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(Tęsinys) 

Nežiūrint visų neteisybių ir gy
venimo sunkumu, V. Petkus gy
vai domėjosi visuomeniniu gyve
nimu: nuolat jį buvo galima ma
tyti įvairiuose minėjimuose, kon
certuose, paskaitose. Mėgo litera
tūrą, muziką, meną. Jis gausiai 
prenumeravo spaudą, Lietuvos 
rajonu laikraščius, sudarė VISŲ 
Lietuvos poetų, išspausdinusių 
bent keletą savo eilėraščių, kar
toteką. Turėjo didelę asmeninę 
biblioteką su daugeliu senų ver
tingų knygų. V. Petkus fenome
nalios atminties žmogus. Jis ga
lėjo ekspromtu kalbėti literatu 
ros, istorijos, bažnytinės istorijos, 
filosofijos temomis, cituojant iš
tisus literatūrinius tekstus. Visą 
savo laisvalaikį skirdavo knygai. 
Dėl jo didelės erudicijos besimo
kantis jaunimas gausiai jį lanky
davo. 

1975 m. jis įsidarbino Vilniaus 
miesto klinikinės ligoninės ne
krologiniame skyriuje- Jo pareiga 
— sterilinti, surinkti ir paruošti 
darbui dirbtinio inksto aparatą. 
Jo darbu skyriaus personalas pa
tenkintas. Jis buvo laikomas sąži
ningu, išsilavinusiu darbuotoju. 

Tuo laikotarpiu kūrėsi Helsin
kio susitarimų žmogaus teisėms 
ginti Lietuvos grupė. Vienu akty 
viausiu jos nariu tampa V. Pet
kus. Nieko nebodamas, visas pa
stebėtas gyvenimo neteisybes ke
lia viešumon. 

1977 m. rugpiūčio mėn. 23 d., 
bevykstant su grupės dokumen
tais į Maskvą, jis buvo suimtas, 
padaryta bute krata, paimta ra 
šomoji mašinėlė, nemaža grupės 
dokumentų, pogrindinės spaudos. 

Primetant išgalvotus kaltini
mus, 1978 m. liepos 10 — 14 d. 
buvo teisiamas. Paskirta sunki 
bausmė: tris metus kalėti sustip

rinto režimo kalėjime, septynis 
lageryje, penkis — tremtyje. Po 
teismo "Tiesa" išspausdina me
lagingą straipsnį. 

V. Petkus iš Vilniaus buvo iš
vežtas į Vladimiro kalėjimą (ja-l 
me anksčiau buvo kalėjęs trejusl 
metus), vėliau pervežtas į Čisto-I 
polį. 

Rusijos sustiprinto rėžimo ka 
Įėjimuose kaliniams leidžiama: 
vieną valandą per parą pasi
vaikščioti kieme, per mėnesį pa 
rašyti vieną laišką, per šešis mė
nesius gauti vieno kilogramo 
banderolę, kurioje tegali būti 
siunčiami tik sausainiai ir dvi va 
landas griežtoje sargybinių prie
žiūroje pasikalbėti su artimaisiais 
šeimos nariais. 

Vladimiro miesto vardas į isto
rijos puslapius įrašyta ne vien 
kaip kultūros, gynybos bei meno 
židinys, bet ir kaip tauriausių 
žmonijos veikėjų, šviesiausių pro 
tų kalinimo vieta. 

Atokiau nuo vienos pagrindi 
nių miesto gatvių, ant kalnelio 
boluoja mūriniai namai. Juos 
nuo gatvės skiria senas klevų pa r 
kas. Atrodo, tokia jauki ir roman
tiška miesto vietelė. Niekas neį
tartų, kad už šimto metrų kunku
liuoja nematomų kančių versmė, 
kad žemėje įruoštose kamerose 
priversti vegetuoti dažnai nekalti 
žmonės. Tai čia įsikūręs garsusis 
Vladimiro kalėjimas. Išorėje — 
jokio kalėjimo ženklo, jokio užra
šo nė rodyklės nematyti. Tik uni
formuotų žmonių srautas, vykstąs 

TRUMPAS ŽVILGSNIS 
| 1981-SIUS METUS 

i'M 
Valstybės sekretorius Alexander Haig paskutiniu meru labai saugomas Slaptosios Tarnybos vyrų. Tarptautiniai te
roristai j j bandė nužudyti Belgijoje, kai jis buvo Nato kariuomenės vyriausias vadas. Išaiškinta, kad Libijos val
džia pasiuntė j Ameriką teroristų grupę sekretoriui Haigai nušauti. Nuotraukoje — sekr. Haigas su asmeniniais 
sargybiniais New Yorke. 

POPUI K 3 . IE 

(Tęsinys) 
Spalis 

Egipto prezidentas Sadatas nu
šaunamas atentate, pareigas per
ima Mubarakas. Graikijoje rin
kimus laimi socialistu partija, 
premjeru tampa Andreas Papan 
drou- Irane prezidentu patvirti
namas Ali Khamanei. Spalio 18 
Lenkijos komunistų partijos pir
muoju sekretoriumi išrenkamas 
gen. Jaruzelskis, kuris eina prem
jero ir gynybos ministerio parei
gas. Izraelyje miršta valstybinin- Į S r f į l Č i r i s l i t o E E 
kas, diplomatas ir pasižymėjęs' 
karo vadas gen. Moshe Dayan. 
Paskelbiami 1981 metų Nobelio 
premijų laimėtojai. 

Šiaurinėje Airijoje IRA organi
zacija sustabdo bado streikus. 
Lenkijoje vyksta nepriklausomų
jų darbo unijų "Solidarumo" de
legatų kongresas, kuriame pasą! 
kyta daug kalbų prieš komunis-

kelionę anksčiau dėl baterijų ge
dimo, tačiau nusileidžia laimin
gai. Egipte įvyksta jungtiniai 
Egipto — JAV kariniai manevrai. 
Lenkijoje plačiai paminėta lapkri
čio 11-ji diena. Į tarnybą pasiun
čiamas naujas JAV povandeninis 
"Trident" laivas. Amerikos darbi
ninkų unijų federacija AFL — 
CIO turi konvenciją, kurioje kri
tikuojama Reagano ekonominė 
politika. Sovietų Brežnevas pripa
žįsta, kad šiemet buvo labai blo
gas derlius. Chicagoje vyksta lie 

• tuvių IV-tasis Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas. Brežnevas lankosi 
Vakarų Vokietijoje. Akademikas 
Sacharovas pradeda bado strei
ką, reikalaudamas savo marčiai 
išvažiavimo vizos. Maroke išyra 
arabų valstybių vadų konferenci
ja. Ženevoje prasideda Sovietų Są
jungos — Amerikos derybos dėl 

JAUNA DARBININKĄ 
TRUMPAI 
IŠ VISUR 

i tų vyriausybę. Valdas Adamkus 
į paskiriamas EPA vidurio vakarų 
i apygardos administratorium. 
i Lenkijos jungtinės darbininkų 
partijos (komunitsų) politbiuras 

; pašalina pirmąjį sekretorių Sta-
— Gambijos teismas nuteisė j nislavą Kanią, jo vieton patvirti-

Gruodžio 13 d. ilgesniame žo- Reikia paruošti asmenybes! Ren- į septynis piliečius mirties bausme į namas generolas Jaruzelskis. 
dyje Jonas Paulius II grįžo prie I giant vienai ar kitai profesijai, į už bandymą pagrobti valdžią. Kai į Amerikoje lankosi Prancūzijos į sac|ato žudikų teismas /jungtinių 
žmogaus darbo temos, priminda-1 jauno žmogaus negalima laiky
mas, kad šiemet sukanka 90 me
tų nuo Doniežiaus Leono XIII so-

se vyksta didžiulės demonstraci
jos prieš branduolinius ginklus. 
Klaipėdos uoste didelė audra su
daužė naftos tanklaivi, mazutas 
užteršia Kuršių marias, Baltijos 
pakrantes. 
Gruodis 

Egipte prasideda prezidento 

dalinės enciklikos "Rerum no-
varum" paskelbimo. Viena iš ak
tualiausių darbo problemų šiuo 
metu yra jaunimo darbas. Jonas 
Paulius II atkreipė dėmesį ypač į 
du neatidėliotino sprendimo rei 
kalaujančius klausimus: kaip jau
nimą įjungti į darbo pasaulį ir 
kaip suteikti jaunimui profesini 

rytais į darbą, parodo nuo parko pasirengimą? 
pusės kuklias duris, kurias pravė
rus jau iš karto pasigirsta geleži 
nių durų, automatinių spynų 
žvangesys, matosi ginkluoti bu
dintieji, pajuntama sunki, sle 
gianti kalėjimo atmosfera. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Bažnyčia už taiką 

Gruodžio 21 d. buvo paskelb
tas popiežiaus Jono Pauliaus II 
kreipimasis į pasaulį 15-tosios pa
saulinės Tarkos dienos proga. Pa
saulinė taikos diena, kaip žinoma, 
kasmet yra minima sausio pir
mą dieną. Ją prieš penkiolika me
tų įvedė popiežius Paulius VI. 
"Karas yra pati barbariškiausia 
ir pati netinkamiausia priemonė 
tarptautiniam konfliktam spręs
ti", — sako popiežius Jonas Pau
lius II-sis, kreipdamasis į tautų 
vadus ir valstybių vyriausybes. 
— "Reikia atrasti naujus kelius 
taikai užtikrinti. Naujiem keliam 
ieškoti reikia panaudoti visą 
žmogišką išmintį ir visą drąsą". 

Lanko parapijas 

Popiežius Jonas Paulius II-sis, 
sekmadienį, tęsdamas Romos pa
rapijų lankymą, aukojo šventas 
Mišias Nekalčiausios Švenčiausios 
Mergelės Marijos Širdies parapi
jos bažnyčioje rezidenciniame Pa-

rioli rajone. Ši parapija aptarnau
ja apie 11-ka tūkstančių tikinčių
jų, kurių tarpe yra nemažai sve
timšalių. Po pamaldų Jonas Pau
lius II, kaop paprastai, susitiko 
su atskiromis tikinčiųjų grupėmis. 

Siekiant profesinio jaunų dar
bininkų parengimo, — pažymė
jo Šv. Tėvas — turi artimai ben
dradarbiauti ne tik valstybė, šei
ma ir mokykla, bet ir Bažnyčia. 
Neužtenka jaunimą išmokyti 
naudotis mašinomis ar kitais mo
derniosios technikos įrankiais-
Neužtenka paruošti technikus! 

