykiai 

— Ella Perkins — Partauskas, 
pensininkė gailestingoji seselė, 
sausio 29 d. baigė savo bent dvie
jų savaičių svečiavimąsi vienuoly
ne Ta proga ji parėmė seselių 
darbus ir gausia 5000 dolerių au
ka Amerikos Lietuvių Kultūros 

i džiąsias šventes Ghicagoje ir Ca-
lifomijoje su giminėmis, vėl grį
žo padėti seselėms. 

Ruošiama 
— Religinio atsigaivinimo na

mai, vedami seselių, ruošia reko 
lekcijas: Vasario 23-24 dieno
mis — vidurinių ir aukštųjų mo
kyklų jaunimui, o kovo 14-16 die 
nomis — moterims. Moterims re
kolekcijas ves kun. prof. V. Cu-
kuras. Laukiama kiek galint dau
giau dalyvių. Būtų gera, kad no
rintieji dalyvauti iš anksto pra
neštų seselėms. (Adresas raštu: 
Immaculate Conception Con-
vent, Putnam, Conn. 06260; te
lefonu: (203)928-5828. 

Mūsų mirusieji 
Kunigas Vincas Puidokas stai

ga mirė Matulaičio namuose sau
sio 23 d. Cia jis gyveno keletą pa
starųjų mėnesių. Palaidotas jo 
anksčiau aptarnautoje parapijoje 
Westfielde, Mass. Velionis gimė ir 
mokslus ėjo Lietuvoje, į šį kraštą 
atvyko 1931 m. Buvo labai akty
vus Lietuvos vyčiuose ir finansa
vo keletos lietuviškų knygų išlei
dimą. Pastaraisiais metais jokioje 
veikloje nedalyvavo, nes sveika
ta neleido. Teilsisi ramybėje šio
je svetingoje žemėje. Žinoma, 
kad Lietuvoje liko giminių, o šia
me krašte tik tolimų giminių. 

J. Kr. 

PANAIKINTAS ORO 
SPĖJIMO {STATYMAS 

Anglijoje kartkartėmis išlei
džiami parlamento nutarimai, 
kuriais panaikinami pasenę įs
tatymai. Šitaip buvo atšauktas 
ir 1667 m. rugpiūtį išleistas ka
rališkasis įstatymas, pagal kurį 
oro spėjikus reikia viešai sude-

! ginti aikštėse kartu su ragano
mis ir burtininkais. Ta proga 
laikraščiai rašė, kad "anglų me-

zacijos pagreitinimą. Visose mal
dose dalyvavo gausus būrys sese
lių ir vietos lietuvių. 

_ , , , . . . . . . , — Sausio 29 d. seselės ir vietos 
me o Galdiko paveikslų parodaJ ^ ^ ^ meldėsį ^ Lje_ 
susidedanti is daugiau negu 20 j h l i e t u v i u s k a n k i n i u s . R ^ 
vidutinių ir nedidelių paveikslų, | k a i , Į , , t ^ ^ Y l a atlai-
tilpo vienoje knygyno salių. Su-

vierruolyno. 
— Sveikiname prof. dr. A. Ku

čą grįžusi iš Chicagos, kur jis da
lyvavo 'savo parašytos knygos 
"Jurgis Matulaitis — Matulevi
čius" pristatyme sausio 27 d. 

— E. Abelkienė, praleidusi di-

IS ATEITININKŲ GYVENIMO 
popietės (Atkelta iš 2 psl.) 

mis komentavo savo mintimis. 
Jų kalbose buvo paliesta nema
ža gilių minčių. Dalyvis 

Saulius Jankauskas kalba Žiemos kur
su metu, Dainavoje. 

Nuotr. R. Muaonytės 

SUSITIKIMAS SU UETUVA 
Ateitininkų namuose vasario 

24 d. 2 vai. po pietų, Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimų mė
nesio proga, ruošiamas susitiki
mas su Lietuva — žodyje, dai
noje, skaidrėse. Programą ruo
šia būrys jaunimo. Talkina 
Aldona Zailskaitė, Rūta Augiūtė, 
gulaitytė, M. šilkaitis. Elena 
Baltrušaitienė ir kiti. Visi kvie
čiami ir laukiami. 

Ateitininkų namus rasite va
žiuodami South West Highway 
iki 123: sukti į dešinę ir 123 va
žiuoti iki Arch. Archer važiuo
ti iki 127 ir sukti | dešine. Maž
daug u i bloko sukti vėl j dešinę 
ir, pervažiavus seminarijos kie
mą, sukti vėl į dešinę. B čia jau 
matyti Ateitininkų namai. 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta 15 3 pusi) 

Ateitininkų namų 
pradžia 2 vai. p. p. 

SVI3KINAME 
PBEMIJV GAVĖJUS 

Sveikiname 'Tš Ateitininkų 
gyvenimo" mielus bendradar
bius Liną Kojelį, Ritą Neveraus- Į 
kaitę, dr. Liną Sidrį ir Saulių j 
Kuprį, gavusius premijas iš Lie
tuvių žurnalistų P. Daužvardžio 
fondo, baliaus metu, Chicagoje. 
Taip pat sveikiname gavusius 
atžymėjimus — Danutę Norvi-
laitę, Vilių Dundzilą, Joną Kuprį. 
Visiems linkime nesustoti pu-
siaukelyje, bet kopti į kalno 
viršūnes. i. i. 

JAUNŲJŲ 
VASAROS STOVYKLA 

JAS vasaros stovykla, kurią 
ruošia JAS centro valdyba, šį
met įvyks Dainavoje, liepos 20 
— rugpiūčio 3 dienomis. Sto
vyklos vadovybę sudarys: dva
sios vadas — kun. A Saulaitis, 
SJ, komendantas — J. Polikai-
tis, vyriausia mergaičių vadovė 
— R. šilgalienė, vyriausias ber
niukų vadovas — V. Gražulis, 
slaugė — V. Damušienė, ūkve-
dė — R. Šarauskienė, rankdar
biai — V. Černiauskienė ir J. 
Zubinienė, keramika — M. Gai-
žutienė, muzika — D. ir I. Poli-
kaičiai, tautiniai šokiai — J. Ru-
gienienė, gamtos programa — R. 
Petruševičienė, sporto vadovas 
— J. Idzelis. Tolimesnis stovyk
los vadovybės sąstatas bei pro
grama bus paskelbta vėliau, šia
me skyriuje. Stovyklos regis
tracijos anketos bus išsiųstos 
mėnesio bėgyje. 

Ateitininkai, norintieji vado
vauti vasaros stovyklos būre
liams, prašomi kreiptis pas sto
vyklos koordinatorę, J. Udrienę, 
21795 Hampstead Dr., Birming-
ham. Mich. 48010. 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
ženkliukai jau užsakyti, žen
kliukai yra auksiniai organiza-

Tarptautiniai Reprezentacines Plokštelės 
Atlieka: DALIA KU6ENIENE 
Akompanuoja: Enriaue Arias 

Pirmoje plokštelėje lietuvių kompozitorių kūriniai: 
Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Antroje plokštelė 1e pasaulinių kompozitorių kūrimai: 
Beiliui, Dougnerty, Gluck, Nuv Puccini, 
Stout, Wagner. r-

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais. 

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
' * 

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

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

teorologai atsiduso su palengvė
jimu". Tačiau j redakcijas pa
sipylė laiškai, kuriuose teigia
ma, kad parlamentas pasiskubi
no: prognozių klaidos yra to
kios didelės, jog reikėję kol kas 
kaip moralinę grėsmę palikti tą 
senąjį įstatymą. jm. 

Ne tas vyras, kuri§Qprade-
da, bet tas, kurs pabaigia. 

Iiet.Ifjlatarlė 

JAY DRUGS VAISTINE 
2759 W. 71st St., Chicago, DI. 60629 » 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo £ «aL 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 

Pranešame, kad atidarytas 

SKAUSMO IR SVEIKATOS REABILITACIJOS CENTRAS 
AMERICAN INTERNATIONAL OLINIC 

1911 27th Street, Zion, Illinois 60099 

Tvarkymui ir gydymui kroniško skausmo ir kitų kroniškų ligų 
bei įtempimo kontroliavimui. 
Del brošiūrų ar susitarimui rašykit a r skambinkit Tel. 608—786-0611 

i 
--

j VVAGNER and SONS JĮ I 

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

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVIGE 
2423 Mtat 59th Straei _ Ttl. Gft 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 

TYPEWR1TERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiao 
Vir i 50 metų patikima* jums 

patarnavimas. 

5610 S. PalasM IMU Chicago 
H M » — 581-4111 

j TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
j NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 
j K A T A L O G A S 
: Didelio formato, 184 pusi. Išleistas 1980 m. 
\ Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso-
į iiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal-
f ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, veliau-
\ šiai išleistos knygos ir t.t. 
\ Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
j Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
j Chicago, IL 60629. 
!»•*••••••••*•••••••«• m i n ū m i •• • • • • • (n r<A. . . . l l M.{ 
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I D E M E S I 0 * R A D I J O K L A U S Y T O J A I ! § 
I K l a u s y k i t ė s k a s v a k a r a i I 

L I E T U V O S A l D A l —1490 AM Į 
Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro. 237 = 

K A Z Ė B R A Z D Ž I O N Y T f i = 
2646 West 71st St., Chicago, UL — TeL T78-5374 § 

St. Petersburg, Fla. — šeštadieni, 12:30 vai. popiet E 
Stotis WTIS -— 1110 KC f 
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&+M LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES S 

= ^Įf Pardavimas ir Taisymas 2 
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1980 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO / NEW YOBKO 

-m 
t» 

MASKVA/VILNIUS 

kas gali Lietuvai padėti ar pa
kenkti iŠ šalies, tai vis tiek tau
tos ir Lietuvos likimas svarbiau
siai prikaluso nuo pačių lietuvių. c i j o 6 fenklhikai « baltu "skyde-
Vasario 16 dienos proga tebūna ^ J u o g b u s ^ ^ ^ ^ fea. 
pareikšta mūsų visų pagarba j 
tiems praeities ir dabarties lietu
viams, kurie kilniai aukojasi, 
darbuojasi savo tautai. 

Vysk. V. Brizgys 

landžio gale, ar kiek vėliau, pas 
J. Polikaitj. 7235 S. Sacramen-
to, Chicago, EI. 60629. 

G. Kriaučiūnienė. 
JAS sekretorė 

KELIONE 1 PRANCŪZIJA IR ITALIJA 
1980 M. BIMELI0 12 • 27 DIENOMIS 

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

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

Dėl informacijos kreiptis J 
MATILDĄ MARCINKUTĘ - GAUCIENĘ 

VVORLD EXPRESS 
TEL — 332-4111 

Kovo 20 d. 
Balandžio 3 d. 
•Balandžio 16 d. 
•Gegužes 7 d. 
•Gegužės 14 d. 
Gegužės 21 d 
Birželio 5 d. 
Birželio 19 d. 
Birželio 23 d. 

— $ 899.00 
— $ 899.00 
— $ 879.00 
— $ 899.00 
— $ 899.00 

(su Riga) — $1199.00 
— $ 999.00 
— $ 999.00 
— t 949.00 

Liepos 15 d. — 
Rugpiūčio 7 d. — 
Rugpiūčio 13 d. (su Riga) — 
Rugpiūčio 28 d. — 
•Rugsėjo 17 d. — 
•Rugsėjo 24 d. — 
•Spalio 8 d. — 
Gruodžio 26 d. 

$ 999.00 
$ 999.00 

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

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

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie fių grupių 
galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

REGISTRUOKITĖS Is ANKSTO—GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. ^"BER 

TRANS-ATLANTIG TRAVEL SERVICE, INC. ***** 
393 West Broadway, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. Tel 

Norintiems atsikviesti gimines i? Lietuvos 
paštu — paruošimas yra tik $30.00. 

617-268-8764 

tvarkome dokumentus asmeniškai ir 

.4 

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

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENE. 
Prices are based on double oceupancy and are subject to changes. 
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REDAGUOJA OFELIJA BARSK£TYT£, 1«11 CONNECTICUT AVE„ N. W„ Suite 2, WASHINGTON, D.C. 20009 

SVARBIAUSIA MŪSŲ PAREIGA YRA REAGUOTI 
Pokalbis su lietuviškoj informacijoj dirbančia Ginte Damusyte 

T 

— Ar gali apibūdinti savo as
menišką gyvenimą? Kur augai, 
mokeisi ir t t.? 

— Gimiau Clevelande ir už
augau Detroite, kur šokau "Ši
lainės" tautiniu šokių grupėje, 
baigiau lituanistinę mokyklą ir 
dvejų metų pedagoginius kur
sus. Baigiau aukštuosius moks
lus 1979 metais Wayne State 
universitete, Detroite, kur įsigi
jau bakalauro laipsnį istorijoj ir 
politiniuose moksluose. 