Zairo respublikoje 

Pagal paskutinius statistinius 

Pataria įvesti 
spaudos laisve 

Nobelio ir Lenino Taikos pre
mijų laureatas, airių politinis 
veikėjas Sean MacBride, įspėjo 
komunistų valdomus kraštus su-

kurie sąmokslininkai pabėgo į už- į prezidentas Mitterrandas. Meksi-1 Tautų sekretorius Waldheimas 
tam tikra protaujančiu sienį. Sukilime žuvo apie 800 i kofe vyksta 22 valstybių vadų iš į pasiirau^ia g kandidatų į tą vie-

techninio įrengi--— priedu. Jau- žmonių. j "Šiaurės — Pietų" valstybių kon- j t g išrenkamas Peru diplomatas 
nas darbininkas airi tapti pilnu- i — Britanijos žurnalas "Petro- j ferencija. Rumunija įveda duonos '• perez Cueljar. JAV vyriausvbė 
tiniu žmogumi, protaujančiu, at- Į leum Economist" rašo, kad Ame-! normavimą. Madride po atosto- j s^ą^ amerikiečiams išvažiuoti iš 
sakingu žmogumi. Jauno darbi- \ rikos naftos bendrovės daugiau, gų vėl tęsiama Europos Saugumo į Libijos, nes išaiškinta, kad Libi-
ninko negalima apriboti vien me- Į perka britų naftos Britanija net: ir Kooperavimo konferencija. 1 | a s i u n į i a teroristur į Ameriką nu-
chanika, vien ekonominiais bei so ; pralenkusi Nigeriją savo lengvo- | Prie Švedijos krantų ant uolos įs-
cialiniais santykiais. Lygiagrečiai j šios naftos siuntomis į Ameriką. ' tringa sovietų povandeninis lai-
su techniniu parengimu jaunam i — Egipto prezidentas Mubara- ; vas. 
žmogui reikia atverti ir morali- kas įsakė paleisti iš kalėjimų dar i ^^J^^ 
niobei religinio gyvenimo aki- 39 vyriausybės kritikus. Anksčiau I 

buvo paleisti 48. I * o r b l t J* v e l P 3 ^ ' 1 * daugkarti 
— Amerikoje politinio prie- j n}° naudojimo erdves račius . 

Darbas turi subrandinti jauno 
žmogaus išmintį ir jo asmenybę 
— tęsė Jonas Paulius II. — Dirb
damas jaunas žmogus išmoksta 
rimtai vertinti gyvenimą, išmoks
ta vertinti laiką, vertinti pastan
gas, pinigus... Supranta, ką reiš
kia pareiga. Darbas jaunam 
žmogui tampa asmeninės ir so
cialinės pažangos versme... Jau
nas darbininkas yra daugiau ver
tas už visą pasaulio auksą-. 

"keltas' 
io_ jis priverstas nutraukti planuotą ^ ^ J A y ̂ ^ 

Suomių gydytojų 
protestas Maskvai 

Šveicarų informacijų biulete
nis "GZW" praneša, kad pirmą 
kartą suomiai gydytojai išreis-teikti spaudai kritikos laisvę, 

norint išvengti panašių sociali-1 į T ^ t ^ ^ p r j ^ p'iktnaudžiavi-
duomenis, Zairo respublikoje, I ™i sunkumų, kaip Lenkijoje.; ^ ^ ^ a į ^ - j o s mokslų Sovietų 
Afrikoje, iš bendro 28-nių milijo- į Lenkija būtų išvengusi daugelio | - ^ „ ^ j T& dabar buvo pa
nų gyventojų skaičiaus, dvylik! problemų, pažymėjo MacBride, t i r t a k a d & ų ^ ^ pavasarį, du 

lončelistė Cecilija Barczyk, stu
dijavusi Yale universitete. 

— Sovietų sp-uda pranešė, 
kad Ramiajame vandenyne pra
dėti raketų bandymo pratimai, 
kurie užsitęs iki sausio 6 d. 

— Izraelio valdžia sumažino 
subsidijas maisto produktams, 
kurie tuoj pakilo 20 — 25 nuoš. 
Pragyvenimo kainos šiais metais 
Izraelyje jau pakilo 92 nuoš. 

— Paryžiuje gyvenąs Irano 
liaudies kovotojų vadas Rajavi 
paskelbė atsišaukimą į iraniečius, 
ragindamas juos pradėti įmonėse 
streikus. Jis primena, kad strei
kai buvo stiprus ginklas prieš ša-

Irano išeiviai 
subūrė jėgas 

šauti vyriausybės vadų. Lenkija 
paskelbia karo stovį, suima "kon-
trarevoliucijonierius", užgniaužia 
"Solidarumo" veiklą. Sovietų val
džia išduoda vizą Lizai Alekseje-
vai, Sacharovų marčiai, šie bai-

bado streiką. Italų teroristai 
aukštą 

NATO pareigūną. Pabėga du 
Lenkijos ambasadoriai. Brežne
vas švenčia 75 m. gimtadienį. 

(Pabaiga) 

ia mama. Japo 
lesąs gynybai 

Paryžius. — Išeivijoje gyveną 
iraniečiai žengė dar vieną žings
nį į dabartinės Irano islamo res
publikos valdžios nuvertinimą. 
Prancūzijoje įsteigta platesnė opo
zicijos grupių koalicija, kurioje Tokijo. - - Japonijos vyriausy-
susijungė apie 30 atskirų grupe- į bė patvirtino gynybos išlaidų pa
lių nuo komunistinių teroristų j kėlimą 7.75 nuoš. JAV vyriausy-
iki dešiniųjų grupių. Opozicijoje' bė seniai spaudė Japoniją, kad ji 
pradėjo veikti neseniai iš Irano į daugiau rūpintųsi savo gynyba, 
pabėgęs buvęs Irano banko direk-! nepalikdama to uždavinio vienai 
torius Ali Rėza Nobari. Jis buvoj Amerikai. Dėl lėšų ginklams kilo 

I pagrindinis Irano atstovas dery- ginčai tarp japonų gynybos agen-

milijonų yra katalikai, tai yra net j kalbėdamas viename susirinki-

cho režimą. 
— Irano valdžios priešai nu- k05* d e l amenk:ecių įkaitu palei- turos ir finansų mmisteno, ta-

šovė dar vieną parlamento na-! dimo. Jis pasakė, kad Khomeinio Į čiau jis pralaimėjo, kai agentūros 
rį Hojatolą Besharati, ajatolos i režimą dar palaiko tai, k 
Khomeinio artimą bendradarbį 

Į Suomijos Gydytojų Sąjungos na-
keturiais šimtais tūkstančių dau- j me informacijos ir socialinės ko-1 rfai p ^ ^ t r a i Enkel ir Siirala 
giau, negu praėjusiais metais. i munikacijos klausimais, jei len-; p a s i u n t ė l a i š k ą Sovietų Sąjun-
Prie jų dar reikia pridėti daugiau kai būtų turėję laisvą spaudą ir j g Q g gmgUį^am prokurorui, 

kritišką informaciją. Tai turėtų \ r e i k a i a u daml kad būtų išlaisvin-
būti rimtas įspėjimas ir kitiem; tį k e t u r i sovietų įkalinti Maskvo-
komunistų valdomiem kraš tam. ;^ įsisteigusios visuomeninės 
MacBride pažymėjo, jog spaudai; gnxpės k o v a i p?į€Š piktnaudžia-
komunistų valdomuose kraštuo-' ' 

negu tris šimtus tūkstančių ka-
techumenų, tai yra besiruošian
čių tapti katalikais. Dvylika mili
jonų Zairo katalikų dvasiniai ap
tarnauja apie aštuoni šimtai vie
tinių kunigų ir daugiau negu 
1.700 kunigų misijonierių. Vie
nuolių skaičius Zaire per kelerius 
metus padidėjo nuo 147-nių ligi 
519-kos. Krašte taip pat pasto
viai auga seminaristų skaičius, ku
rių dabar iš viso yra 1.310. 

rieisirtkio Kam 
kalendorius 

Jav-ių Komitetas Helsinkio su
sitarimams stebėti (Helsinki 
Watch Committee) išleido 1982 
m. Helsinkio kalinių kalendorių. 
Tuomi leidėjai nori išreikšti sa

vo pagarbą Sovietų Sąjungoje ir 
Čekoslovakijoje įkalintiems Hel
sinkio Grupių nariams, įskaitant 
ir lietuvius. Kalendorių galima 
užsisakyti už 5.00 dol. šiuo adre
su: Helsinki Watch, 205 E. 42nd 
St., New York, N. Y. 10017. 

(Elta) 

se turėtų būti leidžiama laisvai 
kritikuoti valstybinę biurokra
tiją, kuri ypač pasireiškia savo 
neveiksmingumu, vis dažniau 
sukeldama didelių sunkumų ko-

vimą r^chiatrijos mokslų So
vietų Sąjungoje nariai — Bach-
min, Irina Grivnina. Podrabinek 
ir Temovskij. Suomijos gydy
tojai laiške pažymi, kad komisi
jos veikla už žnogaus teisių bei 

munistinei sistemai. Sean Mac ; įaisvių aosaugoįimą negali būti 
Bride gavo Nobelio Taikos pre- l a i k o m a nusikalstamąja veikla. 

pažeidžianti krašto įstatymus. miją 1974-ais metais, o Lenino 
premiją — 1977 metais. 

— Stipri audra Filipinuose su
griovė daug pastatų, užmušė 52 
žmones. 

— Sen. Charles Percy. senato 
užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas, lankosi Izraelyje, kųr su
sitinka su valstybės vadais. 

Priešingai, sovietų valdžia priva
lėtų atsižvelgti į Maskvos komi
sijos iškeliamus žmogaus teisių 
bei laisvių pažeidimus ir pasirū
pinti, kad tokie pažeidimai ne
bepasikartotų. Suomių gydyto
jai savo laiako nuorašą pasiuntė 
Suomijos užsierio reikalų mi-
niatrua. 

Europa atsargiai 
žiūri į sankcijas 

Londonas. — Europos sąjungi
ninkai nepalankiai pažiūrėjo į 
prezidento Reagano paskelbtas 
sankcijas Sovietų Sąjungai. Vaka
rų Vokietijos kancleris Schmid-
tas, kuris atostogauja saloje ne
toli Floridos, išreiškė nepasiten
kinimą, kad Reaganas nepasi
tarė su juo. Daugiausia paramos 
Lenkijos krizės politikoje Ameri
ka sulaukė Prancūzijoje ir Itali-

kanuomene užsiėmusi kare su 
Iraku. Kitaip būtų dabartinį reži
mą nuvertusi. 

Poetas Milošas 
apie Lenkiją 

Berkeley, Calif. — Nobelio li
teratūros premijos laimėtojas 
Czeslaw Milosz pareiškė "San 
Francisco Examiner", kad Lenki
joje ilgainiui triumfuos žmonių 
dvasia, kuri nugalės karinę jėgą. 
Jis pasakė, kad lenkai praeityje 
yra turėję daug pralaimėjimų, ta
čiau Rytų Europoje laisvės troš
kimas nėra laikinas dalykas. Jis 

pa rėme premjeras 
ir kiti ministeriai. Japonų parla
mentas greičiausia patvirtins di
desnes lėšas ginklams. 

Japonijos gynybos agentūra 
paskelbė, kad kariuomenei reikia 
23 F — 15 naikintuvų ir žvalgy
bos lėktuvų prieš povandeninius 
laivus. Be to numatoma įsigyti 
naują povandeninį laivą, tris ka
ro laivus ir 12 helikopterių kovai 
prieš tankus. Gynybai ateinan
čių metų biudžete skiriama apie 
12 bil. dol-

KALENDORIUS 
Sausio 2 d.: Bazilijus, Eufro-

zina, Mažvydis, Gailutė. 
Sausio 3 d.: Trys Karaliai. Flo-

joje- Britų vyriausybė irgi laikosi j išliks ir laimės, pasakė Milosz, 
gana atsargiai. Spauda mini, kad, pridėjęs, kad valdžiai "Solidaru-
gen. Jaruzelskis yra tikras lenkų: mas" buvo pavojingas, nes pasi į rencijus, Genovaitė, Aimas, Lies-
patriotas, kuris įvedė karinę pa- kėsino į monopolį. Amerikiečiai 
dėtį, kad rusams nebūtų priežas- ; nesupranta krizės reikšmės, pa
ties okupuoti visą Lenkiją, nes sakė rašytojas. Tai nėra Lenkijos 
tai būtų pareikalavę daugiau len- Į vidaus reikalas, tai yra dar vie
kų gyvybių. Britų spaudoje dau- \ nas sovietų agresijos tarpsnis. 
giau užuominų, kad "Solidaru- Ekonominės sankcijos turėtų bū

ti taikomos ne lenkams, bet 

ne:e. 
Sausio 4 d.: Eugenijus, Elz. Se-

ton, Arimantas, Ardanga. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:29. 

mo 
toli 

vadai ėjo per greit ir "per 
Sovietų Sąjungai, pareiškė poetas. 130 L, naktį 20 1 

ORAS 
Debesuota, temperatūra 
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<iAVITARPIO PAGARBOS, 
SUPRATIMO, RYŽTO 
IR MEILĖS KELIU 

Ateitininkų federacijos vado 
naujametinis žodis 

Naujųjų metų pradžioje 
žvelgdami į savo sąjūdžio atei
tį, negalime užmiršti 1981 me
tų rugsėjo 4-7 dienomis įvyku
sio sukaktuvinio „Ateities" 
kongreso. J is pateisino ren
gėjų darbą, rūpesčius ir lūkes
čius ir visa programa, ir savo 
renginiais, ir dalyvių sudėtimi. 
Drįstu teigti, kad kongresas 
parodė organizacijos gy
vastingumą. Jame atstovauta 
kiekvienai Jungtinių Valsty
bių ir Kanados vietovei, kur vei
kia bent vienas mūsų Federaci
jos vienetas. Džiaugėmės 
susilaukę atstovų iš Vakarų 
Europos ir Pietų Amerikos. Ap-
gaiiestavom nesulaukę svečių 
iš Australijos. Entuziastiškai 
sutikom atėjusį sveikinimo žo
dį iš brangiosios Lietuvos. Šil
tai sveikinom kongrese akty
viai dalyvavusius mūsų 
ganytojus, vyskupus Vincentą 

a< Bnzgį ir Antaną Deksnį. Abie
jų garbingųjų vyskupų atei
tininkų nuoširdus dalyva
vimas kongrese reikšmingai 
priminė vyresniesiems anas 
dienas, kai nepriklausomoje 
Lietuvoje joks didesnis atei
tininkų sąskrydis nepraeidavo 
nepastebėtas Lietuvos vysku
pų, ypač neužmirštamų Mečis
lovo Reinio ir Kazimiero Pal
taroko. 

Kongreso dalyvių sudėtis ro
dė, kad vyravo įspūdingas vy
resniųjų ir jaunųjų bei jaunes
niųjų skaičiaus lygis. Daugiau 
kaip penkių šimtų dalyvių gre
tose matėme ir keletą savojo 
sąjūdžio pirmūnų, įsijungusių į 
sąjūdį drauge su „Ateitimi" 
prieš 20 metų. Oficialių ats
tovų gretose būta visai geros 
pusiausvyros — 50 nuošimčių 
sendraugių ir 50 nuošimčių stu
dentų ir moksleivių. 

Kiek teko išsikalbėti su kong
rese dalyvavusiais, girdėjau 
apie jį tik teigiamus atsilie
pimus. Tiesa, yra kiek kritiškų 
pasisakymų dėl jo vieno kito at
žvilgio, bet apskritai visų bent 
man žinomi vertinimai yra ia-
bai teigiami. Labiausiai džiu
gina šilti jaunimo pasisaky
mai, tačiau pokongresinė 
patirtis kiek ir mažina tą 
džiaugsmą... Studentų praves
tos kongrese svarstybos laiko
mos bene geriausiai praėjusio
mis, tačiau lapkričio 8 dieną 
Toronte įvykęs Studentų są
jungos suvažiavimas negalėjo 
išrinkti naujos centro valdy
bos. Neatsirado nei trijų kong
rese dalyvavusių, kurie būtų su-
t ikę į s i p a r e i g o t i c e n t r o 
valdybos darbui šiems me
tams. Žinoma, sąjungos veikla 
tęsiama be pertraukos. Kelios 
draugovės įsipareigojo atlikti 
būtinus organizacinius dar
bus, kol bus sudaryta nauja 
vadovybė. 

Nors kongresas nepriėmė 
specifinių veiklos gairių, ta
čiau taip gali atrodyti neįsigili
nus į kongreso paskelbtus 
nutarimus ir pageidavimus. Jų 
susidarė net 20. Kiekviename 
jų mūsų vienetai, tiek sendrau
gių, tiek studentų, tiek ir moks
leivių, gali rasti vertingų nuro
dymų ir minčių savo veiklai. 
Tie nutarimai apima visas 
mums rūpimas sritis — ideolo
ginę, religinę — dorovinę, tau
tinę, kultūrinę ir visuomeninę. 
Kiekvienas jų vertas ne tik vie

netų vadovybių, bet ir visų 
Federacijos narių dėmesio ir 
veiksmo. Kongreso nutarimai 
jau paskelb t i „ D r a u g e " , 
„Darbininke" ir „Tėviškės 
žiburiuose". Jie pasirodys ir 
kongresiniame „Ateities" nu
meryje. Jei vienetų vadovybės 
atkreips dėmesį į juos ir kvies 
talkininkus tiems nutarimams 
vykdyti gyvenime, nereikės pa
dejuoti, kad skyriams, kuo
poms ar draugovėms nesą dar
bo. 

Nutarimuose pasisakyta ir 
apie „Ateitį", kurios 70 metų 
sukakčiai pažymėti visų pirma 
ir kviestas sukaktuvinis, iš ei
lės jau dešimtasis, mūsų sąjū
džio kongresas. Juose pažymė
ta, kad „visiems privalu 
rūpintis ,Ateities' žurnalu", 
todėl kiekviena ateitininkiška 
šeima turėtų pasikviesti „Atei
tį". 

Apie „Ateitį" girdime gra
žiausius atsiliepimus, bet ar lei
sime, kad ji būtų tartum gar
susis Mona Lisa paveikslas, 
kuriuo galima grožėtis tik iš to
lo? Dabartinė „Ateitis" dar ne 
muziejinė. J i dabarties kūri
nys, turintis rasti sau vietą kiek 
galima didesniame lietuviškų 
šeimų skaičiuje. 

Šiomis dienomis man rašy
tame laiške prof. Antanas 
Maceina apie mūsų leidžiamą 
žurnalą taip pasisakė: „Kun. 
dr. Trimako redaguojama 
Ateitis' pasiekė beveik n'v 

praienkiamą žurnalistinį aukš
tį. Dr. Trimakas sugebėjo su
telkti jaunimo ir jį įkinkyti į 
darbą... Jo sugebėjimą aš regiu 
jo galioje telkti aplink save ki
tus, juos uždegti, įjudinti, sukti 
kūrybine linkme". 

Turime iškilų redaktorių, tu
rime šaunią jaunų pajėgų re
dakciją, todėl reikėtų stengtis, 
kad „Ateitis" pasiektų ne tik 
ateitininkus, bet ir kiek galima 
platesnius lietuviško jaunimo 
ir visuomenės sluoksnius. 
„Ateities" administravimo 
naštą jau keliolika metų ne
šančiam Juozui Polikaičiui rei
kia talkos, kad būtų įvykdytas 
sėkmingas naujų „Ateities" 
prenumeratorių vajus. Nepa-
gailėkim savo paramos pagal 
galimumą. 

Kongreso nutarimuose yra 
nurodymų ir apie kitus rem
tinus ateitininkams artimus 
spaudos leidinius bei knygas, 
tarp jų ir prof. Maceinos nau
jausią studiją „Asmuo ir isto
rija". 

Apie mūsų pareigas Lietuvai 
taip pat ryškiai pasisakyta 
kongreso nutarimuose. Lietu
vių katalikų tarnybos dažni 
pranešimai apie tikinčiųjų pa
dėtį Lietuvoje yra toji medžia
ga, kuri turėtų paskatinti mū
sų vienetus ve iksminga i 
atsiliepti. 

Tikiu, kad Lietuvą šiemet dar 
jautriau prisiminsim, nes 1982 
metai — Lietuvos praeičiai, 
laisvei, garbei ir meilei gies
mes, dainas ir poemas kūrusio 
Maironio gimimo šimtieji me
tai. Ryšium su mūsų įsiparei
gojimais Lietuvai ir savo vien 
minč iams tena i , norėč iau 
šiame naujametiniame žodyje 
pakartoti kongreso pasisa
kymą: 

„Sveikindamas pavergtą 
Tautą, Kongresas reiškia ypa 
tingą pagarbą visiems įm TUJ0-
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tencijos dalyviams, kovojan
tiems už Lietuvos laisvę, už 
pagrindines žmogaus teises. 
Visi gėrimės tautos atsparumu 
didžios nureliginimo ir nutau
tinimo grėsmės akivaizdoje ir 
prašome Dievo palaimos visai 
mūsų tautai. Mūsų nuoširdūs 
sveikinimai mūsų vienmin-
čiams Lietuvoje. Mes su Jumis 
ir mintimis ir Širdimis". 

Mėgstu dažnai kartoti savo 
įsitikinimą, kad mūsų sąjūdžio 
ateitis yra mūsų jaunimas — 
jaunesnieji sendraugiai, stu
dentija ir ypač moksleivija. Ta
čiau taip pat tiesa, kad mūsų 
d a b a r t i e s pagrindas yra mū
sų sendraugiai, o be dabarties 
taip pat nėra ateities. Gal per 
lengvai jaunesnieji ir net patys 
vyresnieji draugai daro prie
kaištų mūsų sendraugiams, esą 
jie nepajėgią eiti su dabarties 
gyvenimo srove, nesuprantą 
jaunimo, nepakankamai jį re
mia... Tačiau neužmirškime sa
vo tikrovės: jei ne sendraugių 
parama, neturėtume nei „Atei
ties", nebūtume surengę nei de
šimtojo kongreso, neturėtume 
nei taip jaunimui reikalingo 
Ateitininkų šaipos fondo, netu
rėtume nei „Ateities" leidyklos 
grožinei ir ideologinei literatū
rai leisti, nei jaunimui „Daina
vos" stovyklavietės, nei Padė
kos Dienos, Kolumbo dienos ir 
žiemos kursų... Pažvelkime į vi
sų mūsų pagrindinių organi
zacijų vadovybių sudėtį — iš-
t r a u k i t e i š j ų m ū s ų 
sendraugius, ir pamatysit, ko
kia didžiulė spraga ten atsi
rastų... 