— Lietuviška veikla — kur 
pradėjai, kas paskatino? 

— Įsijungiau į lietuvišką veik
lą per ateitininkus, iš tikrųjų 
sekdama tėvu pavyzdį. Nuo 
pat mažens priklausiau ateitinin
kams, pasiekus moksleivės am
žių, dažnai kandidatuodavau ar 
įeidavau į kuopos valdybą, vė
liau į centro vaidybą (į Jaunu
čių komisiją). Cia išmokau prak
tiškai veikti — ruošti parengi
mus, suvažiavimus, stovyklas, 
vykdyti programas, kitus įjungti 
į darbą ir t t Pradėjau dalyvau
ti Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuviu jaunimo sąjungos veik
loj, būdama studentė. Buvau 
LJS ir LB Detroito skyriaus val
dybose ir Pabaltiečių žygio už 
žmogaus teises egzekutyvinio ko
miteto narė. 

— Kur dabar gyveni ir ką vei
ki? 

. 

— Dabar gyvenu New Yorke, 
kur dirbu kun. Pugevifiaas va-
dovakrjamoj Lietuviu katalikų 
religinėj šalpoj ir Lietuvių infor
macijos tarnyboj. 

— Ką LKRS daro? 
— Pirmiausia gal reikėtų pa

aiškinti, kad šioj būstinėj dabar 
veikia keturios organizacijos: 

1. Uetuviy katalikų religinės 
šalpos įstaiga, kuri rūpinasi Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia, 

2. Kunigu Vienybė ir jos pa
dalinys Amerikos Lietuvių kata
liku tarnyba, kurios rūpinasi ka
talikų reikalais JAV-se, 

3. Lietuvos Vyčių lietuvišku 
reikalų komisija, kuri trenka ži
nias, liečiančias Lietuvą bei lie
tuvius ir, kur reikia, į tas žinias 
reaguoja, 

4. Lietuvių informacijos tar
nyba, kuri aprūpina lietuvių ir 
kitataučiu veiksnius bei spau
dą Lietuvą liečiančia informaci
ja (ELTAI išsikėlus į VVashing-
toną, buvo »cikalas sustiprinti 
vienintelę New Yorke likusią 
lietuvių informacijos tarnybą). 

Mano pagrindinis darbas yra j 
Lietuvių kataliku religinės šal- j 
pos ir Lietuvių informacijos dar- • 
bai. 

Lietuvių katalikų religinė šal-J 
pa rūpinasi Lietuvos Kataliku 
Bažnyčios Kronikų vertimais j 
angly kalbą ir šių anglišku 
leidiniu siuntimu JAV vysku
pams, senatoriams ir koner^so 
atstovams, pasiuntinybėms Wa-
shingtone ir prie Jungtiniu Tau
tų, ELTos atstovybėms ir apie Į 
500 egz- atskiriems a.<>rrtcr,irri<; ''tik j 
197T me+ais :? PHitrmė-: ?a!pns| 
įstaigos buvo išsiųsta 25.000 j 
egz.). šalia to, Religinė šalpa lei- į 
džia ir platina tūks 'ar^m !are
lių, lankstukų f r brošiūrų kita
taučiams. Religinė šalpa išlei
džia rnetini maldos kalendorių 

už kenčiančią Lietuvos Bažnyčią, 
kviečiant visas lietuviu parapi
jas bei organizacijas paskirtą die
ną melstis už Lietuvą. Taip pat 
praveda rinkliavas kitataučių pa
rapijose. LKRS subsidijuoja kny
gų leidimą, tokių kaip: prof. 
Vyt Vardžio "The Catholic 
Church, Dissent and Nationali-
ty in Soviet Lithuania" ir Micha-
el Baiardeainc "Lithuania, Land 
of Crosses" ir Šias knygas plati
na visame pasaulyje (didelė 
"Land of Crosses" siunta ką tik 
pasiekė mūsų įstaigą; šią knygą 
galima užsakyti per Lietuviu ka
talikų religinę šalpą, 351 High-
land Blvd., Brooklyn, NY 11207). 
Religinė šalpa taip pat atsako į 
gautus laiškus ir prašymus iš 
Lietuvos ir, kur ir kiek įmanoma, 
išpildo prašymus. 

Lietuviu informacija, pasinau
dodama Amerikos Lietuvių ka
taliku tarnybos, Lietuvių kata
liku religinės šalpos, Kunigų 
Vienybės ir Lietuvos vyčių Lie
tuvišku reikalų komisijos išvys
tytu informacijos ir pažinčių 
tinklu, siekia aptarnauti lietuvių 
spaudą bei radiją ir kitataučiu 
spaudą. Gavus LKB Kroniką ar 
kitokią informaciją bei nuotrau
kas iš Lietuvos, pasiunčia Lais
vės radijui, Amerikos Balsui, Va
tikano radijui ir lietuviškiems 
laikraščiams, skubiai paruošia 
atskirus reportažus kitataučių ži
nių agentūroms anglų kalba. 
Taip pat atsakinėja į įvairius pa
siteiravimus iš Amnesty Interna
tional bei kitų panašiu organi
zacijų ar asmenų. Dabar ren
ku? duomenis apie lietuvius po
litinius kalinius ir baigiu politi
nių kalinių sąrašą. Taip pat 
renkame medžiagą šiuo metu 
apie rusifikaciją pristatymui per 
Žmogaus teisiu komisijos kon
ferenciją Ženevoje vasario mėne
sį. 

— Kaip jaunimas gaii čia pa
talkinti? 

— Jaunimas gali patalkinti 
visaip. Tiems, kuriems įmanoma, 
gali paaukoti savo laiką Religi
nei Šalpai, prisidedant prie įvai
rių atliktinu darbų pačioj įstai
goj. Jis gali platinti mūsų at
spausdintus informaciniu lape
lius savo miestuose, 

Gint* Damijrtt 

SUSIPAŽINKIME 
SU GINTE 

Mieli skaitytojai, 

Esu pripratus šį skyrelį pra 
dėti su linksmu, nerimtu įva-

• du. Bet šiomis dienomis, tas 
linksmumas nelabai vietoje. Rei
kia tik pakelti bet kokio miesto 
pagrindinį laikraštį ir perskaity
ti pirmą puslapį, kad suprastu
me, koks neramumas supa šių 
dienu pasaulinius įvykius. Ir tik
rai nejauku, kad kai kurie įvy-

i kiai yra graudūs pakartojimai pa-
' saulinės isterijos... 

Šiandien šiame puslapyje no
riu supažindinti Jus su viena 
gera bendradarbe — drauge — 
Ginte Damusyte. Mūsų visuo
menė yra pripratus aimanuoti, 
kad jaunimas nėra pasiaukojan
tis, mėgsta šokti, dainuoti ir puo
tauti, bet kai reikia rimtą darbą 
dirbti, tai visi prapuola. Iš tikrų
jų tai nėra tik lietuviško jauni
mo ypatybė, bet ypatybė, kuri 
gali būti pritaikyta visiems am
žiams, visoms kartoms. Jaunimas 
gal ir mano, jog užtenka į šokius 
nueiti ar į Kongresą nuvažiuoti. 
Bet daug kas iš vyresniosios kar
tos irgi mano, kad užtenka bent 
dešimtinę paaukoti arba į minė
jimą atsilankyti. Visi mes turime 
dažnai ir rimtai pergalvoti, ko
kia yra mūsų pareiga, būnant 
lietuviu. 

Bet tos mūsų pažibos — tie, 
kurie kasdien atiduoda "savo da
lį" lietuvybei — dažniausiai yra 
mažiausiai pažįstami. Todėl ir 
lietuviško jaunimo tarpe kartais 
tie, kurie daugiausia dirba, dau
giausia atlieka, yra mažiausiai 
susilaukę bent trupinėlio padė
kos. Per paskutinius keletą mėne-

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 16 A 

Vokietijos LJS suvažiavimo dalyviai klausosi paskaitos. 
Nuotr. Georg Wiegand 

politinio sąmoningumo ugdymo varde žinutėje apie areštus So-
pakomisę, Rimantas — megs ry
šius su kitataučiais, Viktoras — 
palaikys ryšius su PLB greitosios 
akcijos pakomise, Gintė rūpinsis 
žmogaus teisių ir tikinčiųjų 
teisėms ginti pakomise. Informa
cijos centras veiks per Ryšių cen
trą Chicagoje. Jau pradedam 
įeiti į nusibrėžtas vėžes. 

Svarbiausia mūsų pareiga, 
ne tik valdybos bet ir viso lietu
viško jaunimo, ypačiai to, kuris 
dalyvavo Kongrese, yra reaguoti. 
Vokietijos lietuviai reagavo stip
riai į Cesiūno pagrobimą, ir štai 
jo nuotykis nuaidėjo per visą pa
saulį. New Yorke lietuviai reaga
vo, kai "New York Times" laik
raštis tyčia praleido Terlecko pa

vietų Sąjungoje, nes Tedakcijos 
žodžiais jiems "pritrūko vietos". 
Perskaičius anos dienos "New 
York Times", mačiau atskirą ži
nutę apie lietuvį Vytautą Skuodį, 
kuris buvo areštuotas Lietuvoj. 
Manau, kad čia tiesioginis New 
Yorko lietuvių akcijos rezultatas 
— dabar tik reikia reaguot į pa
tį faktą — Skuodžio areštą. Lie
tuviu informacijos tarnyba suži
nojo, kad Skuodis yra JAV pilie
tis (gimęs Amerikoj). 

Dabartiniai pasaulio įvykiai 
(Žmogaus teisių sąjūdis, Afga
nistano panašus rusų užpuoli
mas kaip Lietuvos) suteikia 
mums gausybę progų iškelti ir 
Lietuvą liečiančius klausimus! 

LIETUVIŲ JAUNIMAS PRARADO 
DRAUGĄ 

Praėjusių metu birželio 3 d. 
sių esu Jus supažindinus su kai, ajikstyvą w j a u n a s k t v i ų v e i . 

savo draugus ir dvasiškius, kraš
to vadovybes apie Lietuvos da
bartinę padėtį, naudojant LKB 
Kroniką bei kitą pogrindžio spau
dą. Svarbiausia, kad jaunimas 
pats susipažintu su LKB Kroni
ka — taip jis supras Lietuvoj gy
venančių sąlygas ir galės kita
taučius geriau apšviesti. 

— Kokie įspūdžiai iš IV PLJK? 
— Įspūdžiai iš TV PLJK geri. 

Pirmiausia, buvo nepaprastai 
įdomu pamatyti, kaip lietuviš
kas jaunimas, iš viso pasaulio su
sibūręs vienoje vietoje, susigyve
na, susikalba, galvoja... Studijų 
dienos paliko gerą įspūdį tuo at
žvilgiu, kad diskusiniuose būre
liuose klausimus nagrinėjom ir 
paskui pristatėm visiems balsavi
mui. Žinoma, nesakyčiau, kad 
viskas buvo tobulai išspręstą — 
tai natūralu. Man asmeniškai, 
kaip atstovei, būtu padėję du 
dalykai: 1) jei būčiau turėjus pro
gą dalyvauti ankstyvesniuose kon
gresuose (IV PLJK buvo mano 
pirmasis kongresas): sekančiam 
kongresui tikiuos turėsiu dau
giau patirties, 2) jei būčiau nu
vykus į Lietuvą prieš kongresą 
(buvau po kongreso): kažkaip, 
susitikus su Lietuvos žmonėmis, 
mūsų tikslai pasidarė daug aiš
kesni ir aktualesni. 