Kalbėdami apie praėjusį 
sukaktuvinį „Ateities" kong
resą, negalime užmiršti, kad be
veik visi jo pagrindiniai pra
nešėjai, svarbieji renginių 
programų dalyviai — mūsų 
garbingi sendraugiai. Nors ir 
nepatogu naujųjų metų pra
džioje kalbėti apie finansus, bet 
vistiek pabrėšiu, kad kongreso 
proga tuos keliolika tūkstan
čių dolerių „Ateičiai" ir orga
nizacijos veiklai paremti su
dėjo taip pat mūsų sendraugiai. 

Pagaliau, ir mūsų jauniau
sius — jaunučius ir jaunius — 
globoja daugiausia taip pat 
sendraugiai. Taigi mūsų jauni
mas ir vyresnieji galėtų visada 
atsiminti, kad mūsų sąjūdis re
miasi visų jo dalyvių savitar
pio pagarba, supratimu ir mei
le. 

M ano d idž i aus i a s lin
kėjimas ateitininkams Šiais 
metais, kongreso nutarimų žo
džiais, — „visada atsiminti 
mus visus jungiančius ir sais
tančius artimo draugiškumo ir 
savitarpio pagarbos bei meilės 
ryšius". Ne visada galime ir 
turime būti vienodos nuomo
nės visais klausimais savo or
ganizacijos ir bendrinėje vi
suomeninėje veikloje, bet 
visada galime ir privalome bū
ti vieningi ir ryžtingi savo idėji
niuose siekimuose. 

Kalbėdamas apie vienin
gumą, norėčiau pakartoti bu
vusio mūsų Federacijos vado 
dr. Juozo Girniaus dar prieš 
keliolika metų nuoširdžiai tar
tus žodžius: „Rūpintis vienybe 
be meilės būtų lygu statyti na
mus be pamatų. Meilė yr?* gi

lioji vienybės versmė... Be mei
lės vienybė nepasiekiama". 
(„Idealas ir laikas", p. 178). 
Taip pa t suvoktina ir gyve
namo laiko esmė. Apie mūsų 
gyvenamą laikotarpį girdime 
tamsiausių pasisakymų. Ta
čiau visiškai sutinku su kun. 
Stasiu Yla, mūsų Federacijos 
dvasios vadu, kad „nėra gi lai
ko, kurs būtų ištisai kūrybinis 
ar dekadentinis. Yra tik žmo
nės ar sambūriai kūrybiški ar 
defetistiški" ( „Draugas" , 
1981.10.3.). 

Štai ir kviečiu mieląsias atei
tininkes ir mieluosius atei
tininkus ryžtui paženklinti 
1982 metus organizaciniu kūry
biškumu, tęsiant jau daugiau 
per 70 metų mūsų sąjūdžio 
pagrindinių uždavinių vyk
dymą gyvenime ir pasikliau-
nant Kristaus pagalba. 

Juozas B. Laučka 

KULTŪRINĖS 
POPIETĖS 

ATEITININKU 
NAMUOSE 

Gruodžio 13 sekmadienio po
pietė su poete Julija Švabaite-
Gyliene buvo pati pirmoji iš 
kultūrinių popiečių, kurias 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
visuomenei Ateitininkų na
muose Lemonte ruošia Chi
cagos sendraugiai ateitinin
kai. Būtų gera, jei savo 
kalendoriuose pažymėtumėte 
ateinančių kultūrinių popiečių 
datas. Sausio 10 d. — popietė 
su Arvydu Tamulių: jis pasi
dalins savo viešnagės Lietu
voje įspūdžiais ir juos papil
dys skaidrėmis. Vasario 21 d. 
popietė skirta simpoziumui 
apie Antano Maceinos nau
jąją knygą „Asmuo ir isto
rija". Šiame simpoziume jau 
sutiko dalyvauti kun. Vytau
tas Bagdanavičius. Kovo 14 d. 
architektas Algimantas Tama
šauskas mus skaidrėmis nu
kels prie Lietuvos bažnyčių go-
t i k o s ir b a r o k o . Verbų 
sekmadienio popietėje, balan
džio 4 d., bendrausime su rašy
toju Česlovu Grincevičium, tą 
popietį jis žada paskaityti pa
čios naujausios savo kūrybos. 
Kalendoriuje taip pat būtų ver
ta pasižymėti, kad Sekminių 
dieną (sekmadienį, gegužės 30) 
Ateitininkų namuose yra pla
nuojama tradicinė Chicagos ir 
apylinkių ateitininkų šeimos 
šventė - gegužinė. 

LIPNI ONIECIAI 
KALBASI APIE 

LIETUVĄ 

Penktadienį, gruodžio 4 d., 
Lipniūno kuopos nariai susi
rinko pas Ritą Kulytę susirin
kimui. Dalyvavo dvidešimt 
trys nariai. Susirinkimas pra
sidėjo tradicine malda. Buvo 
trumpai kalbama apie kuopos 
spurgų balių (į kurį nariai bu
vo skatinami atsivesti savo 
draugus) ir apie artėjančią sli
dinėjimo iškylą, organizuo
jamą kuopos pirmininko Rimo 
Kučėno. Diskusijos nutruko 
atvykus mūsų kalbėtojui, ku
ris yra neseniai atvykęs iš Lie
tuvos. Mums buvo pasiūlyta 

nemažai įdomių temų, bet greit 
buvo nutarta, kad arčiausiai 
širdies ir įdomiausia girdėti bū
tų apie dabartinių laikų jauni
mą Lietuvoj. Kalbėtojas pa
sakojo apie Romo Kalantos 
susideginimą ir riaušes, ku
rias šis įvykis pradėjo. Šiose 
riaušėse dalyvavo daugiausia 
jaunimas, bet milicija žiauriai 
numalšino demonstrantus. Iš
girsta ir apie slaptas jaunimo 
organizacijas, visos dirban
čios, kad išlaisvintų mielą tė
vynę. Bet išgirdome ir ne
mažai nesmagių ir nelauktu 
žinių. Rodos, kad ir dabar, kaip 
caro laikais, Lietuva bandoma 
paversti girtuoklių kraštu. At
rodo, kad kai kurie lietuviai y-
ra pasidarę girtuokliais. Mums 
taip pat buvo sakyta, kad jau
nimas kiek linkęs į bedieviš
kumą ir kad yra baisus mo
ra lės nusmukimas . Rusai 
propagandą skleidžia per mo
kyklas ir net verčia mokinius 
priklausyti komunistinei or
ganizacijai. Tačiau buvom už
tikrinti, kad net partijos na
riai tikrai netiki komunizmo 
idealais, ir todėl rusų imperija 
negali daug ilgiau ištesėti. 
Pagaliau išsiskirstėme, mąs
tydami apie dabartinės Lietu
vos jaunimo problemas. 

Vėjas Liulevičius 

CHICAGOS 
ATEITININKU 

ŽIDINYS 

Partizano Daumanto vardo 
jaunučių ir jaunių ateitininkų 
kuopa veikia Chicagos piet
vakariniuose priemiesčiuose. 
Jai vadovauja ponios Roma 
Norkienė (tel. 815—436-9531) ir 
Jūra Vasiliauskienė (tel. 469-
9463). Tėvų komiteto pir
mininku yra Leonas Narbutis 
(tel. 654-4238). Vadovai iš jau
nimo tarpo: Renata ir Ramoną 
Bielskytės, Vilius Dundzi-
la,Daina Kamantaitė, And
rius Pabedinskas, Erikas Vasi
liauskas, Lora Vasiliauskaitė, 
Lėlė Žukauskaitė. Šiuo metu 
kuopa turi 39 narius. Kuopos 
susirinkimai vyksta Ateitinin
kų namuose mėnesio pirmąjį 
sekmadienį (išskyrus sausyje, 
kada susirinkimas bus sausio 
17). Sausio mėnesį taip pat bus 
slidinėjimo iškyla, o balan
dyje - čiuožimo. Kviečiami ir ki
tų kuopų svečiai. Prašome šias 
žinias išsikirpti ir, reikalui 
esant, kreiptis į kuopos vado
vus. 

P O P I E T Ė -
KELIONĖ l 
LIETUVĄ 

Antroji Ateitininkų namų 
kultūrinė popietė vyksta sek
madienį, sausio 10 d., 3 v.v. Šio
je popietėje Arvydas Tamulis 
pasidalins įspūdžiais apie sa
vo kelionę Lietuvoje, pailius
truodamas savo mintis skaid
rėmis. Popietėje dalyvauti 
kviečiami moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai ateitininkai 
bei visi, kurie domisi lietuviško 
kultūrinio gyvenimo apraiško
mis. Popietę ruošia Chicagos 
sendraugiai ateitininkai. 
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KALIFORNIJOS 
„KALAKURSAI" 

Pirmieji Los Angeles atei
tininkų „Kalakursai" įvyko 
lapkričio 27 d. St. Andrew's 
Priory, Valyermo Ca. Kursus 
ruošė studentai ir kvietė mus 
moksleivius dalyvauti. Šie kur
sai vyko nuo lapkričio 27 d. iki 
29 d. 

Kursų tema buvo: „Dovydai-

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medicai Building). Te! LU 5-6446 
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čio Trys Pamatiniai Klau
simai". Atvažiavę ir susitvar
kę ruošėmės salėje klausyti 
paskaitas apie jų autorių. Pre
legentu buvo Gediminas Ma
žeika . Po paskaitos turėįdme 
trumpą pertrauką, kurios me
tu laisvai svarstėme, tuos tris 
klausimus. Ėjome į gamtą apie 
juos pagalvoti. 

Gerokai sušalę grįžome į.sa-
(Nukelta į 4 psl.) 

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 «§s*yrus 
treč Seš: 12 rki 4 va! popiet 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPtCMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - GR 6-2400 

Vai pagal susitarimą piTnad ir ketv 1 4 ir 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3 vai 

Ots tel. 735-4477: Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR, A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3 5893 
Specialybe Akiu hgos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

0R. JANINA JAKSEVICIUS 
J0 K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St Chicago 

476-2112 
Vai pagal susitarimą hrm . antr. treč 

ketv 10 iki 6 vai Sestad lO ik i l va l . 

DR. IRENA KUP&S 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai Kasdien nuo 10 v ryto fkt\% c p 
Ofiso tel RE 7 1168: rezid 239-2918 

Ofs. HE 4-1818; Rez PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave kampas) 
Vai pmnati antrad ketvitad s'BP^rad 
3 ik ' 7 v p p Tik S',JS'TaruS - ." 

6132 S Ked?ie Ave Chicapo 
WA 5 2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
0OOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel 652 1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACT1CE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 ̂ Skyrus treč ir šešt 

Ofs 742 0255 Namų 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Oundee Ave 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarime41 

Tel 372-5222. 236 6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AK!U L GOS - CHIRURGIJA 

Ofisai 
111 NO WAQASH AVE — 

Valandos pagal susitanrr^. 