— Kokios tavo pareigos PLJS? 
— įeinu į PLJS centro valdy-

kuriais iš tokių jaunu veikėjų. 
Kai kuriu pavardės yra labai ge
rai žinomos, kai kurių tik veidai. 
Toks žmogus yra Gintė. Gintė 
nėra iš "vyresniųjų" mūsų tar
pe. Jos pavardė gal ir nežinoma 
kiekvienam jaunuoliui. Ji paly
ginus dar jauna — tik praeitą 
vasarą baigė universitetą. Bet 
kas ją pažįsta, kas su ja yra dir
bęs, gali suprasti, kodėl aš apie 
ją rašau. Jos darbštumas, energi
ja, malonus būdas turėtų būti 
ne tik įvertintas, bet ir pasektas. 
Metus savo gyvenimo atiduoti 
lietuviškai veiklai nėra ilgas lai
kas, bet kai esi tik baigęs mokyk
lą — kai traukia karjeros, toli
mesnės studijos, kelionės, pramo
gos, metai gali atrodyti kaip am-
žmvbė. Ofelija 

bą kaip politinės veiklos koordi
natorė. Į politinę komisiją įtrau
kiau Ofeliją Barškėtytę (Akade
minių Prošvaisčių redaktorę, 
dabar dirbančią VVashingtone) 
Liną Kojelį (At-ku Federacijos 
generalini sekretorių, dirbantį 
Senatoriaus Schweiker būstinėj 
VVashingtone), Viktorą Naką (bu
vusį PLJS politinės veiklos koor
dinatorių, siekiantį istorijos dak
tarato VVashingtone) ir Rimantą 
Stirbį ("Bridges" redaktorių, iš 
Philadelphijos). Pasiskirstėm va
dovauti atskirom pakomisėm: 
Ofelija, Linas ir Viktoras tvarkys 

D*Us Vokietijos LJS *ov»£Is'riB» dai>"v!ų JU naakailinmiait Su-.-a^iaTtma* jvyko i f r j ą-s KpkrUic 23-2S dienotEi*. 
N'aotr. Georg WlegafMl 

kėjas, nuoširdus lietuvių drau
gas, Egils Rozenbergs tragiškai 
žuvo autoavarijoje prie VVashing-
tono. Jis paliko šį pasaulį, išgy
venęs vos 25-rius metus. 

Egils gimė 1953 m. kovo 16 d. 
New Castle, Pennsylvanijoje. Tė
vui 1961 metais mirus, Rozenber-
gsu šeima persikėlė gyventi į Ro-
chesterį. Tenai Egils lankė ir bai
gė gimnaziją. Jis buvo geras mo
kinys, kuris, tačiau viso laiko ne
praleisdavo vien prie knygų. Gim
nazijoje Egils priklausė mokyklos 
orkestrui, prancūzų klubui, mo
kyklinio metraščio štabui ir moks 
luose pasižymėjusiu gimnazistu 
organizacijai ("National Honor 
Society"). Be to, jis buvo atletas, 
įsijungęs į gimnazijos krepšinio 
ir lengvosios atletikos komandas 

Baigęs gimnaziją Egils lankė 
Rochesterio universitetą. 1976 m. 
jis įsigijo bakalauro laipsnį iš fi
losofijos, 1977 metais persikėlė į 
VVashingtono apylinkę, kur gy
veno iki mirties. 

Pasak jo motinos Irenos Ro
zenbergs, Egils pergyveno tris 
momentus savo gyvenime, kurie 
jį nepaprastai paveikė. Pirmas bu
vo jo tėvo mirtis, kai Egils turė
jo tik septynerius metus. Antras 
— tai diena, kada gimnazijos pir
mokui Egilsui mokytojas davė 
perskaityti knygą apie Platoną. 
Nuo to laiko Egilso susidomėji
mas filosofija buvo nenumalši
namas. Trečias svarbus momen
tas įvyko 1974 metų vasarą, kai 
Egils lankė latviu kalbos kursus 
Kalamazoo, Michigano valstijo
je. Kiek esu girdėjęs, šie kursai sa
vo stipria tautine dvasia ir inten
syvumu yra panašus į mūsų jau
nimo kongresus ir lituanistikos 
seminarus. Po tu kursų Egils 
pasidalė labai aktyvus latvių vi
suomenės narys. Jis suorganizavo 
latvių jaunimo grupę Rocheste-
ryje ir ėjo informacijos direkto
riaus pareigas Amerikos latvių 
jaunimo sąjungoje (A. L Y. A ) 
1975 — 1976 metais. 

Kai susipažinau su Egilsu 1977 
-nety .ašaros gale, jo užsidegi-

įtviškiems reikalams buvo 
Manau, kad ne vienas ne

prisidėjęs prie Pabaltiečių 
už žmogaus teises ruošos 

ze-ai prisimęr.a "ų a*;H-
mgiŠką, garbanotų plau

kų latvių jaunuolį. Jis buvo vie
nas iš tų "angelų", kurie VVa
shingtone pasirodė maždaug dvi 

EgUs Rozenbergs 

T R U M P O S 
B A N G O S 
Nauja Kanados 

Lietuvių jaunimo 
valdžia 

Nuo praėjusio rudenio pradė
jo veikti nauja KLJS valdyba. 
Naujosios valdybos adresas yra: 
KLJS, 1573 Bloor Street VVest, To
ronto, Ontario M6P 1A6. 

Sveikiname naująją valdybą, 
linkėdami jai daug sėkmės ir iš
tvermės ateinančiuose veiklos 
metusoe. Valdybos nariai yra šie: 

Laima BerOnytė — pirminin
kė, Laima yra prancūzų kalbos 
mokytoja, baigusi Guelph uni
versitetą ir mokytoju seminari
ją, veikli skautė, Jaunimo sąjun
gos veikėja, buvo IV PLJK atsto
vė ir dabartinė "Tėviškes 2ibu-
riu" jaunimo redaktorė su Dan
guole Juozapavičiūte. 

Gražina Ignaitytė — vicepir
mininkė, Gražina yra baigusi 
Western universitetą Londone, 
Ontario, ir dabaT siekia magistro 
biznio srityje Toronto universite
te, dalyvavo IV PLJK kaip atsto
vė, veikli skautė, Jaunino sąjun
gos darbuotoja; 

Linas Čepas — iždininkas, Li
nas yra baigęs inžineriją ir dirba 
savo srityje, yra veiklus ateitinin
kas ir jaunimo sąjungos darbuo
tojas; 

Rūta Girdauskaitė — informa
cijos ir korespondencijos sekreto
rė, Rūta irgi lanko Toronto uni
versitetą ir buvo IV PLJK atsto
vė, veikli ateitininkė ir tautinių 
šokių grupės narė; 

Dalia Pajarskaitė — protoko
lų sekretorė, McMaster universi
teto studentė, veikli Hamiltono 
ateitininkė, buvusi "Aido" daini
ninkė, mokytojauja šeštadieni
nėje mokykloje; 

Algis Šeškus — narys, ruošia 
magistro laipsnį iš inžinerijos, 
buvo m ir IV PLJK atstovas, 
veiklus skautas; 

Jurgis Valaitis — narys Vaka
rų Kanados reikalams, baigęs in
žineriją magistro laipsniu ir dirba 
Winnipege, buvęs KLJS pirmi
ninkas, veiklus VVinnipego lietu
viu tarpe — tautiniu šokių gru
pės vadovas, KLB Winnipego apy
linkės narys. 

rras 
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tuvis, 
ŽVZ: ; 

darb;, 
ta, d 

savaites prieš žygį ir paaukojo 
savo laisvalaikį ruošos darbams. 
Be tokiu "angelų" žygio ruošos 
komitetas jokiu būdu nebūtų at
likęs visu kritiškai svarbių užda
vinių, nulemiančiu žygio pasise
kimą. Žygio metu Egils buvo 
vyriausias tvarkdarys, palaikęs 
kontaktą su Amerikos federalinė 
parko policija ir koordinavęs 20 — 
30 kitų jaunuolių, kurie teikė 
informacijas atvykstantiems žy
gio dalyviams bei prižiūrėjo 
tvarką. 

Ryškiausias Egilso charakte
rio bruožas, kuris man paliko gi
lų įspūdį, buvo jo idealizmas. 
Tuomet, kai kiti tik kalbėjo apie 
reikalingumą trims pabaltiečių 
tautybėms bendradarbiauti, Egils 
vienybės idėja nuoširdžiai gyve
no. Todėl jis sutiko pirmininkau
ti techninės ruošos komitetui Pa
baltiečių informacijos forume, 
kuris vyko 1978 m. spalio 7 — 8 
d. VVashingtone, pasikvietęs tal
kon estus bei lietuvius. Prieš pat 
mirtį Egils buvo užsimojęs su
ruošti pikniką Washingtono apy
linkės pabaltiečių jaunimui. 
Egilso staigi mirtis išardė planus 
ir susukti filmą apie latvių pa
siuntinybę VVashingtone 

Gali truputį keistai atrodyti, 
kad apie velionį rašau už septy
nių mėnesių po jo mirties. Deja, 
vasarai apleidęs Washingtono ra
joną, išgirdau apie Egilso mir
tį pora mėnesių po takto. Be to, 
kol susisiekiau su jo motina ir ga
vau iš jos reikalingas informaci
jas, ruduo ėjo prie galo. Nuspren
džiau, kad, nežiūrint kiek pavė-

— Kas buvote IV Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese ar tik 
taip norite sužinoti kas ten atsi
tiko, neužmirškite persiskaityti 
"Pasaulio Lietuvio" žurnalo 1979 
m. rugpjūčio — rugsėjo (dvigu
bas) mėnesių laidą. Daug įdo
miu nuotraukų ir aprašymų. 
Jeigu dar neturite, kreipkitės į 
PLB būstinę, gal jie nors pasko
lins jums! Adresas 5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636, 

— PLJ S-ga Sleido PUS Ži
niarašti, 1 numerį, 4 pusla
pių. Jame aprašyti PLJS valdy
bos posėdžiai, atlikti darbai. Pa
teikti darbai. Pateikti Australijos, 
Brazilijos, Kanados ir Vokietijos 
Jaunimo sąjungų adresai bei 
trumpi veiklos aprašymai. Žinia
raščio adresas: c-o Emilija Sa-
kadolskienė, 2532 VV. 46th PI., 
Chicago, IL 60632. 

— Neseniai gautas JAV LJ S-
gos II Aplinkraštis. Trumpai api
būdinta: IV PLJK, tarybos rinki
mai, HR 5407 rezoliucija ir t t 
Dėl tolimesnės informacijos pa
tartina kreiptis pas Violetą Aba-
riūtę, 9334 Plainvievv, Detroit, 
MI 48228. 

luotai, yra svarbu parašyti apie 
iškilų asmenį, kurį turėjau lai
mę pažinti. Egils Rozenbergs bu
vo pagarbus latvių visuomenės 
narys ir ištikimas pabaltiečių šei
mos sūnus. 

Viktoras Nakas 



A. A. JONAS MATULIONIS 
"Betgi dar ir dabar aš gi
liai tikru į mūsų tautos 
laisvės prošvaistę, už kurią 
kovodamas, ir aš bandžiau 
atiduoti savo pastangų 
dalį.". 

"Neramios Dienos" 577 

Kai žmogus iškeliauja amžiny
bėn, pasilikusieji žvelgiame į jo 
palikimą: vieni norėdami sužino
ti, kas ten gero liko, kiti šį tą ir 
sau pasiimti ir dar kiti — kitiems 
pasakyti, koks kraitis liko gyvie
siems. Kiekvienas, peržvelgda
mas a. a. Matulionio gyvenimą, 
šiais atvejais ras tinkamą atsa
kymą. 

Velionis pabaigoje atsimini
mu knygos "Neramios Dienos" 
(psl. 577) mintimis grįžta į tėvy
nės laukus ir savo sielos būsenai 
išreikšti pasitaikina Praną Vai
čaitį, kuris kadaise taip rašė: 

"Norėjau aš deimanto grūdus 
pagriebti 

Nuo žemės, o paėmiau rasą 
tiktai. 

Norėjau aš laimę pasauly 
pasiekti, 

O teko man usnys ir dagiu 
pluoštai". 

Nors išeivijoje, ypač gyveni
mo saulėleidyje, teko daug "us
nių ir dagių", bet jis giliai tikė
jo j savosios tautos laisvės pro
švaistę. Per visą netrumpą gyve
nimą krovė ir didino "savo pa
stangų dalį" tai laisvei iškovoti 
ir jai apginti. Du didieji karai, 
kelios okupacijos, bėgimas į Ry
tus ir į Vakarus, emigracijos į du 
kraštus nė kiek nesumažino nei 
jo apsisprendimo, nei pastangų, 
nei energijos. 

Jaunystės keliai 
Velionis gimė 1898 m. vasario 

7 d. Žiugždų kaime, Kriokialau-
kio valsčiuje, Alytaus apskrityje. 
Vaikystę ir jaunystę praleido vyks
tant šio šimtmečio pradžioje au
dringiems politiniams įvykiams. 
B vienos pusės politiniai nera
mumai Rusijoje, japonų karas, 
revoliucija, iš kitos — labai gy
va ir stipri lietuviu tautinė veik
la, ypač Seinuose ir Marijampo
lėje. Marijampolės gimnazijoje 
jis kelerius metus mokėsi. Ta veik
la turėjo įtakos visam kraštui, ži
noma, ir jaunam Jonui. 

Su besitraukiančiu rusų fron
tu ir bėgančiais lietuviais Matu
lioniu šeima nusidangino į Rusi
jos gilumą. Tuoj Jonas įstojo Vo
roneže į M. Yčo lietuvių gimna
zijos šeštąją klasę. Šią gimnaziją 
jis baigė 1919 m. pradžioje, būda
mas jau 20 metu vyras. 