DR. L. D. PETREIK1S 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S Roberts Road 
1 mylia i vakarus nuo Harlem A"ve 

Tel 563-0700 
Valandos pagal susitarimą; • 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) ' " 
0PT0METRISTAS - • 

Tikrina akis Pritaiko akinius »r 
"Contact lenses" " 

2618 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai pagal susitarimą Užda^tUreC 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR , 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr l 4 DOp,e< a ketv 5 7 vak 
Ofiso tel 776 2880. rezid 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448.-6195 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S " " 3 ' 

2454 West 71st Street -
Vai: pirm., antrad . ketv ir pepJOad 2 5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus 

Ofs tel 586 3166: namu 381 377? 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We$t 63rd StrMt 
Vai pirm , antr ketv \t penkt 

2-7) šeštadieniais pagal susitarimą 

Tel REiiance 5-1811 

OR. 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 >r šešt 
u>da'yta 

OR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJA! 
2654 West 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr 'frpfrad 
ketvirtad 10 v. ryto iki 6 v vafcero 

Tel - 778-3400 



Nauji metai — 

TIE PATYS 
RŪPESČIAI 

Pradedame nauju skaičia
vimu metus, mėnesius ir sa
vaites, bet nepradedame naujo 
gyvenimo. Laikas tik suskirs
ty tas sezonais, nuo kurių 
mes einame į savo ateitį ir ku
riuose atliekame savo darbus. 
Laikas nesibaigia ir nesus
toja. Tik mes keičiamės jame, 
keičiasi aplinka ir gyvenimo 
sąlygos. Vieni kitiems linkime 
laimingų metų, bet nežinome, 
a r laimė ar nelaimės lydės mus 
ir visus mūsų darbus, kai pra
dėsime naują skaičių. Ir taip 
kasmet, kol žmogus, laike skai
čiuojąs savo metus, nueina ten, 
kur jau laiko neskaičiuojama, 
kur visuomet dabart is . 

Atėjusieji metai nežada nei 
mums, nei žmonijai mažiau rū
pesčių kaip ir pereiti metai. 
P a s a u l i s modernė ja savo 
techniškomis priemonėmis ir 
t e chno log in i a i s pasiruoši
mais, bet nemodernėja jo ap
linka, jo blogis, jo žiaurumas 
kitų atžvilgiu. Juk pereiti me
ta i savo rūpesčius perkėlė į 
šiuos metus. Šiais metais rei
kės tuos pačius rūpesčius ir dar 
kitus spręsti iš naujo, tik skai
čiuojant kitomis datomis. 

Pasaulio politika yra suriz
gusi. Žmonės piktumą reiškia 
n e pavieniui, bet organizuotai. 
Politinės sistemos ne tobulėja, 
o kaip tik, atrodo, net blogėja. 
Žmogus žmogui iš naujo daro
si priešas, nes jis kitaip gyve
na , kitaip mąsto, kitaip savo 
ateitį kuria, negu tie, kuriuos 
persekioja ir daro vergais. Tai 
matome iš pereitų metų tero
rizmo, mėginimų nužudyti 
aukščiausius valstybės ir 
Bažnyčios vadus, lyg nužudy
mu, tartum jų sunaikinimu, bū
tų pakeista pasaulio tvarka. 

Šiais metais rūpesčiai yra 
paveldėti iš pereitų ir dar anks
tyvesnių metų. Jie paveldėti 
dėl to, kad žmonės tie patys, 
blogis tas pats , o gėrį reikia 
išsikovoti, prieš blogį pasta
t an t žmogiškas ir dieviškas ga
lias. Reikia pakeisti žmogų į 
geresnę pusę. Bet kas tai pa
keis, kas atnaujins pasaulį, jei 
tik žmogiškos jėgos ir žmo
gaus silpnybės jį tvarko. 

Metų pradžioje skelbiama 
taikos diena. Tą dieną reikia 
melstis ir apmąstyti priemo
nes, kaip taiką pasaulyje įgy
vendinti. Nors šiame krašte 
taikos diena nukelta į antrą 
sausio sekmadienį, bet tai neiš
skiria mūsų iš pastangų taiką 
įgyvendinti savo tarpe prieš tą 
dieną ir po jos. Taikiai su
gyventi, taikiai elgtis bent su 
savo kaimynu, savo draugu, 
savo tautiečiu nėra privilegija, 
o pareiga. Pareiga iš krikščio
niško nusistatymo, bet taip pat 
pareiga ir iš tautinių įsitikini
mų. O mūsų tautos tik dalis ga
li tą tikrąją taiką pareikšti ir ta 
tikrąja taika gyventi. 

Norėtume visi taikos ir 
ramybės. Norėtume, kad visi 
elgtųsi bent žmoniškai — mo
raliai, materialiai ir iš krikš
čioniškos bei tautinės parei
gos. Tač iau n ė r a ta ikos 
pasaulyje, nėra jos nei žmogu
je, nes pasaulis, žmonija, tau
tos ir valstybes susidaro iš pa
vienių žmonių — gerų ir blogų. 
Kiekviena valstybė atžymi tai
kiai sugyvenančius ir ramybę 
išlaikančius. Bet kiekviena 
taip pat turi ir bausmes už tai
kos pažeidimą valstybės ar 
tautos viduje. 

Ne kalėjimai ir bausmės ga
li išgelbėti taiką, tik žmogus. 

Žmogus, kuris nori taikos, ja 
gyvena, kuris jos siekia, ją da
ro visuotinę savo aplinkoje ir 
pasaulyje. Jei paskiras žmo 
gus negali taikos įvesti plates-
nia apimtimi, tai jis gali bent 
savo artimoje aplinkoje ją 
įgyvendinti, tik gerai apgal
vodamas jos prasmę ir savo 
pareigas artimo, tautos ir vals
tybės atžvilgiu. 

Ar naujas metų skaičia
vimas atneš taiką ir ramybę 
paskiriems žmonėms, tai pri
klausys ir nuo jų pačių. Ar šie 
metai padės tautoms taikiai 
sugyventi, tai jau priklausys 
nuo politikos, kuri nepaliečia
ma paskiro žmogaus. Bet ir as
muo savo taikiu sugyvenimu, 
taikos reikalavimu gali veikti į 
viešąją nuomonę, kad tautos ir 
valstybės geriau sugyventų ir 
viena kitai negrasintų tik gink
lais, suirutėmis ir pervers
mais. Tai galima laisvuose 
kraštuose. Tai visai negalima 
ar sunkiai galima komunistų 
valdose. 

MOTERIS — LIETUVYBĖS 
PUOSELĖTOJA 

Rimties valandėlei 

NAUJŲJŲ METŲ ANGOJE 

Naujuose metuose negalė
sime užmiršti ir brolių ver
gijoje, nes jie dar labiau bus 
persekiojami. Ir tik dėl to, kad 
komunistinė valdžia, neišsiža
dėdama savo prigimtimi blo
gos politinės sistemos, vis la
biau spaudžia maisto stoka, 
pragyvenimo sunkumais ir dėl 
savo nuomonės pareiškimo. 
Uždarbiai nueina propagan
dai skleisti ir naikinti laisvę 
tuose kraštuose, kurie dar ją tu
ri. 

Tai žymu ypač tuose kraš
tuose, kurie patys nemoka 
tvarkytis ir žmones iš skurdo 
nekelia. Komunistų ranka sie
kia, kai kovoja už taiką. 
Demonstracijos Europos sosti
nėse už nusiginklavimą bu
vo tik prieš Ameriką, kol susi
prato į jas ateiti ir kito 
nusistatymo žmonės, ypač iau-
nimas, ir pareikšti, kad ir so
vietai turi sunaikinti ginklus, 
atitraukti atomines raketas ir 
pradėti taikos ir nusiginklavi
mo derybas. Ir šie metai paro
dys, kas labiau laimės — tik
r o s t a i k o s i e š k o t o j a i , 
kurstytojai ar naivūs pacifis
tai, kuriems nesvarbu, kokia 
politinė ir ekonominė sistema 
valdys pasaulį. 

Į šias demonstracijas atkrei
pia dėmesį popiežius, kalbė
damas apie taiką. Jomis susi-
d o m ė j u s i ir A m e r i k o s 
vyriausybė, nes ji žiūri į žmo
nių nuomones. Bet labiausiai 
žiūri į jas tie komunistiniai 
kurstytojai, kurie tik nori 
griauti, kas yra pastatyta ir il
game laikotarpy sukurta civi
lizacijai, kultūrai, žmonių 
patogumui ir geresniam gy
venimui. Tomis demonstra
cijomis naudojasi komunis
tiniai kurstytojai, kurie žino, 
kad laisvieji demokratiški 
kraštai paiso ir viešosios opi
nijos. Taika užtat kabo ore ant 
mažo ir silpno siūlo, kuris gali 
ir neatlaikyti. Juk ir dabar 
vyksta karai, pagrobimai, tero
rizmas ir žmonių žudynės. 

Šie metai nežada didelio ge
ro, geros ateities ir gyvenimo 
užtikrinimo. Reikia tik mels
tis, kad taikos dvasia atgimtų 
žmogaus širdyje, kad ji būtų 
gyvenimo kelrodis, kuris rody
tų geresnį sugyvenimą tarp 
žmonių, o taip pat ir tarp tau
tų. Reikia melstis, kad čia veik
tų ne piktas žmogiškumas, bet 
dieviška galia, be kurios taika 
yra neįmanoma. 

Pr. Gr. 

Kai žmogus pradeda eiti 
savęs nužmoginimo keliu, jis 
juo eina visiškai vienodai ligi 
pat galo, vistiek, ar jis bus 
šešioliktojo šimtmečio inkvi
zi tor ius , a r dvidešimtojo 
diktatorius, nes laikas čia 
nebetenka reikšmės. 

A. Maceina 

Daugelis politikų įpratę laiky
ti savaime aiškiu dalyku, kad 
tautos neturi būti laisvos, kol 
jos nebus pribrendusios laisve 
naudotis. Tas dėsnis panašus į 
aną senos pasakos kvailį, 
kuris buvo nusprendęs neiti į 
vandenį, kol nemokės plaukti. 

Th. Macauley 

Moteris seniausiais laikais 
sukūrė šeimos židinį ir pirmoji 
sudarė šeimos ūkį. Be to, ji 
davė pradžią namų pramonei, 
žemdirbystei, gyvulininkystei, 
paukštininkystei ir kitoms 
žemės ūkio šakoms. Iš atskirų 
šeimų ir smulkių šeimos ūkių 
ilgainiui susidarė stambios 
šeimos arba giminės su stam
biais genčių ūkiais, o šie šimt
mečiais sudarė kiltis ir paga
liau valstybes. Tokiu būdu 
galima sakyti, kad moterys 
yra padėjusios tautoms ir vals
tybėms pagrindą. 

Lietuvės moterys tai pat 
turėjo duoti pradžią mūsų tau
tai išaugti iki valstybės. Išug
džiusios lietuvių tautą, ją sau
gojo ir gynė visais laikais. Jos 
nuolat rūpinosi, kad lietuvių 
tauta būtų pažangi, sava
rankiška ir nepriklausoma. 