Svarbesnės jo gyvenimo datos 
Peržvelgdami jo biografiją, 

rasime nemaža datų ir įvykiu, 

KREIPIMASIS Į PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMĄ 

A. a. Jonas Matulionis 
Nuotr. Vyt. Maželio 

berge pabėgėliu stovyklą ir jai 
vadovavo. 1947 m. išvyko į Ang
liją. 1951 m. emigravo į Kanadą. 

1980 m. sausio 24 d. Toronte, 
Kanadoje, po labai sunkios ir ne
trumpos ligos mirė. 
Organizacinėje ir visuomeninėje 

veikloje 
1912 m. įsijungė į Ateitininkų 

organizaciją. 1917 - 18 m. Voro
neže buvo ateitininkų politinės 
visuomeninės sekcijos pirminin
kas, Krikščioniu demokratų par
tijos Rusijoje centro komiteto na
rys. 1923 — 25 m. Studentų Atei 
tininkų sąjungos pirmininkas. 
1924 — 29 m. Krikščioniu de
mokratu partijos reikalų vedė
jas. 1947 m. Didžiosios Britani
jos Lietuvių sąjungos Coventry 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba, susirinkusi 
1980 m. vasario 9 d. Chicagoje, 
vienbalsiai pasmerkė Sovietų 
Sąjungos agresiją Afganistane. 
Lietuviškasis jaunimas užjaučia 
Afganistano tautą praradus sa
vo brangų turtą, būtent tikrąją 
laisvę, be kurios okupuota Lie
tuva jau gyvena 40 metų. Įvy
kiai Afganistane ir vėl suteikia 
mums progą priminti pasauliui 
Lietuvai padarytą skriaudą. 
Kreipdamasi į lietuvišką jauni
mą visame pasaulyje, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos val
dyba prašo: 

kaip Lietuva su katalikų tikėji
mu. Raginam jaunimą kreiptis 
į savo gyvenamojo krašto dva
siškius bei religines-humanita-
rines institucijas, iškeliant So
vietų religijos persekiojimą pa
vergtuose kraštuose. Yra būti
na iškelti Sovietų metodus žmo
nių religingumui persekioti, bū
tent; žlugdyti tikėjimą, iš vidaus 
infiltruojant KGB agentus į ku
nigų seminarijas ir į Bažnyčios 
administraciją. 

4. Okupuotos Lietuvos gyven
tojai nėra atsakingi už Sovietų 
agresiją. Asmeniški kontaktai 
su Lietuvos gyventojais yra 
mums svarbūs ir reikalingi. Pa 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 16 d. 

APGAULĖ APDRAUDOSE 
Dienraštis "Sun.Times" drau-

geidaujam, kad ten važiuojantis|^e • " j į ^ v i z i j a pravedė 
jaunimas geriau būtų susipaži- į a š t u o n i s » * * » » užtrukusį ieš-
nes su esama padėtimi okupuo- i ^ ^ ^ apgaudinėtojų, kurie no
tose kraštuose. IV Pasaulio Lie- | r i P^pelnyti iš apdraudos. Su-
tuvių Jaunimo kongreso rezo- l8***' k a d 3™ Policininkų, kurie 
liucijų bendros nuotaikos aiš-j 
kiai rodo į ryšių plėtimą su pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančiais 
tautiečiais. IV PLJK pasisakė, 
"kad kuo glaudesni ryšiai tarp 
okupuotos tėvynės ir išeivijos 
stiprins mūsų bendras jėgas". 

už kyšius suveda automobilių 
nelaimėse "nuker-tėjusius" su 
suktais advokatais. Jie turi ry
šių su nesąžiningais gydytojais 
ir taip gauna milijonus dolerių 
iš apdraudų bendrovių. Dabar 

tai tiria valdžios įstaigos. 

3. Nedalyvauti Maskvoj ruo
šiamose 1980 metų olimpinėse 
žaidynėse. Pageidaujam, kad 
lietuviškasis jaunimas kreiptųsi 

1. Reikšti protestą prieš So-, į savo gyvenamojo krašto olim-
vietų Sąjungos žygius Afganis- Į pinius komitetus bei sporto są-
tane savo gyvenamuose kraštuo-į jungas, reikalaujant, kad So-
se. Skatiname atitinkamais bū-j vietų Sąjungos pasikartojančių 
dais iškelti pasisakymus, smer 
kiančius šią Sovietų agresiją 
siunčiant telegramas savo kraš
to vadovybėms, pateikiant ži
nias spaudai, radijui ir televizi
jai, rašant laiškus mokyklų bei 
universitetų laikraščiams, ruo
šiant demonstracijas bei re
miant už visų laisvę kovojan
čias organizacijas. Raginam iš
eivijos lietuvišką jaunimą, ypa
tingai Vasario 16-tos proga, sa
vo viešus pasisakymus remti 45 
pabaltiečių pareiškimu, kuriame 
Molotovo-Ribbentropo pakto 40 
metų sukakties proga reikalau
jama, kad visos svetimos ka-

imperialistinių kėslų šviesoj šios 
žaidynės būtų atidėtos ar per
keltos kitur. 

Gintaras Aukštuolis, 
PLJS valdybos pirmininkas 

Gintė Damušytė, 
PLJS valdybos koordinatorė 

politiniams reikalams 

ILGAS STREIKAS 
International Harvester ben

drovės fabrikai sustoję, 35,000 
tos bendrovės darbininkų jau 
ketvirtas mėnuo nedirba. 

skyriaus ir apygardos pirmininkas, j riuomenės paliktų Pabaltijį ir 
1951 — 52 m. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Hamiltono apy
linkės pirmininkas. 1952 — 55 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas. 1957 m. Politinio ko
miteto (Kanadoje) pirmininkas. 
1955. XI. — 57. VI Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
pirmininkas. 1958 m. Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės valdy
bos pirmininkas. 

Spaudoje 
Nuo 1917 m. bendradarbiavo 

lietuviškoje spaudoje, rašydamas 
politinėmis, ekonominėmis ir tau
tinėmis temomis. 

1975 m. Toronte, Kanadoje, 
išleido atsiminimu knygą "Ne
ramios Dienos" — dienoraštis iš 
vokiečių okupacijos 1941 — 1944 
metais. 

A a. Jonas Matulionis buvo 
vienas Pas. Liet Katalikų centro 
(vėliau pavadinto bendrija) kū
rėjas. Buvo apdovanotas popie
žiaus medaliu "Pro Ecclesia et 
Pontifice". 

Šeima 
Visoje velionio veikloje didelė 

parama bei paguoda buvo jo 
žmona dantų gydytoja Aniceta 

kad Pabaltijo kraštams būtų 
suteikta garantuota tautos ap
sisprendimo teisė. 

2. Iškelti viešumon panašumą 
tarp Afganistano ir Lietuvos 
religinės padėties Sovietų okupa
cijoje. Afganistano tauta glau
džiai susijusi su islamo religija, 

įgyvendinimo, kol sunki liga nu
traukė jo veiklą. 

Mirdamas jis paliko nemažą 
karitį savo pastangų tautos lais
vės prošvaistei iškovoti ir jai pa
laikyti. Jo pastangų ir ištvermės 
pavyzdys rodo, kaip reikia kovoti 
ir nepavargti besirūpinant savo 
krašto ateitimi. 

/ . Šates 

JUOZAS GRIGUTIS | 
Gyveno Chicago, 111., Marąuette Parko «pyl. 
Mirė vasario 13 d., 1960 m., 1:30 vai ryto, sulaukęs 82 m. 
Gimė Lietuvoje; Kvėdarnos valsč., Propenų kaime. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime posūnis Herbertas Stepaitis, marti 

Alė, gyv. Kanadoj, mirusios žmonos sesers vaikai ASbert Hess su 
žmona Vanda ir Olga Vaičaitis su šeimomis Chicagoj, Helen Klein, 
Anna Kaufmann ir Bruno Hesas su šeimomis Kanadoj, mirusios žmo
nos brolio vaikai: Algis Stepaitis ir Gražina Herzog su šeimomis, gyv. 
Californijoje, Lietuvoje sesuo Barbora Rupainienė su šeima, ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South West-
ern Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 16 d. B koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gelių prašoma nesiųst, jų vietoj aukoti Lietuvos Dukterų dr-jai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Postais, marti b kiti ftmftnfe. 

Laid. direkt Jonas Evans, Jr., ir Stasys Evans. — Tei. 737-8600. 

Paieškojimas 
Ieškoma SERAPINĄ BERNOTAS, 

prieš trejetą metų gyvenusi — 811 W. 
Kirby, Tampa, Florida 33604. Atsi
liepti sekančiu adresu: Lithuania SSR. 
235232, Pakruojo raj., 2ehneBo paš
tas, 2emkausko 5, L. Bernotaite. 

kuriuos turėtume paminėti, no- j Stonkrtfc Ji perrašė savo vyro 
rėdami pilniau apibūdinti ir nu- 1 dienoraštį "Neramios dienos", pa 
Šviesti jo turiningą gyvenimą. 
Tačiau pasitenkinsime suminėda
mi tik svarbesnes datas ir su jo
mis susijusius faktus. 

1918 m. pradžioje grįžo iš Ru
sijos, dalyvavo kariuomenės orga
nizavime, važinėdamas po kraš
tą, sakydamas kalbas ir kviesda
mas vyrus stoti savanoriais į ka
riuomenę. Pats stojo savanoriu į 
karo mokyklą. 1919 m. baigė ka
ro mokyklą leitenanto laipsniu ir 
dalyvavo kovose su besiveržian
čiais į Lietuvą priešais. 1923 m. 
dalyvavo Klaipėdos krašto išlais
vinime. 1927 m. baigė Lietuvos 
universiteto Teisių fakulteto eko
nomijos skyrių. 1929 — 37 m. 

ruošė spaudai ir pasirūpino jo iš 
leidimu. Ypač daug rūpesčiu tu
rėjo jo ilgos ligos metu. Jai daug 
padėjo ju dukra dantų gydytoja 
Judita Čiuplinskienė su vyru Eu 
genijum. 

Kad ir iš trumpo gyvenimo ap
rašymo matome, kad velionis tu
rėjo nepaprastai daug fizinės ir 
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Lietuva bolseviky 
okupacijoje 

JUOZAS FR17NSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Hleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1S79, 240 psl. Spau
de Draugo spaustuvė. Viršelis ir dvasinės energijos, buvo labai,__-__. , „ 

61 .aplankas dail. P. Aleksos. Kaina veržlus ir aktyvus. Jis nevengė 
bendrauti ir su skirtingų pažiū
ru bei įsitikinimų žmonėmis. Sa
kytume, buvo labai socialus, pa
kantus, žmonių mėgiamas. Nors 
ne visus užmojus jam apvyko įgy
vendinti, bet atkakliai siekė ju 

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuuiuiiniuuiiii'ii 

tarnavo Lietuvos ban e aipe- , ^ j , l , l l l l , , , l | , | l l i a i l l | , l l l l , I M i m i l l i a i i m v l i a i a v i l l l l | | | l l | m f l | l l l i m i l i r n | | | | , | a | | | f f | | | | B B | | l i ^ 

su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: 
4545 W. 6Srd S t -
60629. 

DRAUGAS, 
Chicago, III. 

A. f A. DR. ZENONUI MINGINUI 
m i r u s , 

jo žmoną LYDIJJĮ ir sūnų JONĄ giliausiai už
jaučia 

Pasaulio ir Amerikos Uttavty 
Gydytofo Sąjunga 
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ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
Q ALGIS TRAJCYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai $2.00 
O BITĖS, Liuda GermanienS $4.00 
• DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $ZJ0 
ū DIENA PRIE EŽERO, A Baronas. Pasakaite $3.00 
D DU DRAUGAI, V. Franlden*-Vaitkevičienė. Apysaka $4.00 

GABRIUKO UŽRAŠAI, J. Srabaite-Gylien*. Apysaka $3.00 
KALNUOSE, Milda Kvietyte. Pasakos. $3.00 

KIŠKUČIO VARDINĖS, S t Džiugas. II-ji laida. EUonMai $2JO 
KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka $2.50 
KAIP ALGIUKAS VfiJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 

doje, Ukmergėje, Mažeikiuose ir j 
Kaune. 1937 m. Vailokaičiai pa
kvietė į Ūkio banką generaliniu 
direktorium ir į valdybą. Jo užda
vinys buvo padėti Vailokaičiams 
pravesti Ūkio banko ir jo įmo
nių perorganizavimo ir sumoder-
ninimo programą. 1938 — 40 m. 
Prekybos ir Pramonės rumy val
dybos narys ir Bankų korpora
cijos pirmininkas. 

1941 m. Laikinosios vyriausy-
būs finansų ministeris. 1941 — 
44 m. (Vokiečių okupacijos me
tais) — generalinis tarėjas finan
sų reikalams. 1944 m. pasitrau
kė i Vokietiją, suorganizavo Biom-

i GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
| SOL. DANOS STANKAITYTĖS | 
I (įdainuota lietuviškai) | 

O P E R Ų A R I J O S f 
5 Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
5 Dirigentas Arvydas Vasaitis i 
s S 
| GRAŽINA, AIDA KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, = 
| CAVALERIA RUSTCCANA IR KITOS. | 
i Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: 5 
| DRAUGAS, H5H5 W. SSrd 8t.t Chicago, IU. 606&9. į 
| UI. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. = 

D 
D a n n n n n n n n n n a n n n n 
D a n a 

LABAS RYTAS, VOVERE, J. sCndga. Eilėzms&al 
LAUME DAUME, St. Petersoniene. Pasaka 
JLA2I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėli*. EU. 
PARKAS ANAPUS GATVES, D. Btadokleoe. Apysaka 
PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona aGkaflaitė. Pasakos 
SAULUTE DEBESĖLIUOS, L. Ktkevičros rai*p**MaJ 
VYSKUPO KATINAS, C. Grinesviėius. Pasakos 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonuiaite-Atoromsitien* 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Puketeviaate 
KLEMENTTNA IR VALENTINA B. PuketevifiiH* 
RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūketeviflūte 

$2.50 
S5.00 
$2.00 
$3.00 
$3.00 
$4£0 
$1.30 
$2.50 
$3.00 
$1.30 
11.50 
SI JO 

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ I MĖNULI. Dante Biadokfeoė $1.50 
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narto* 
RCTELĖS AITVARAS, J. Narto* 
ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas 
VAIKUČIO D2IAUGSMAI, Grasė Petrėoieoė 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Ckseaga, HL €K2§ 

Ui persiuntimą pridėti 30 
D MAŽOSIOS PASAKOS, Antanas Giedrius 
ū TULTUKAS, Ritonė Jotvingytė. Pasakojimas. 
d DARBŠČIOJI DAILUTĖ, S. Tomarienė. Pasaka. 
Ū GYVŪNŲ SODYBA (200), Bale Vaivorytė. Eilėraščiai. 
ū LIETUVA GRAŽI, TĖVYNĖ, BaJė Vaivorytė. 
C MCSŲ ŽVIRBLIS, Janina Narūne. 
D SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, Mirga Gbniuvienė. 
D KALĖDŲ DOVANA, Birutė POketevičiūtė. 
D KIŠKIO PYRAGAI, Jonas Maelga. 
D tAIŽARAS, Daumantas Cibas. 

$1.30 
$1.50 
$3.00 
$5.00 

$2.00 
$3.00 
$3.00 
$3.00 
$4.00 
$120 
$4.00 
$1.50 
$3 JO 
$1.50 

Kilniai lietuvei 
A,f A. 

ELENAI ŠPOKIENEI mirus, 
pusseserei JADVYGAI ZALAGENIENII ir jos ŠEIMAI 
nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

J. ir Y. Guda} 
J. ir R. Merkiai 
Barbara Morkūnas 
V. ir J. Prunskiai 

0. ir S. Ruibiai 
Stase Sakaviiiene 
J. ir S. Užupiai 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN 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 

— 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL'ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITL'ANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
144A So. 50rtt Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-I0C3 

ooo<'>oos>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopoooooq 



A. A. JONAS MATULIONIS 
"Betgi dar ir dabar aš gi
liai tikru į mūsų tautos 
laisvės prošvaistę, už kurią 
kovodamas, ir aš bandžiau 
atiduoti savo pastangų 
dalį.". 

"Neramios Dienos" 577 

Kai žmogus iškeliauja amžiny
bėn, pasilikusieji žvelgiame į jo 
palikimą: vieni norėdami sužino
ti, kas ten gero liko, kiti šį tą ir 
sau pasiimti ir dar kiti — kitiems 
pasakyti, koks kraitis liko gyvie
siems. Kiekvienas, peržvelgda
mas a. a. Matulionio gyvenimą, 
šiais atvejais ras tinkamą atsa
kymą. 

Velionis pabaigoje atsimini
mu knygos "Neramios Dienos" 
(psl. 577) mintimis grįžta į tėvy
nės laukus ir savo sielos būsenai 
išreikšti pasitaikina Praną Vai
čaitį, kuris kadaise taip rašė: 

"Norėjau aš deimanto grūdus 
pagriebti 

Nuo žemės, o paėmiau rasą 
tiktai. 

Norėjau aš laimę pasauly 
pasiekti, 

O teko man usnys ir dagiu 
pluoštai". 

Nors išeivijoje, ypač gyveni
mo saulėleidyje, teko daug "us
nių ir dagių", bet jis giliai tikė
jo j savosios tautos laisvės pro
švaistę. Per visą netrumpą gyve
nimą krovė ir didino "savo pa
stangų dalį" tai laisvei iškovoti 
ir jai apginti. Du didieji karai, 
kelios okupacijos, bėgimas į Ry
tus ir į Vakarus, emigracijos į du 
kraštus nė kiek nesumažino nei 
jo apsisprendimo, nei pastangų, 
nei energijos. 

Jaunystės keliai 
Velionis gimė 1898 m. vasario 

7 d. Žiugždų kaime, Kriokialau-
kio valsčiuje, Alytaus apskrityje. 
Vaikystę ir jaunystę praleido vyks
tant šio šimtmečio pradžioje au
dringiems politiniams įvykiams. 
B vienos pusės politiniai nera
mumai Rusijoje, japonų karas, 
revoliucija, iš kitos — labai gy
va ir stipri lietuviu tautinė veik
la, ypač Seinuose ir Marijampo
lėje. Marijampolės gimnazijoje 
jis kelerius metus mokėsi. Ta veik
la turėjo įtakos visam kraštui, ži
noma, ir jaunam Jonui. 

Su besitraukiančiu rusų fron
tu ir bėgančiais lietuviais Matu
lioniu šeima nusidangino į Rusi
jos gilumą. Tuoj Jonas įstojo Vo
roneže į M. Yčo lietuvių gimna
zijos šeštąją klasę. Šią gimnaziją 
jis baigė 1919 m. pradžioje, būda
mas jau 20 metu vyras. 

Svarbesnės jo gyvenimo datos 
Peržvelgdami jo biografiją, 

rasime nemaža datų ir įvykiu, 

KREIPIMASIS Į PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMĄ 

A. a. Jonas Matulionis 
Nuotr. Vyt. Maželio 

berge pabėgėliu stovyklą ir jai 
vadovavo. 1947 m. išvyko į Ang
liją. 1951 m. emigravo į Kanadą. 

1980 m. sausio 24 d. Toronte, 
Kanadoje, po labai sunkios ir ne
trumpos ligos mirė. 
Organizacinėje ir visuomeninėje 

veikloje 
1912 m. įsijungė į Ateitininkų 

organizaciją. 1917 - 18 m. Voro
neže buvo ateitininkų politinės 
visuomeninės sekcijos pirminin
kas, Krikščioniu demokratų par
tijos Rusijoje centro komiteto na
rys. 1923 — 25 m. Studentų Atei 
tininkų sąjungos pirmininkas. 
1924 — 29 m. Krikščioniu de
mokratu partijos reikalų vedė
jas. 1947 m. Didžiosios Britani
jos Lietuvių sąjungos Coventry 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba, susirinkusi 
1980 m. vasario 9 d. Chicagoje, 
vienbalsiai pasmerkė Sovietų 
Sąjungos agresiją Afganistane. 
Lietuviškasis jaunimas užjaučia 
Afganistano tautą praradus sa
vo brangų turtą, būtent tikrąją 
laisvę, be kurios okupuota Lie
tuva jau gyvena 40 metų. Įvy
kiai Afganistane ir vėl suteikia 
mums progą priminti pasauliui 
Lietuvai padarytą skriaudą. 
Kreipdamasi į lietuvišką jauni
mą visame pasaulyje, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos val
dyba prašo: 

kaip Lietuva su katalikų tikėji
mu. Raginam jaunimą kreiptis 
į savo gyvenamojo krašto dva
siškius bei religines-humanita-
rines institucijas, iškeliant So
vietų religijos persekiojimą pa
vergtuose kraštuose. Yra būti
na iškelti Sovietų metodus žmo
nių religingumui persekioti, bū
tent; žlugdyti tikėjimą, iš vidaus 
infiltruojant KGB agentus į ku
nigų seminarijas ir į Bažnyčios 
administraciją. 

4. Okupuotos Lietuvos gyven
tojai nėra atsakingi už Sovietų 
agresiją. Asmeniški kontaktai 
su Lietuvos gyventojais yra 
mums svarbūs ir reikalingi. Pa 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 16 d. 

APGAULĖ APDRAUDOSE 
Dienraštis "Sun.Times" drau-

geidaujam, kad ten važiuojantis|^e • " j į ^ v i z i j a pravedė 
jaunimas geriau būtų susipaži- į a š t u o n i s » * * » » užtrukusį ieš-
nes su esama padėtimi okupuo- i ^ ^ ^ apgaudinėtojų, kurie no
tose kraštuose. IV Pasaulio Lie- | r i P^pelnyti iš apdraudos. Su-
tuvių Jaunimo kongreso rezo- l8***' k a d 3™ Policininkų, kurie 
liucijų bendros nuotaikos aiš-j 
kiai rodo į ryšių plėtimą su pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančiais 
tautiečiais. IV PLJK pasisakė, 
"kad kuo glaudesni ryšiai tarp 
okupuotos tėvynės ir išeivijos 
stiprins mūsų bendras jėgas". 

už kyšius suveda automobilių 
nelaimėse "nuker-tėjusius" su 
suktais advokatais. Jie turi ry
šių su nesąžiningais gydytojais 
ir taip gauna milijonus dolerių 
iš apdraudų bendrovių. Dabar 

tai tiria valdžios įstaigos. 

3. Nedalyvauti Maskvoj ruo
šiamose 1980 metų olimpinėse 
žaidynėse. Pageidaujam, kad 
lietuviškasis jaunimas kreiptųsi 

1. Reikšti protestą prieš So-, į savo gyvenamojo krašto olim-
vietų Sąjungos žygius Afganis- Į pinius komitetus bei sporto są-
tane savo gyvenamuose kraštuo-į jungas, reikalaujant, kad So-
se. Skatiname atitinkamais bū-j vietų Sąjungos pasikartojančių 
dais iškelti pasisakymus, smer 
kiančius šią Sovietų agresiją 
siunčiant telegramas savo kraš
to vadovybėms, pateikiant ži
nias spaudai, radijui ir televizi
jai, rašant laiškus mokyklų bei 
universitetų laikraščiams, ruo
šiant demonstracijas bei re
miant už visų laisvę kovojan
čias organizacijas. Raginam iš
eivijos lietuvišką jaunimą, ypa
tingai Vasario 16-tos proga, sa
vo viešus pasisakymus remti 45 
pabaltiečių pareiškimu, kuriame 
Molotovo-Ribbentropo pakto 40 
metų sukakties proga reikalau
jama, kad visos svetimos ka-

imperialistinių kėslų šviesoj šios 
žaidynės būtų atidėtos ar per
keltos kitur. 

Gintaras Aukštuolis, 
PLJS valdybos pirmininkas 

Gintė Damušytė, 
PLJS valdybos koordinatorė 

politiniams reikalams 

ILGAS STREIKAS 
International Harvester ben

drovės fabrikai sustoję, 35,000 
tos bendrovės darbininkų jau 
ketvirtas mėnuo nedirba. 

skyriaus ir apygardos pirmininkas, j riuomenės paliktų Pabaltijį ir 
1951 — 52 m. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Hamiltono apy
linkės pirmininkas. 1952 — 55 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas. 1957 m. Politinio ko
miteto (Kanadoje) pirmininkas. 
1955. XI. — 57. VI Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 
pirmininkas. 1958 m. Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės valdy
bos pirmininkas. 

Spaudoje 
Nuo 1917 m. bendradarbiavo 

lietuviškoje spaudoje, rašydamas 
politinėmis, ekonominėmis ir tau
tinėmis temomis. 

1975 m. Toronte, Kanadoje, 
išleido atsiminimu knygą "Ne
ramios Dienos" — dienoraštis iš 
vokiečių okupacijos 1941 — 1944 
metais. 

A a. Jonas Matulionis buvo 
vienas Pas. Liet Katalikų centro 
(vėliau pavadinto bendrija) kū
rėjas. Buvo apdovanotas popie
žiaus medaliu "Pro Ecclesia et 
Pontifice". 