Savi tumai tauto je 
Jei tik pažvelgsime į mūsų 

tautos lietuvišką savitumą, 
pamatysime, kad tą savitumą 
daugiau išlaikė l ietuvės 
moterys. Juk p i rmiaus ia 
moterys savo vaikus mokė 
l i e t u v i š k a i k a l b ė t i . 
Nešiodamos ant rankų, į juos 
kalbėjo tik lietuviškai. Moterys 
saugojo lietuviškus papročius 
ir kitus senolių palikimus ir 
perdavė juos kitoms kartoms. 
Kai vyrai per dienas m?dž?ojo 
miškuose, kai jie apsišarvavę 
kariavo su priešais, kai jie rai
ti pasiekdavo kryžiuočių 
sostinę, Juodąs ias jū ras , 
Maskvą ir kitas tolimas žemes, 
moterys visą laiką būdavo 
namuose, atlikinėjo visus 
namų ir ūkio darbus, augino 
vaikus, auklėjo juos ir mokė 
juos būti gerais lietuviais. 
Vadinas, jos pirmos įdiegė 
tiems tautos augantiems lietu
viukams mūsų tautos kilnius 
bei dorus nuostatus ir įkvėpė 
krašto meilę. 

Šeimos širdis ir rankos 
J O N A S MIŠKINIS i r mo te rys gina t ėvynę 

Jei imsime mūsų tautos 
senąjį meną, tai jį išugdė ir 
išsaugojo daugiausia moterys. 
Lietuvės audėjos, nusižiūrėju
sios į tulpę, dobilą, ąžuolą, 
eglę, saulutę, žvaigždutes, 
išdėstė jų paveikslus, savaip 
kombinuotus , prijuostėse, 
drobėse, juostose, staltiesėse, 
rankšluosčiuose ir kitokiuose 
audiniuose. Kad ir nemokytos 
audėjos, bet vis tiek tuose 
r a š t u o s e p a r o d ė didelį 
sumanumą ir matematinius 
gabumus. Lietuvė moteris iki 
šių dienų išlaikė tautinius 
drabužius, kuriuos mes ir 
dabar branginame ir jais kita
taučius stebiname. Į tautinį 
meną senovės moterys yra įdė
jusios didžiausią duoklę ir 
mums palikusios vertingiau
sius kultūrinius lobius. 

Lietuvos moterys ne tik 
augino vaikus, dirbo ir ruošėsi 
namuose, jos visais amžiais 
padėjo vyrams ginti lietuvių 
tautos laisvę ir veikė visur, kur 
tik moterims buvo prieinama. 
Jos kėlė lietuvių ekonominę 
būklę ir įvairiais darbais dėjosi 
prie krašto ūkio pakėlimo. Kai 
vyrai išeidavo karan, jos lauko 
ir kituose darbuose vyrus 
pavaduodavo. Simanas Dau
kantas apie senovės lietuves 
moteris taip rašo: „Moterys, 
nors grakščios, dailios ir gar
bingos audėjos buvo, vienok, 
vyrams išėjus į karą, arė, šieną 
piovė ir visus darbus dirbo". 

Moterys savo tautiškumu 
rungtyniavo su kaimyninėmis 
tautomis: lenkais, rusais ir 
vokiečiais. Ir juos nugalėjo. 
Kai daugelis mūsų dvarų, 
Lietuvos miestai, kunigaikš
čių rūmai ir net klebonijos 
pasidavė kitataučiams ir tapo 
jų tautiškais vergais, garbin
gasis kaimas nepasidavė. Di
džiausia padėka čia tenka 
moterims. 

Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų kongregacijos naujas 
vienuolynas ir religinis centras Putnarne, Conn. 

Kilus karams, taip pat mote
rys padėjo vyrams. Jos rengė 
vyrus karan, gamino jiems 
drabužius ir maistą, padėjo 
balnoti žirgus ir išlydėdamos 
linkėjo jiems grįžti tik su 
pergale. Jos visapusiškai rėmė 
krašto gyvenimą, kad tik 
apsaugotų savo šalį, o ištikus 
reikalui, moterys net padėjo 
vyrams ginklu grumtis su prie
šais. Pavyzdžiui, kad ir Pilėnų 
kautynėse, kur greta vyrų 
kovėsi ir moterys. 

Vytauto Didžiojo laikais 
moters dalyvavimą tėvynės 
gynime ryškiai atvaizduoja 
Gražina. Kai Gražinos vyras, 
karvedys Liutavaras, jau buvo 
susitaręs su vokiečiais ati
duoti jiems valdomąjį kraštą, 
Gražina stojo gelbėti savo 
žemę. Ji persirengė savo vyro 
drabužiais, apsišarvavo jo šar
vais, stojo kariuomenės prieša
kyje ir išvedė kareivius į mūšį. 
Kautynėse ji žuvo, bet savo 
kraštą apgynė nuo priešų. 

Prie žymiausių senovės 
karžygių reikia priskirti ir 
didžiąją kunigaikštienę Oną, 
Vytauto Didžiojo žmoną. J i 
buvo beaukojanti savo gyvy
bę, kad išgelbėtų Vytautą 
Didįjį iš lenkų kalėjimo. Ir 
anais laikais lietuvė moteris 
daug kreipdavo dėmesio į savo 
vaikų auklėjimą, nuteikdama 
juos lietuviška dvasia, todėl jie 
subrendę sakydavo: „Verčiau 
mirti, negu lietuvybės išsiža
dėti". Tai aiškiai rodo, kad 
motinos savo vaikams įkvėpė 
pasiryžimą ir gilius tėvynės 
meilės jausmus. 

Gerovė i r sveikata 
Ne tik praeity, bet ir dabar 

tebėra tautos sveikata, gerovė 
ir laimė mūsų motinų rankose. 
Juo motinos bus šviesesnės, 
tauresnės, patikimesnės, juo 
bus mūsų tautos geresnė atei
tis. Galima drąsiai sakyti — 
kokios motinos, tokia ir jauno
ji karta. Jei motinos asmeny 
bus dorovinio taurumo, skais
tumo, nuoširdaus atsidavimo 
savo kilnioms pareigoms ir 
darbui, jeigu motinos bus tvir
to tikėjimo, be jokių svy
ravimų, tai jos bus didžios 
asmenybės, kurių negalės blaš
kyti jokios gyvenimo audros, 
jos pajėgs pakreipti savo ir 
savo šeimos gyvenimą ta link
me, kuria tik panorės. Kuo dau
giau bus tokių stiprių, didžios 
dvasios motinų, tuo bus 
laimingesnė tautos ateitis. 

(Bus daugiau) 

Niekad taip ryškiai nepaste^ 
bime laiko slinktį, kaip bai
giant senuosius ir pradedant 
naujuosius metus. Metai jau 
turės naują skaičių. 

Kristus įsikūnujo laike ne 
tam vienam kartui. Jo įsikūni
jimas vyksta ir toliau. Juk nuo
lat yra tęsiamas žmonijos 
išganymo procesas, tai yra 
sakramentinis žmogaus sudie
vinimo vyksmas. Kristus gims
ta dvasiniu būdu iš laikų į 
laikus, iš metų į metus, kai jo 
tiesą žmonės iš naujo pažįsta, 
kai jo malonė iš naujo paliečia 
žmonių širdis. Kristus gimė ne 
tik vieną kartą laike, istorijo
je, bet jis gimsta nuolat. Todėl 
Bažnyčia Kristaus gimimo 
šventę švenčia ne kaip isto
rinio įvykio paminėjimą, prisi
minimą, bet kaip nuolatinį 
Kristaus gimimą istorijos 
bėgyje. Jis gimsta, jei tik žmo
nės nori jo gimimo. Ir nėra 
tokių blogų laikų, kurių Kris
tus nenorėtų paženklinti savo 
atėjimo, gimimo ženklais. 

Ką gi reiškia vieni metai 
šimtmečių eigoje? T a č i a u 
minutė žmogui kartais būna 
ilga ir sunki. Per vieną minutę 
daug kas įvyksta ir pasikeičia. 
Pasikeičia fiziškai ir dvasiš
kai. Per metus galima daug ko 
netekti ir labai daug ką įsigy
ti. Galima netekti turto ir dar 
brangesnių dalykų negu tur
tas, pvz. artimųjų ir brangiųjų 
asmenų. Evangelija kalba apie 
perlus, kuriuos perka žmogus, 
pardavęs visą savo turtą. Tais 
perlais Evangelijoje yra vadi
nama dangaus karalystė. 

Tokie pasikeitimai yra gali
mi. Įvairūs įvykiai, pražudę 
vienus dalykus, kartais pade
da laimėti kitus, nepalygina
mai vertesnius. Tokie įvykiai 
kaip tik atveria žmogui akis, jį 
lyg iš miego išbudina. J i s 
atgauna tai, ką buvo prara
dęs, atgauna savimonę, grįžta 
į save patį ir pasidaro laimin
gas net nelaimėje. Laimingas 
dėl to, kad dvasiniai turtai , 
atgauta vidujinė ramybė yra 
taip vertingi dalykai, kad su 
jais nebaisi jokia fizinė nelai
mė. Žinoma daugelis atvejų, 
kada, tikėjimą praradę žmo
nės, tik baisiose koncentra
cijos ar kalėjimo sąlygose stai
ga suranda Dievą ir toliau jau 
nežiūri į savo nelaimę kaip blo
gį, o kaip į palaimą. 

Nauji metai vienu atžvilgiu 
gali būti nelaimingi, jei per 
juos prarastos dvasinės ver
tybės. Bet kitu atžvilgiu gali 
būti kaip tik labai laimingi. 
Mūsų būtyje laimingesni yra 

tie metai, kurie atneša dvasinį 
atgimimą, padeda rasti ilgai 
ieškota tiesą, pašalina iš sąži
nės ilgai tūnojusį dyglį. 

Tokiu požiūriu galima žvelg
ti į praėjusius ir ateinančius 
metus. Šitaip turime juos 
vertinti. Jeigu taip, neverta 
sielotis dėl praėjusių metų 
mater ia l inių nuostolių a r 
pralaimėjimų, jeigu tokių yra 
buvę. Nėra ko baimintis dėl 
neaiškių perspektyvų atei
nančiais metais. Svarbu, kad 
be nuostolių būtų buvęs 
subalansuotas dvasinis biu
džetas ir gerų dvasinių laimė
jimų galėtume tikėtis naujai
siais metais. Žinoma, ne be 
reikšmės ir medžiaginės ver
tybės, bet argi Kristus nesako: 
siekite visų pirma Dievo kara
lystės, o visa kita bus jums 
pridėta! 

Jei savęs klaustume, kas 
lemia naujųjų metų laimin
gumą ar nelaimingumą, tai 
atsakymas būtų toks: lemia 
Dievas ir žmogus. Tai dvi 
asmenybės, dvi laisvos valios. 
Dievo planų mes nežinome. 
Galime žinoti tik tai, kad, 
leisdamas gera ar bloga, Die
vas siekia tik gero tikslo. Tuo, 
kas gera, Dievas mus guodžia, 
o tuo, kas bloga, mus baudžia 
ir t a i so . Panaš ia i ir su 
žmogum. Žmogus, darydamas 
gera, praturtina save. O iš to, 
kas bloga, gali pasimokyti. 
Dažnai žmogus, eidamas blogu 
keliu, pasiilgsta gėrio. 