Šeima 
Visoje velionio veikloje didelė 

parama bei paguoda buvo jo 
žmona dantų gydytoja Aniceta 

kad Pabaltijo kraštams būtų 
suteikta garantuota tautos ap
sisprendimo teisė. 

2. Iškelti viešumon panašumą 
tarp Afganistano ir Lietuvos 
religinės padėties Sovietų okupa
cijoje. Afganistano tauta glau
džiai susijusi su islamo religija, 

įgyvendinimo, kol sunki liga nu
traukė jo veiklą. 

Mirdamas jis paliko nemažą 
karitį savo pastangų tautos lais
vės prošvaistei iškovoti ir jai pa
laikyti. Jo pastangų ir ištvermės 
pavyzdys rodo, kaip reikia kovoti 
ir nepavargti besirūpinant savo 
krašto ateitimi. 

/ . Šates 

JUOZAS GRIGUTIS | 
Gyveno Chicago, 111., Marąuette Parko «pyl. 
Mirė vasario 13 d., 1960 m., 1:30 vai ryto, sulaukęs 82 m. 
Gimė Lietuvoje; Kvėdarnos valsč., Propenų kaime. 
Amerikoje išgyveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime posūnis Herbertas Stepaitis, marti 

Alė, gyv. Kanadoj, mirusios žmonos sesers vaikai ASbert Hess su 
žmona Vanda ir Olga Vaičaitis su šeimomis Chicagoj, Helen Klein, 
Anna Kaufmann ir Bruno Hesas su šeimomis Kanadoj, mirusios žmo
nos brolio vaikai: Algis Stepaitis ir Gražina Herzog su šeimomis, gyv. 
Californijoje, Lietuvoje sesuo Barbora Rupainienė su šeima, ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South West-
ern Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 16 d. B koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gelių prašoma nesiųst, jų vietoj aukoti Lietuvos Dukterų dr-jai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Postais, marti b kiti ftmftnfe. 

Laid. direkt Jonas Evans, Jr., ir Stasys Evans. — Tei. 737-8600. 

Paieškojimas 
Ieškoma SERAPINĄ BERNOTAS, 

prieš trejetą metų gyvenusi — 811 W. 
Kirby, Tampa, Florida 33604. Atsi
liepti sekančiu adresu: Lithuania SSR. 
235232, Pakruojo raj., 2ehneBo paš
tas, 2emkausko 5, L. Bernotaite. 

kuriuos turėtume paminėti, no- j Stonkrtfc Ji perrašė savo vyro 
rėdami pilniau apibūdinti ir nu- 1 dienoraštį "Neramios dienos", pa 
Šviesti jo turiningą gyvenimą. 
Tačiau pasitenkinsime suminėda
mi tik svarbesnes datas ir su jo
mis susijusius faktus. 

1918 m. pradžioje grįžo iš Ru
sijos, dalyvavo kariuomenės orga
nizavime, važinėdamas po kraš
tą, sakydamas kalbas ir kviesda
mas vyrus stoti savanoriais į ka
riuomenę. Pats stojo savanoriu į 
karo mokyklą. 1919 m. baigė ka
ro mokyklą leitenanto laipsniu ir 
dalyvavo kovose su besiveržian
čiais į Lietuvą priešais. 1923 m. 
dalyvavo Klaipėdos krašto išlais
vinime. 1927 m. baigė Lietuvos 
universiteto Teisių fakulteto eko
nomijos skyrių. 1929 — 37 m. 

ruošė spaudai ir pasirūpino jo iš 
leidimu. Ypač daug rūpesčiu tu
rėjo jo ilgos ligos metu. Jai daug 
padėjo ju dukra dantų gydytoja 
Judita Čiuplinskienė su vyru Eu 
genijum. 

Kad ir iš trumpo gyvenimo ap
rašymo matome, kad velionis tu
rėjo nepaprastai daug fizinės ir 

iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

Lietuva bolseviky 
okupacijoje 

JUOZAS FR17NSKIS 

Leidinys gausiai iliustruotas tar
dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų. 

Hleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1S79, 240 psl. Spau
de Draugo spaustuvė. Viršelis ir dvasinės energijos, buvo labai,__-__. , „ 

61 .aplankas dail. P. Aleksos. Kaina veržlus ir aktyvus. Jis nevengė 
bendrauti ir su skirtingų pažiū
ru bei įsitikinimų žmonėmis. Sa
kytume, buvo labai socialus, pa
kantus, žmonių mėgiamas. Nors 
ne visus užmojus jam apvyko įgy
vendinti, bet atkakliai siekė ju 

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuuiuiiniuuiiii'ii 

tarnavo Lietuvos ban e aipe- , ^ j , l , l l l l , , , l | , | l l i a i l l | , l l l l , I M i m i l l i a i i m v l i a i a v i l l l l | | | l l | m f l | l l l i m i l i r n | | | | , | a | | | f f | | | | B B | | l i ^ 

su persiuntimu $6.73. 

Užsakymus siųsti: 
4545 W. 6Srd S t -
60629. 

DRAUGAS, 
Chicago, III. 

A. f A. DR. ZENONUI MINGINUI 
m i r u s , 

jo žmoną LYDIJJĮ ir sūnų JONĄ giliausiai už
jaučia 

Pasaulio ir Amerikos Uttavty 
Gydytofo Sąjunga 

K>00000<XXX>0<>0<X>OOOOOOC^X>000<>0000000<>00000<>000000<>00<>< 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
Q ALGIS TRAJCYS IR TAKSIUKAS. Algirdas Gustaitis. Pasakojimai $2.00 
O BITĖS, Liuda GermanienS $4.00 
• DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys $ZJ0 
ū DIENA PRIE EŽERO, A Baronas. Pasakaite $3.00 
D DU DRAUGAI, V. Franlden*-Vaitkevičienė. Apysaka $4.00 

GABRIUKO UŽRAŠAI, J. Srabaite-Gylien*. Apysaka $3.00 
KALNUOSE, Milda Kvietyte. Pasakos. $3.00 

KIŠKUČIO VARDINĖS, S t Džiugas. II-ji laida. EUonMai $2JO 
KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka $2.50 
KAIP ALGIUKAS VfiJO IEŠKOJO, N. Jankutė. Pasakojimai $2.50 

doje, Ukmergėje, Mažeikiuose ir j 
Kaune. 1937 m. Vailokaičiai pa
kvietė į Ūkio banką generaliniu 
direktorium ir į valdybą. Jo užda
vinys buvo padėti Vailokaičiams 
pravesti Ūkio banko ir jo įmo
nių perorganizavimo ir sumoder-
ninimo programą. 1938 — 40 m. 
Prekybos ir Pramonės rumy val
dybos narys ir Bankų korpora
cijos pirmininkas. 

1941 m. Laikinosios vyriausy-
būs finansų ministeris. 1941 — 
44 m. (Vokiečių okupacijos me
tais) — generalinis tarėjas finan
sų reikalams. 1944 m. pasitrau
kė i Vokietiją, suorganizavo Biom-

i GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA | 
| SOL. DANOS STANKAITYTĖS | 
I (įdainuota lietuviškai) | 

O P E R Ų A R I J O S f 
5 Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru. | 
5 Dirigentas Arvydas Vasaitis i 
s S 
| GRAŽINA, AIDA KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA, = 
| CAVALERIA RUSTCCANA IR KITOS. | 
i Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti: 5 
| DRAUGAS, H5H5 W. SSrd 8t.t Chicago, IU. 606&9. į 
| UI. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio. = 

D 
D a n n n n n n n n n n a n n n n 
D a n a 

LABAS RYTAS, VOVERE, J. sCndga. Eilėzms&al 
LAUME DAUME, St. Petersoniene. Pasaka 
JLA2I ŽINGSNIAI, Pr. Naujokaitis. Pasakojimai 
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė Nemunėli*. EU. 
PARKAS ANAPUS GATVES, D. Btadokleoe. Apysaka 
PUPUCIO PASAULIUKAS, Ona aGkaflaitė. Pasakos 
SAULUTE DEBESĖLIUOS, L. Ktkevičros rai*p**MaJ 
VYSKUPO KATINAS, C. Grinesviėius. Pasakos 
NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonuiaite-Atoromsitien* 
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS, B. Puketeviaate 
KLEMENTTNA IR VALENTINA B. PuketevifiiH* 
RIMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūketeviflūte 

$2.50 
S5.00 
$2.00 
$3.00 
$3.00 
$4£0 
$1.30 
$2.50 
$3.00 
$1.30 
11.50 
SI JO 

BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ I MĖNULI. Dante Biadokfeoė $1.50 
JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narto* 
RCTELĖS AITVARAS, J. Narto* 
ŠAUNUS PENKETUKAS, Juozas Švaistas 
VAIKUČIO D2IAUGSMAI, Grasė Petrėoieoė 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iškirpti ir siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , Ckseaga, HL €K2§ 

Ui persiuntimą pridėti 30 
D MAŽOSIOS PASAKOS, Antanas Giedrius 
ū TULTUKAS, Ritonė Jotvingytė. Pasakojimas. 
d DARBŠČIOJI DAILUTĖ, S. Tomarienė. Pasaka. 
Ū GYVŪNŲ SODYBA (200), Bale Vaivorytė. Eilėraščiai. 
ū LIETUVA GRAŽI, TĖVYNĖ, BaJė Vaivorytė. 
C MCSŲ ŽVIRBLIS, Janina Narūne. 
D SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, Mirga Gbniuvienė. 
D KALĖDŲ DOVANA, Birutė POketevičiūtė. 
D KIŠKIO PYRAGAI, Jonas Maelga. 
D tAIŽARAS, Daumantas Cibas. 

$1.30 
$1.50 
$3.00 
$5.00 

$2.00 
$3.00 
$3.00 
$3.00 
$4.00 
$120 
$4.00 
$1.50 
$3 JO 
$1.50 

Kilniai lietuvei 
A,f A. 

ELENAI ŠPOKIENEI mirus, 
pusseserei JADVYGAI ZALAGENIENII ir jos ŠEIMAI 
nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

J. ir Y. Guda} 
J. ir R. Merkiai 
Barbara Morkūnas 
V. ir J. Prunskiai 

0. ir S. Ruibiai 
Stase Sakaviiiene 
J. ir S. Užupiai 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN 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 

— 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITL'ANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvay, Palos Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITL'ANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
144A So. 50rtt Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-I0C3 

ooo<'>oos>ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooopoooooq 



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 16 d. 

X "Draugo'' redakcija šian
dien, šeštadienį, nedirba, admi
nistracija atidaryta iki 12 vaL 
Pirmadienį "Draugas" dėl Wa-
shingtono gimtadienio — Pre
zidentų šventės neišeis, bet re
dakcija ir administracija dirbs 
kaip paprastomis dienomis. Po 
šventės "Draugas" išeis antra
dienį, vasario 19 d. 

X Cicero Lietuvių Bendruo
menės apylinkės rengiama Va
sario 16-tosios šventė bus sek
madienį, vasario 17 d. Tuoj po 
lietuviškų šv. Mišių parapijos 
salėje vyks minėjimas, kuriame 
pagrindinį žodį t a r s prof. Ma
rija Saulaitytė-Stankuvienė, me
ninę dalį atliks sol. Dana Stan-
kaitytė, akompanuojant muz. 
Alvydui Vasaičiui. Visi kviečia
mi šioje tautinėje šventėje da
lyvauti. 

X "Giedros" Korp! visuome-
nininkės giedrininkės kviečia-

x "Tėviškės" liet. evangeli
kų liuteronų parapijos metinis 
susirinkimas šaukiamas vasario 
24 d., parapijos patalpose. Bus 
klebono kun. A. Trakio, Mote
rų dr-jos, Jaunimo ratelio, Tė
vų komiteto ir kiti pranešimai, 
naujos tarybos rinkiniai. Visi 
parapiečiai kviečiami dalyvauti. 

X Marąuette Parko lituanis
tinė mokykla Lietuvos nepri
klausomybės šventę minėjo penk 
tadienį, 12 vai. dienos metu, pa
rapijos salėje. 

X Perankstyvas pensininko 
susenėjimas ir kaip galima jo 
išvengti. Šia tema bus praneši
mas Lietuvio sodybos Chicagoje 
pažmonyje šį sekmadienį, nuo 
2 vai. po pietų. Užkandis. Visi 
laukiami. Į 

X Marąuette Parko lietuvių 
parapijos Tretininkų dr-jos na
rių susirinkimas šaukiamas va- i 
sario 17 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų, bažnyčioje. 

X Giedrminkių organizuoja
mos jau 27 rekolekcijos moterim 
įvyks kovo 27, 28 ir 29 dieno
mis 7 vai. vak. ir 30 d. ryte 
Jėzuitų koplyčioje. 

x Los Angeles mieste, Cali-
fornijoje, viena draugija išleido 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

mos į susirinkimą vasario 21 d. \ specialius ženklus — lipinukus, 
4 vai. A. Rūgytės bute p a m i - | k t l r " l o s galima lipdyti ant vo-
nėti Vasario 16 d. 62 metų su- į ***• siunčiant pašto korespon-
kaktį. 'denciją. Ženkleliai skir t i Olim-

x Patikslinimas. Vakar ^ | P^dos Maskvoje boikotui. Jų 
nos "Draugo" 5 pusi., Iškri tus : įSS!Ta

 atf"*Stl į ^ S S f 1 

perskyrimo brūkšneliui, trečioje P f ^ a U . z e n k ^ užsisakyti ir 
driltvie išvirs*™. t*m fetota I i n f o r™acijų šiuo reikalu gali-; 

ma gauti adresu: Citizens' Com-
mittee to movė the Moscow 

Lietuvių Ka~aLkų spaudos draugijos, leidžiančios "Draugą" irektorlatas save posėdyje vasa-io 13 d. Iš kairės 
pirmoj eilėj: draugijos egz. sekr. ir "Draugo" administratorius kur. ?. Cinikas, pirmininkas dr. A. Razma, dr-jos 
ižd., provinciolas kun. J. Dambrauskas, prel. D. Mozeris ir redakcijos vadovas kun. P. Garšva; antroj eilėj: vice-
provinciolas kun. S. Saplys, kun. V. Mikolaitis, kun. P. Cibulskis ir vicepirm. adv. E. Petkevičius; trečioj eilėj: 
parengimų vad. kun. V. Rimšelis, J. Polikaitis, redakt. B. Kviklys, prot. sekr. kun. A. Naudžiūnas, vicepirm. dT. 
P. Kisielius, Z. Umbražūnas, St. Baras, kun. J. Duoba, A. Daugirdas ir St. Džiugas. 

Nuotr. V. Rimšelio 

15 A R T I 
J. A. VALSTYBĖSE 

IR T O L I 

KULTŪRINIS VAKARAS 

Kovo 22 d., šeštadienį, 7:30 
v. v. Chicagos Jaunimo centro 
didžiojoje salėje rengiamas kul
tūrinis v a k a r a s su nauja, įdo
mia p rog rama i r lengvais už
kandžiais. Vakarą rengia Ame
r ikos Lietuvių Bibliotekos lei
dykla. 

Programoje bus "Valandėlė 
su didžiaisiais" ekrane, juostoj 
ir skaidrėse — filmų ištraukos, 
kuriose matysime Aistį, Darių 
ir Girėną, Galdiką, Jakubėną, 
Krupavičių ir Salį. Taip p a t pa
sirodys "Spindulio" tautinių šo
kių t e a t r a s , vadovaujamas Ra
sos šoliūnaitės ir Arvydo 2ygo. 
Reper tuare matysime "Pertvar
ky ta s pasakėles: "Meškiuką 
Rudnosiuką", "Raudonskrybė-
laitę", " J ū r a t ę ir Krapštytį", 
"Spiegiančią gražuolę" ir k t . 

Pobūvio metu bus laiko pa 
sisvečiuoti, pasibičiuliauti i r pa- i 
sivaišinti sūriais, vynu, kava i r ' 
a rba ta . Tikimasi jaukios, šei
myniškos nuotaikos. 

Nuo 1976 m. veikianti Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos lei
dykla iki šiol y ra išleidusi še
šias albuminio formato knygas, i 

Andriaus ir smuikininkės Ele- ; 
nos Kuprevičių koncertą i r A. 
Kuprevičiaus plokštelės sutiktu-

Styginiam ansambliui irgi ves. 

skiltyje iš viršaus, tarp teksto 
ta rp 27 ir 28 eilučių, nebuvo 
atspausdintas perskyrimo ženk
las. Skaitytojai prašomi tą 
vietą pasitikslinti. Atsiprašome. 

,_X Savęs ir savo vaiko tvar
kymas — tėvynės vadavimas. 
Šia tema bus skaitoma 551-ji 
Alvudo radijo paskaita šį šeš
tadienį, nuo 9 vai. ryto, Sofi
jos Barčus šeimos radijo va
landos metu. 

Olympic, P. O. Box 84121, Los į 
Angeles, Calif. 90073. 

X Dr. D. Vitkus, Palos Hts, j 
UI., parėmė mūsų spaudos dar-j 
bus 10 dol. auka. Labai ačiū. 

X S t Sheputis, Cicero, UI., 
atsiuntė Garbės prenumeratos 
mokestį. Labai ačiū. 

X Albertas Rožėnas, Hot 
Springs, Ark., parėmė mūsų 
spaudos darbus 10 dol. auka. x Pietų Amerikos meninis 

vienetas "Ąžuolynas" ir "Žibu- j Dėkojame. 
tes" atvyksta į Chicagos O'Hare I x KJ. Kuprėnas, Croton. 
aerodromą vasario 21 d. 11:11 padėkojo už korteles i r aukojo 
v, r. Delta oro linija Nr. 450y. 10 dol. Ačiū. 
Turintieji galimybes sutikti sve- j x Ona Remeikienė, ciceriš-
cius aerodrome, maloniai kvie-; k ė , atsiuntė 10 dol. auką. Dėko-
čiami atvykti. Meninio vieneto 
dalyviai iš aerodromo bus au
tobusu atvežti į Jaunimo centrą. 
5620 S. CIaremont, apie pirmą 
valandą po pietų. Priimantieji 
apnakvindinimui atvykstantį jau 
nimą, prašomi atsiimti iš Jau
nimo centro. (pr.) 

X P. L. B. ir P . L J. S. val
dybos ruošia laivo ekskursiją. 
Laivas išplaukia iš Miami į Ncs-
sau, San Juan ir St. Thomas. 
Laivas išplaukia gruodžio 7 d. 

jame. 

x Pr. Dielininkaiclo jaun. 
moksl. ateitininku kuopa, vei
kianti Marąuette Parke , ruošia 
tradicinį kaukių balių sekmad., 
vas. 17 d., 5 v. popiet parapijos 
salėje. Visi vaikai atėję su kau
kėmis gaus dovanėles. (pr.) 

X Miami l ie tuviu Klubui rei
kalingas prižiūrėtojas. Pagei
daujama pora. Duodamas bu
tas ir geros sąlygos. Kreiptis į 

— Rekolekcijas Washingtono 
ir apylinkių lietuviams praves 
svečias kun. St. Yla kovo 15-16 
d. Juozapiečių seminarijoje, 12 
St. ir Varnon, N. E., Washing-
ton, DC. 

— Amerikos Mokslo akade
mija praneša, kad prof. Vytau
tas Klemas paskirtas Jūros rei
kalų komisijon (Ocean Policy 
Committee). šioj komisijoj jis 
rūpinsis technologijos pritaiky
mu besivystančioms tautoms. 
Dr. Klemas įgijo patyrimo Azi
joj ir Pietų Amerikoj, padėda
mas Jungtinėms Tautoms ir 
valdžios agentūroms (NSF, 
NASA, AID) pravesti pajūrių 
tyrinėjimus ir hidrologijos kur
sus. Ketvirtajame Mokslo ir kū
rybos simpoziume, kuris įvyks 
1981 m. Padėkos dienos savait
galį Chicagoje, prof. Klemas 
pristatys rezultatus iš jūros ty
rinėjimų Costa Ricoj, Indijoj ir 
Saudi Arabijoj. 

— Aldona Bagdonaitė - Ces-
mes, y ra 1956 m. Clevelande mi
rusio prof. Juozo Bagdono duk
tė. J i labai vertina savo tėvo 

ir atplaukia gruodžio 14 d. Dėl ^ u 0 0 prezidentę Sofiją šepu 
smulkesnių informacijų prašo-1 tĮenC> 914<> Abbott Ave., Surf 
me kreiptis į American Ti-avel'8*1*6' Florida 33154. Tel. (305) 
Service Bureau, 9727 S. Western 
Ave., Chicaeo, 111. 60643. Tel. 
312—238-9787. (sk.) 

X Washington, D. C. A. a. 
dr. Kazio Almino prisiminimui, 
$205.00 Lietuvių Fondui paau
kojo šie asmenys: V. Trumpa, 
V. ir S. Zubkai. G. ir M. Nar-
kus-Kramer, A. S. Naujokaitis, 
V. ir A. Butai, A. ir R. Bailey, 
G. ir K. Vasaičiai, E. ir J. Vo-
dopalai, M. ir T. Mickai, D. ir 
A. Lukai, D. ir A. Barzdukai. 
V. ir A. Gureckai, T. ir A. 
Landsbergiai. R. ir V. Kavoliai, 
M. ir K. Čižiūnai. (pr.) 

X Friitala — Suomio odos ir 
avies kailio išdirbiniu krautu
vėje, šiuo metu vyksta didelis 

868-1199. (sk.) 

X Ieškoma moteris gyventi 
kartu su senyva moter imi Ge
ros sąlygos, graži aplinka. 

Skambint 629-0202. (sk.) 

X Gera proga įsigyti H/2 ak
ro žemės gražiame rajone Na-
pervūle, 111. Netoli parko, mo
kyklos bei golfo laukų. Prieina
ma kaina. J ū r a Gvidienė, Cent. 
21—Gark. Namu t e t 852-9817. 

(sk.) 

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

x Juozą* £vyny», turintis 

vės. Norėdama įamžinti savo 
tėvo atminimą Tautos fondui 
paskyrė didesnę auką. Savo 
laiške Tautos fondo pirminin
kui rašo: "Negalėdama kitaip 
prisidėti, siunčiu nors piniginę 
paramą. Prašau, $1000 (tūks
tantinę) įrašyti mano mylimo 
tėvelio a. a. prof. dr. Juozo Bag
dono vardu". 

— "Lietuvių žinių" buvusiai 
komisijai atsistatydinus, naują
ją komisiją sudaro: M. Kra
sauskas, A. Krulikienė, J . Liau-
kus, I. Mačionienė ir S. Vaškys. 
Naujoji redakcinė komisija, 
kaip ir buvusioji, atrinkdama ir 
derindama pateiktase žinias, 
stengsis laikytis visiško objek
tyvumo ir pirmoje eilėje tarnaus 
klubo reikalams. 

— Ina Berturytė-Bray, JAV 
LB Seattle, Wash., apylinkės 
valdybos pirmininkė, sausio 11 
d. dalyvavo White House Con-
ference on Families apklausinė
jimuose, kur liudijo apie svar
bą lietuvių šeimose išlaikyti tra
dicijas, kalbą, kultūrą ir apie 
šeštadienių mokyklų reikalingu
mą, senelių prieglaudų steigimą, 

KANADOJE 

— Dail. Reginos Žiūraitienės 
paveikslų paroda rengiama The 
Old Bronte Post Office Gallery 
(86 Bronte Rd. S., Oakville) 
Ont. Susitikimas su dailininke 
bei parodos a t idarymas rengia
mas vasario 15 d. Šioje parodo
je bus sutelkti dailininkės gam
tos vaizdai. Dėlto ir paroda pa
vadinta "Landscapes". 

— SoL Vytautas Paulionis 
pakviestas dainuoti "Rigolet to ' 
operoje grafo Monterone vaid 
menį Vankuveryje 1981 metais 
visuose spektakliuose. 

atskubėjom su panašia talka. 
Ryšiai t a rp gen. T. Daukanto 

jūrų šaulių kuopos vad. Ed. 
Vengiansko ir birutininkių yra 
draugiški ir šilti. Birutininkės 
dalyvavo jų ruoštose Kūčiose, 
Klaipėdos kraš to atvadavimo 
minėjime ir jūrų kap. Br. Kriš-
topaičio knygos pristatyme. Tas 
jau padaryta. Ateičiai turim ir
gi daug planų, kad tik turėtu
mėm jėgų juos visus įgyvendin
ti. 