Mes turime eiti į geresnę atei
tį. Turime ir galime eiti į gėrį 
net ir per blogį, nebent būtume 
jau taip sugedę ir ištižę, 
pasidarę tokiais bevaliais, 
kad iš blogio jokiu būdu nepa
jėgtume pakilti į gėrį- Gėrio 
keliu mums padeda eiti pats 
aukščiausias Gėris — Dievas. 
Šv. Paulius gražiai pastebi: 
„Išganingoji Dieve malonė 
pasirodė visiems žmonėms ir 
moko mus, kad, atsisakę bedie
vystės ir pasaulio aistrų, 
santūriai, teisingai ir maldin
gai gyventume šiame pasauly
je, laukdami palaimintosios 
vilties ir mūsų didžiojo Dievo 
bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus 
šlovės apsireiškimo" (Tit.2,11-
13). Taigi Kristaus vardu, jo 
malonės lydimi, drąsiai ženki
me į naujuosius metus, kurie 
yra 1982-ji nuo mūsų Išgany
tojo, tapusio žmogumi, gimi
mo. J. V. 

Kai kurie žmonės taip bijo 
mirti, kad jie niekada nepra
deda gyventi. 

H. Van Dyke 
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Emeljenovas, buvęs viršila (feldfebelis), dėstęs 

gimnastiką, laikęs savo nemažą bendrabutį ir buvęs 
internato prižiūrėtojas. Jis sekliškais gabumais 
plačiausiai išgarsėjęs, negu kitas kuris klasių auklė
tojų pagalbininkas. Ilgiausiai negu kiti išsilaikęs 
savo pareigose, turėjo laiko susikrauti ir daugiau 
„nuopelnų". Tilžiškis „Draugas" 1905 m. 4 nr. 157 psl. 
apie jį skaitančiai visuomenei primena vieną jo „žyg
darbį". „1898 m. tarp Senapilės mokinių buvo 
žinomas šnipukab Ei ovas. Jis B B Ei upo p. is vieną 
aštuntos klasės gimnazistą S. J. laišką, rašytą vieno 
pirmaklasio Seinų >s Uieriko. Kalbėta 
jame buvo apie lietuvių reikalus. Tas klierikas iš 
seminarijos pašalintas". 

Emeljanovas išsivesdavo pasivaikščioti nepa
tyrusį mokinį, klausinėdavo, kas turi knygų: mat, jis 
nenorįs, kad jų turintieji pakliūtų į bėdą. Todėl patar
davo knygų nelaikyti savo butuose, ypač privati
niuose, ir pamokydavo, kur geriausia (kur nors aukš
to pastogėje) paslėpti Po kiek laiko vogčiomis 
ateidavo į tą nusakytą vietą ieškoti. Po vieno kito 
tokio įvykio negudrieji mokiniai irgi išgudrėjo ir 
nesiduodavo apgaunami. O su Emeljanovu paste
bėtais vaikščiojančiais mokiniais kiti būdavo atsar
gūs, įtariamųjų vengdavo. Įdomu, kad vienas toks 

čia įtartas mokinys, užėmus Lietuvą bolševikams, 
prie jų prisidėjo. (Apie Emeljenovą daugiau skyriuje 

„Mokinių butai".) 
LIETUVIŲ KALBOS 

DĖSTYMO SĄLYGOS 
Nors Sūduvoje nebuvo įstatymais uždrausta 

lietuviams katalikams būti valstybės (Lenkų 
Karalystėje) tarnautojais, bet tas neuždraudimas 
būdavo aplenkiamas, ir lietuviui katalikui patekti 
valstybės tarnybon — retenybė. Jeigu iš mokytojų 
apskritai būdavo reikalaujama visiško klusnumo 
vadovybei, tai tuo labiau iš lietuvių. Daug lietuvių 
inteligentų ėmė rodytis neištikimais, ir rusų valdžia 
juos tokiais laikydavo. Jų šykščiu įsileidimu į krašto 
mokyklas ir valstybės tarnybas vengta, kad jie 
nesudarytų Sūduvoje lietuvių inteligentų tarnautojų 
sluoksnio ir neturėtų įtakos krašto sąrangai. Lietu
viškos mokyklos tuo apsaugojamos nuo išauklėjimo 
jose šviesesnio lietuviško prieauglio. Tuo tikslu lietu
viai mokytojai būdavo keliami į Rusiją ar Lenkiją 
(kongresuvką). Ten susikūrę mišrias šeimas, turė-

o Lietuvai žūti ar šiaip jų tautybė išblukti. 
Lietuvių mokytojų i Marijampolės gimnaziją 

įsileidimui dar visaip kliudė karalystės įstaigose sėdį 
lenkai. 

Jeigu vieną kitą lietuvį įsileisdavo, jie, be 
nustatyto išsimokslinimo, atitinkamo savo specialy
bės cenzo, turėdavo priesaika ir parašu patvirtinti 
pasižadėjimą neiškrypti iš nužymėto kelio. Tai įrodo 
P. Kriaučiūno įsileidimo į gimnaziją dokumentai. Ir 
tai lietuviai čia beveik išimtinai yra buvę tik senųjų 
kalbų, matematikos, paišybos, dailyraščio, kartais 
dainų ir, žinoma, lietuvių kalbos mokytojais. 

Bet svyruojant imperijos j vtikos rodikliui, dėl 
skirtingos Sūduvos krašto tautinės būsenos, dėl 
gimnazijai duoto Uetuviškos gimnazijos vardo, dėl 
reikalo išlaikyti pusiausvyra tarp lenkiškumo ir 

lietuviškumo, kartais dėl per „menko" švietimo vado
vybės budrumo, per ją yra perėję apie 12-ka lietuvių 
mokytojų. 

Jau žinome, kad lietuvių kalba, kaip ir pati 
gimnazija įsteigta, čia įvesta grynai politiniais 
sumetimais — susilpninti lenkų įtaką, parodant 
lietuviams neva jų tautybės pripažinimą, palan
kumą ir tuo pačiu įsigyti jų palankumą sau. Įsteigi
mas Maskvos arba Petrapilio (vėliau) universite
tuose 10-ties stipendijų tiems, kurie turės atestate 
lietuvių kalbos pažymį, — tikslas sulaikyti nuo 
Varšuvos universiteto. Todėl vadovybei visai nerū
pėjo tos kalbos išmokymas. ji net nenorėjo ir nesiekė 
išmokyti. Svarbiausia, kad lietuvių kalbos pamokos 
būtų kaip nors atliekamos. O mokiniams svarbu 
atestate geras jos pažymys neblogai stipendijai (360 
rublių per metus) gauti. Žinoma, ne visiems, nes dar 
reikėjo visų dalykų aukštų pažymių — auksinio ar 
nors sidabrinio atestato. Stipendijai gauti sume
timais lietuvių kalbos pamokas yra lankę po vieną 
kitą svetimtautį — lenką. 

Per visos klases ne daugiau, kaip 10-tis pamokų, 
neturi būti pastatytos lygiai su kitais dėstomaisiais 
dalykais, išskyrus vieną atvejį, kad jų mokytojas 
lygiai apmokamas iš valstybės iždo. Jos neprivalo
mos, visada paskutinės pamokų eilėje ir ne visada 
visa 10-tis atliekama. Atsižvelgiant į klasių skaičių 
ir gausumą, mažesnės ar lygiagretės klasės būdavo 
jungiamos, ir ne daugiau, kaip viena pamoka per 
savaitę. Tik žemesnėse klasėse, kurią dieną būdavo 
4-rios pamokos, 5-ji pamoka galėdavo būti lietuvių 
kalba. Išimtini metai, kada prieklasyje būdavo 2 
lietuvių kalbos savaitinės pamokos. Pasitaikydavo, 
kad dėl kurių nors priežasčių, nerandant mokytojo, 
ilgesni metų laikotarpiai praeidavo visai be lietuvių 
kalbos pamokų. 

-.Bus daugiau) 
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ATEITiyrSKAI 

(Atkelta iš 2 psl.) 
lę. Ratu susėdę diskutavome ir 
dalinomės savo mintimis bei 
jausmais. Padiskutavę ir iš
nagrinėję savo atsakymus į 
klausimus: „Kas aš esu?", 
„Kokia mano aplinka?", „Ko 
aš noriu savo gyvenime at
siekti?", greitai bėgome virtu
vės link valgyti Angelės Mi-
čiulytės ir Viktutės Kubiliūtės 
skaniai paruoštą vakarienę 
Pasisotinę džiaugėmės lais
valaikiu ligi vakarinės prog
ramos. Kai suskambėjo var
pas, šaukiąs mus atgal į salę, 
nubėgome į šiltą kambarį kur 
stebėjome filmą. Paskutinei 
šviesai pranykus nuo ekrano, 
pradėjome nagrinėti filmą. Ar- Z _ , _ _ _ _ fc net nepa 
noldas Kungys pravedė šią g a i v o j o n l j k a d iškyloje, visais 
programos dalį. Baigę diskusi
jas, visi atsipalaidavome be-

Pasimeldę ir padėkoję kuni
gui už Mišias, išbėgome lau
kan nusifotografuoti. Po to bai
gėme tvarkyt i s tovyklos 
rajoną, ir patenkinti „Kala-
kursais" išvažiavome namo. 

Milda Palubinskaitė 

NUOSTABI 
KELIONĖ 

Užsivilkome šiltus švarkus, 
botus, ir. pasiruošę iškylai, 
apleidom šiltą kambarį ir įžen
gėm į šaltą, pamažu mirks
tantį pasaulį. Duobėtu keliu 
ėjome kalno link, tolyn nuo 
mūsų barakų jaukios šilumos. 
Mes norėjome įkopti į neto
limo kalno viršūnę ir apsidai
ryti... pamatyti dykumos vaiz
dą, kuris mus supo. Ėjom 

N'ew Yorko vyresnieji moksleiviai su svečiais 
metinės Šventės metu. Iš k.: R. Kulbytė, R 
Adams, G. Važbytė, R. Rygelytė— pirm., L 
Gudelytė — vicepirm., K. Žukauskaitė — sekr., A. 
Penkiūnas, K. Matusaitytė, R. Gvildytė, R. 

Jasaitytė, D. Barškėtytė — MAS centro valdybos 
pirm., A. ir V. Sužiedėliai, V. Ulėnaitė, A. Adams, 
A. Lukoševičiūtė, A. Janusas, A. Lukoševičiūtė, 
A Janusas, A. Lukoševičiūtė ir L. Šatinskaitė. 

Nuotr. H. Šatinsko. 

dainuodami dainas arba pasi
vaikščiodami barakuose, nes 
lauke liko, iki visi gerokai iš
vargę, nuėjom miegoti. 

28 d. rytą atsikėlę ir pažvel
gę pro langą pamatėme, kad 
naktį snigo. Mūsų laimei, vėl 
pradėjo snigti! Skubėjome 
rengtis. Apsirengę savo šil
čiausiais rūbais, bėgome lau
kan žaisti sniege. Vos tik pra
dėjom sniege išdykauti, o jau 
buvo laikas pusryčius valgyti! 
Negaišindami per daug laiko 
prie pusryčių stalo, vėl bė
gome į baltą, mirgantį pasaulį 
tęsti savo žaidimus ir lipdyti 
sniego senį. Susiskirstę į ko
m a n d a s , metėmės sniego 
gniūžtėmis, kol atvyko mūsų 
paskaitininkai. 