Vasario 15-17 dienomis akty
viai prisidedam prie Laisvės ko
vų muziejaus rengiamos paro
dos. Greitu laiku sutvarkysim 
savo skyrių tame muziejuje ir 
įsigysim vėliavą, kuri irgi liks 
muziejuje. Kovo pabaigoj nu
matoma kultūrinė popietė. Ba
landžio gale žadam ruošti eks
kursiją į Washingtoną. Bir-

j želio pradžioj turėsim platesnio 
masto susirinkimą, vėliavos 
krikštynas ir žadam pasikviesti 
nares iš Clevelando, Detroito, 
Los Angeles i r New Yorko da-

Pirmasis leidinys buvo ar,ie š v . j 1 * ™ * m ū s l * ****** - * • * * 
Kazimiero lietuvių kapines " P a - ! s a ^ S ^ į ^ J ^ S ^ ' 
likę tėviškės namus". Naujau
sias leidinys, pasirodęs 1979 m. 

rūpesčius siekiant Lietuvos lais- jaunimo organizacijų rėmimą 

x J . Valentukevičhis, bosto-l X Jonas Litvinas, žinomas 
niškis, atsiuntė malonų laišką, j čikagiškis, yra nuolatinis "Drau-
atnaujino prenumeratą, užsisa
kė knygų ir paskyrė 12 dol. au
ką. Labai ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 4 dol. — A. 
Puodžiūnas; po 3 dol. — Lidija 
Skipitienė. B. Klimavičius, Kaz. 
Ramašauskas; po 2 dol. — S. 

i Naujokas, P. Guzikauskas, V. 
I J. Bieliauskas. Vikt. Timčikas; 
i 1 dol. — Jolanda Mickevičiūtė. 
i Visiems dėkojame. 
Į 

x Lietuvos Dukterų Draugi
jos tradicinis pavasario balnis 
nukeltas iš gegužės 3 dienos į 

: gegužės 24 dieną. (pr.) 
x Primename visiems, kad 

j Žiemos Šventė įvyks vasario 24 
dieną ponų Rudžių dvare, Mo-

; nee, UI. Kviečiame visus, (pr.) 

X Maironio Parko, Woroes-

vyrų l r moterų žieminių rūbų S M , p r a k t i k ą inron*, Tax pū 
išpardavimas. Savaitės Ūgyje d y m e > kiekvienam besftreipian-
kalbame lietuviškai. Valandos:; č i a m u ž p i k i v 8 m c ^ T ^ xSks. 
pirmad. iki šeštad. 10 v. r. i k i j l i a i nepraleisdamas nei vienos 
o v. v.; sekmad. U v. r. iki: jatatvmais leistos lengvatos. 

7 Mr.: 300 H. Grand K r e i p t i s k i ekvieną dieną adr.: 

go" rėmėjas. Ir dabar gavome 
jo 10 dolerių auką. Labai ačiū. 

x l ietuviškų knygų ir plokš
telių "Drauge" už didesnę su
mą nusipirko: P. Griganavičius, 
Juozas Kacilauskas. Ačiū. 

X Petras ir Bronė Ežerskiai, 
klevelandiškiai, yra nuolatiniai 
"Draugo" rėmėjai. Ir dabar, at
naujindami prenumeratą, pri
dėjo didesnę auką. Dėkojame. 

X Algis Žemaitis, Bowie, MD, 
atnaujindamas prenumeratą au
kojo 10 dolerių. Labai ačiū 

X Jadvyga 7arienė, West-
chester, UI., aukojo 10 dol. La
bai ačiū. 

X Lietuviškų knygų "Drau
ge" už didesnį sumą užsisakė 
ir aukų atsiuntė: Juozas Arš-
tikys, O. Suvaizdis, Ona Gus-

teryje, vadovybė aukojo 250 do- Į t i e n e pekojame. 
X Aukų po 5 doL atsiuntė: 

rudenį, y r a Alinos Skrupskelie-
nės redaguota antologija "Li-
thuanian Wri te rs in the West". 
Leidykla y ra visuomeninė, lie
tuvių, pelno nesiekianti organi
zacija, ruošiamo kultūrinio va
karo p roga norinti sudaryti pro
gą visuomenei pabendraut i ir 
pasidžiaugti mūsų bendraisiais 
laimėjimais. A. 

LDK BIRUTES DR-JOS 
VEIKLA 

Sausio 27 d. buvo LDK Biru
tės dr- jos Chicagos skyriaus ei
linis susirinkimas. Dėl prasto 
oro ir narių buvo neperdaugiau-
sia. Pirmininkė K Leonaitienė 
paminėjo, ką nuveikėm nuo pra
eito susirinkimo ir ką numatom 
ateityje padaryti . 

Birutininkės gausiai dalyva-
. vo "Kar iu i" paremti kavutėje, 
į kurią suruošė šauliai. Dalyva-
Į vom ir Jaunimo centrui parem-
Į ti pasilinksminime. Sėkrningai 
Į praėjo mūsų ruošta kultūrinė Į 
Į popietė lapkričio 25 d. Popietė 
buvo reng ta supažindinti visuo-

i menę su naująja P L Jaunimo 
sąjungos valdyba. Talman Deli-
catessen sav. L. ir M. Kupcike-
vičių paaukotą tor tą iš varžy
tynių laimėjo dr. L. Kriaučeliū-
nas. Pelnas už tor tą (100 dol.) 
buvo paaukotas Kultūrinių ry
šių palaikymo komisijai. Taigi 
prie atvykstančių "Ąžuolo" ir 
"Žibučių" grupių iš Pietų Ame
rikos prisidėjo ir LDK Birutės 
draugija. Ačiū Kupcikevičiams, 
kurie įgalino mus tą padaryti . 

Nežiūrint, kad mūsų draugija 
y ra nedidelė ir vis kaskar t ma
žėja, na rėms iškeliaujant į am-

vo rasta negyva, mirusi sausio j finvbę, ir iždas labai ribotas, do-
26 d., nors prieš tai niekuo ne-! l e r i*i e s a m paaukojusios ne taip 
siskundė. Atrodo, kad mirė šir- j J a u m a ž a i . Čia tik dalis or-
dies liga, sulaukusi 75 metų am- j f anizacijų, kurios gavo mūsų 
žiaus. Buvo gimusi 1904 m 

Elzbieta Tikraenė, Kanadoje mirusio 
Felikso Tikniaus žmona, nuo pat at
važiavimo metu į Kanadą, "Draugo" 
skaitytoja ir premimeratorė, dabar 
gyvenanti Hamilton, Ont., Kanadoje, 
įstojo j garbės prenumeratorių eiles. 
šių metų birželio mėnesi Tiknienė 
švęs 82 metų sukakų. 

AUSTRALIJOJE 
— A - a . Julija Augaitienė bu-

Iždininkė J. Ivašauskienė pa
darė labai išsamų pranešimą ir 
smulkiai išvardino, kam ir kiek 
pasiųsta aukų. Pasiguodė, kad 
dažnai mūsų einamoje sąskaito
je vėjai švilpia. Yra buvę, kad, 
užmokėjus visas sąskaitas i r 
pelną atidavus tam, kam buvo 
skirta, mūsų einamoje sąskaito
je liko... 47 centai. Tačiau ir 
vėl šiaip ne taip galą su galu 
suvedam. 

Buvo dar, žinoma, klausimai, 
sumanymai ir diskusijos, tačiau 
negi kelsi vidaus reikalus viešu
mon. 

Kavute ir vaišėmis rūpinosi S. 
Toliušienė, kuriai nuoširdžiai pa
deda valdybos ponios J . IVa-
šauskienė, K. Leonaitienė, J . 
Kerelienė ir Al. Likanderienė 
(nenorom, t ik iš pareigos). 

AL Likanderienė 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Te!. — 776-8700 
Chicago, Iffinois 60629 

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

Ave., Chicago, IT]., 4-tas aukš-
tas. Tel. 329-0346. (sk.) ^ a r b a ^ 4 7 6 7 g 6 7 

y NAMAMS PIRKTI PA-

"259 S. Franrisco Ave., Chi-
(pr.) 

X KASOMOSIOS ma*. HetuvRko 
^KOLf)« d-jodarnos mažais mė- | raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi-
reginiais imokėjimsip ir rr 'pi- įsuose mode!iuo<:«? gaunamos CHICA 
namais nuošimčiais. GOJĘ: Draugas - 4545 W. 63rd St.. 
Mutual Federal Ravings. 2212 ^ k a r a - s pas A. Daugirda, te! 476-
,v#w_. ~ , r> J T, 1 * 7399 a r b a tiesiai is SPARTA savinin 
Wert Cerma* Road - Telef ^ j , . ^ r * ^ , lt Barry Dr. E. 
> J , , < 4 7 ( ak i Northport, N. Y. 11711. (A.) 

ierių Amerikos Lietuvių Kultu 
1 ros Archyvo "Alka", Putname, 
, tvarkymui. (pr.) 

x Pasaulio Lietuvių Jaunime 
sąjungos valdyba Ir Chicagos 
Lietuvių Jaunimo s-gos skyritis 

j ruošia susipažinimo vakarą — 
j šokius susipažindinti su Uru-
! gvajaus tautinių šokių grupe 
"Ąžuolynu'* ir Argentinos vo
kaliniu vienetu "2ibutės" — 
penktadienj. vas. 22 d. Pradžia 

Viktoras Šatas, Bronė Arminie
nė, Bronė Januškevičienė, Juo
zas Liuima, Alf. Pargauskas, 
St. Reimanas. Halina Dilienė, 
Pranė Prankienė, Petras Ber-
notavičius, H. Žebrauskienė, 
Juozas Vaškevičius, 
maloniai dėkojame. 

x Aukų atsiuntė: po 3 dol 
— J. Sakevičius. S. Juozaitis, K 

Tauragės apylinkėse. Ištekėjo 
už savanorio P r a n o Augaičio 
Užaugino sūnus Zigmą ir Al
fonsą. Australijoje įsikūrė Mel-
bourne. Buvo veikli lietuviška
me darbe, uoliai ta lkino para
pijai. Palaidota g re t a prieš 6 
metus mirusio savo vyro. 

— Pavergtų t au tų demonstra-
stracijos buvo suruoš tos Sydnė-
juje, sausio 19 dieną. Prie So-

čekius. "Draugui" 70 m. jubilie
jaus proga, "Kario" žurnalui, 
artėjančiai Tautinių šokių šven
tei per J . Jakaitienę, "Draugui" 
su kalėdiniais sveikinimais, Li-
tuanus , Jaunimo centro metinei 
vakarienei. Tiesa, sumos neper-
didžiausios, ta i "našlės skati
kas" , bet "kas greit duoda, du
syk duoda". Tačiau pasigirti 

j šiek tiek vis tik norėtųsi. Pe-
sreitais metais Jaunimo kongre-
jsui paremti atidavėm 350 dol. 

vietų konsulato susirinko p e r j p o 1 Q 0 d o l ^ J a u n i m o j u n 

200 žmonių. Kalbėjo lenkų, č e - , g a i i r a t s i k v i e t i m u i p i e t ų ame-
kų. lietuvių ats tovai , australų „kiečių ("Ąžuolo" ir "2ibu-

Visiems ^ a m e n t a r a i . Demonstracijom iių„h j L i e t u v i ų f o n d e n e g e n } a -
vadovavo komiteto pirmininkas a t i d a r v t ą k a p ^ G udyno, te-
V. Kramilius. 

— V. SkroHo 75 metų am
žiaus sukaktį paminėjo Per ino Augaitis; po 2 dol. — J- Smil-

7:30 v. v. Veiks baras, gros I gys. Sr., I. Gedvilienė, EI. Much- | lietuviai. Sukaktuvininkas %-a 
. Neo-Lituanų orkestras. Įėjimas lia. L. Lendraitis, Julius Rasti-, dovauja lietuvių radijo valandė 
2 dol. Visi yra maloniai kvie
čiami. (pr.1 

kis, Ses. Josephine, H. Petniū-jlę ir redaguoja bendruomenės 
nienė. Labai ačiū. \ biuletenį "Zinutę" 

roristų aukos, sąskaitą įnešė ir 
LDK Birutės draugija 25 dol. 

Kur nebeužtenkam pinigų, 
a te inam talkon su sumuštiniais, 
pyragėliais, kavute ir gera nuo
taika. Tokiu būdu talkinom 

Margučiui" ruo^ant r,ianiato 

MmiiinifiiiHiimiiiiimiimiinmiimmiif 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą, 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, m . 60629 

iiiiiiiiiiiniiiiiiHiiimiHiiuimiiiiiiiiHmn 
IIIIUIIIMlIIIIlIlIlllIlIIIIIIIIIIIlIlIfniiiiiiini 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDAI 

Surinko Vladas Vije«d» 
"Nors tebūdamas tik istorijos 

mėgėjas ėmiausi šios vaizdų kny
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne
gu kiti" — taip rašo knygos įva-
doje Vladas Vijeilds. 

Knyga didelio formato, 548 pusL 
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 19TO m. 
Kaina su persiuntimu $16.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63nl Su 

Chicago, IL 60629 
niinoie gyventojai dar prideda 

90 e t valstijos mokesčio. 
HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiimiiiuiiiiiiiiiiiHi 

STASĖS FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kedzie Ava. 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 