Gerokai sušlapę, išklausėme 
įdomią paskaitą apie Prano 
Dovydaičio „Tris Pamatinius 
klausimus". (Šios paskaitos 
prelegentai buvo p. Raulinai-
tis ir Gediminas Mažeika). 
Trumpai paskaitą padisku
tavę, paėmėm greitą pertrau
ką pietums ir vėl grįžome prie 
darbo. Klausėmės antros pa
skaitos apie tą pačią temą. 
Jūratė Raulinaitytė ir Tomas 
Girnius išaiškina „Trijų Pama
tinių klausimų" vertę šių die
nų gyvenime. Po to sekė disku
sijos, kurių metu pasidalinome 
savo mintimis. 

Ilgokai sėdėję nutarėm, kad 
atėjo laikas pasimankštinti. 
Iškylavome pamatyti keistos 
statulos, kuri stovėjo ant neto
limo kalno. Užlipę į kalno vir
šūnę, apsidairėme ir pasi
džiaugėme vaizdu. Dar kartą 
pasimetę sniegais, keliavome 
atgal ruoštis vakarinei prog
ramai. 

Gandai pasiekė mergaičių 
ausis, kad vakarinė programa 
bus šokiai. Iš tikrųjų mūsų 
linksmavakaris visiškai nesi
suko apie Šokius. Mes val
gėme, žaidėme žaidimus, ir 
klausėmės baugių pasakų. Kai 
mums nusibodo bijoti mūsų ko
mendanto Arnoldo Kungio su
tvertų baidyklių, ir svajoti apie 
kitų nupasakotas vietas, ėjo
me laukan pasivaikščioti ir ste
bėti žvaigždžių. Netikėtumėt 
kiek žvaigždžių mirksi dy
kumos danguje! 

Sugrįžę iš pasivaikščiojimo, 
išsiskirstėme pasikalbėti, pasi
klausyti muzikos, atlikti ven
giamų namų darbų, ir net ra-
š y t i k o r e s p o n d e n c i j a s ! 
Nenorėdami praleisti pasku
tinę kursų naktį eikvodami lai
ką, netrukus metėme darbus, ir 
įdomiau praleidom laiką. 
Nenoromis atsigulėm, steng
damiesi kuo ilgiau išlaikyti at
merktas akis ir pratęsti malo
nią naktį draugų tarpe. 

Sekmadienio rytą vėlai atsi
kėlėm. Rengėmės apsnūdę. 
Nors norėjome patinginiauti ir 
pasidžiaugti dykuma, greitai 
pavalgę pusryčius bėgome 
tvarkytis kelionei namo ir 
pasiruošti šv. Mišioms. 

Mišiose skai tėme skai
tymus, giedojome, ir dalino
mės „taikos dovanėlėmis", ku
rias buvome anksčiau paruošę. 
Šv. Mišios buvo labai įspūdin
gos, ir man atrodo, kad visi per 
jas pajuto kažką ypatingo. 

savo judesiais, atsakytume 
„Dovydaičio Tris Pamatinius 
Klausimus" — „Kas aš esu?", 
„Kokia mano aplinka?" ir 
„Koks mano tikslas?", kurie 
buvo šių metų Kalifornijos 
ateitininkų „Kalakursų" tema. 

Iki pakalnės keliavome būry. 
Visi ėjome tuo pačiu keliu, į tą 
pačią vietą. Beeidami juoka-
vom, tiesiog plyšom juokais, 
kol žingsniavome sugerdami 
gamtos Šaltą grožį ir draugų 
šiltą draugystę . N iekam 
netrūko geros nuotaikos, juk 
keliu buvo lengva žengti ir 
nesimatė per daug kliūčių. 

Pagaliau atėjo laikas nulip
ti nuo pagrindinio, grįsto kelio 
ir drožti kalno link kitu būdu. 
Staiga ėjimas nebebuvo toks 
lengvas... žemė buvo šlapia. 
Keliu plaukė purvini lietaus 
vandens upeliai. Kojos kliuvo 
už akmenų, slypinčių minkšto
je žemėje, slydo purve. Ėjimas 
sunkėjo. 

P a m a ž u , n e j u č i o m i s 
susiskirstėm į kelis mažesnius 
būrelius. Kaip visada gyveni
me, vieniems teko eiti prieky
je, kitiems — arčiau galo. Taip 
prasidėjo mūsų kelionė į kalną; 
ir štai, pradėjome atsakyti 
savo kursų temos klausimus. 

sąmoningas. Mes nesėdėjome aplinka ištraukė mūsų norus Barškėtytė iš Chicagos. Mūsų 
salėje rateliu, ir nesiaiškinom pasidžiaugti gyvenimu, bet tuo jaunimas mažai asmeniško 
žodžiais, kas mes esame, ką pačiu norą ką nors atsiekti. J i kontakto turėjo su praėjusia 
mes galvojame, kur mes mumyse kažką-palietė; pajų- centro valdyba, todėl čia ir 
keliaujame. Šį kartą parodėme tome kažką nuostabaus. Ką buvo malonus įvykis, 
savo stiprumus ir silpnumus pajutome? To jausmo negali-
gyvenimiško je aplinkoje, ma žodžiais išreikšti. Buvo 
Mūsų elgesys, kalbos ir žings
nia i parodė, maždaug, kokie 
mes esame žmonės. 

Nesąmonė? Pagalvokit! Ar 
ne teisybė, kad gabi daug 
pasakyti apie žmogų, kai 
mata i jį besitvarkantį su 
problema? Na, kai kopėme į 
kalną slidžiu keliu, kiekvieno 
žmogaus eisena ką nors apie jį 
pasakė. Tie, kurie Žengdami 
tvirtai nepakeitė žingsnių rit
mo nuo pagrindinio kelio, 
n e p a i s y d a m i d u m b l u o t ų 
duobių bei upelių, parodė 
stiprų charakterį. Tie, kurie 
sulėtino žingsnius, nepaneigė 
p u r v o i r v a n d e n s k a i p 
menkniek ių , be t a t s a rg i a i 
mynė minkštą žemę, parodė 
silpnesnį būdą. O tie, kurie 
sustiprino žingsnius,pasukę iš 
pagrindinio kelio, rodė stiprų 
ryžtą pasisekimui. 

Pagaliau, vieni kitiems padė
dami, atsiradome kalno viršū
nėje. Mūsų kelionės tikslas 
buvo pasiektas! Mes buvome 
pasiryžę įkopti į kalną ir nuga
lėti slidų, kliūtingą kelią, ir tai 
padarėme. 

Su pasitenkinimu, žvalgė-
rnės į visas puses. Mus supo 

tolumoje matėsi 

Žengėme , s l ydome i r 
stūmėmės vingiuojančiu taku 
a u k š ; y n . B e k e l i a u d a m i , 
parodėme savo būdą, savo 
charakterį, tačiau abejoju, kad sodai, o 
daug kas net akimirkai pagal- apsnigtos aukštesnių kalnų 
vojo, „Aha, tai aš (ar jis, ar ji) viršūnės. Mūsų pasaulis buvo 
esu toks žmogus!" Ne, mūsų platus, toli siekiantis; paju-
atsakymas į klausimą „kas aš tome norą pabraidyti soduose, 
e s u ? " šį ka r t ą n e b u v o paslidinėti kainuose. 

Ateitininkų Sendraugių sąjungos Los Angeles skyriaus 1981 
m. valdyba. Iš kairės sėdi: Aldona Audronienė — vicepir
mininkė. Jonas Motiejūnas — pirmininkas, stovi: Julius Rau-
linaitis — jaunimo reikalų vadovas, Rita Bureikienė — sek
retore, Pranas Grušas — iždininkas. (Trūksta dvasios vado 
kun. dr. Algirdo Olšausko). N u o t r_ A> Gulbinsko 

s m a g u s , į s p ū d i n g a s i r 
raminantis jausmas žvelgti 
n u o k a l n o v i r š ū n ė s į 
atslenkančios tamsos supamą 
pasaulį. Apėmęs jausmas 
kažkaip lengvino širdį, kėlė 
džiaugsmą dabartimi, davė vil
ties ateičiai. 

N e t r u k u s 

Š e š t a d i e n i o p o p i e t ę 
moksleiviai praleido ruošda
miesi sekmadienio programai. 
Jau učiai ir jauniai turėjo 
atskirus susirinkimus. Visi 
kandidatai laikė egzaminus. 
Juos klausinėjo kuopos dv. 
vadas kun. K. Pugevičius, D. 
Barškėtytė ir G. Damušytė. D. 
Barškėtytė pravedė pokalbį su 

p r a d ė j o m e vyresniais. Vakare didžiulė 
keliauti atgal į stovyklos ra- ? r u p ė dalyvavo „Laisvės 
joną. Trokšdami nuotykių, žiburio" radijo programos 
nutarėme eiti kitu taku, susi
rasti savo kelią ir jį sekti. 
Pakeliui pažaidėme sniege. 
Miglai pradėjus tirštėti ir 
dangu i n iaukt is , r imta i 
traukėm barakų link. 

Stačiu krantu nusileidome į 
griovį. Kurį laiką juo paėjėję 
nutarėme, kad griovys mūsų 
namo nenuves. Užsirioglinom 
atgal ant kranto, kurį sekėme 
atgal iki pagrindinio kelio. 

D a n g u i t a m s ė j a n t , 
keliavome į barakus. Mus supo 
jaukus vieningumo jausmas, 
mes buvome keleiviai, kartu 
užbaigę vieną dalį didžios 
gyvenimo kelionės. Buvo 
sunku tikėt, kad ši nuostabi 
kelionė truko tiktai pusva
landį, t 

Iškyla mus suartino, sustipri
no draugystes. Mus rišo bend
ras įspūdžių bei pergyvenimų 
ryšys. Pagalvojus apie tai, 
širdyje pasidarė šilta ir gera. 

Sugrįžome pilni naujų 
jausmų ir kitokios dvasios 
negu prieš išeidami. Vakare, 
kai mūsų komendantas Arnol
das Kungys paskambino var
pu šaukdamas mus vaka
rienei, visai k i tas būrys 
žmonių subėgo į valgyklą, 
negu tas, kuris buvo anksčiau 
prieš žygiuojant j kalną. 

Ginta Palubinskaitė 

YPATINGA ŠVENTĖ 
NEW YORKE 

NY moksleivių ateitininkų 
metinė šventė šiais metais 
įvyko lapkričio 14-15 d. 

Šeštadienį jaunimas pradėjo 
rinktis Kultūros Židiny. New 
Yorko moksleiviai smarkiai 
ruošėsi šventei, siuntė kvieti
mus, rūpinosi nakvynėmis ir 
labai laukė svečių. Kuopos 
veikla buvo atgaivinta prieš 
kelis metus ir šventės praei
davo įspūdingai, bet vis 
trūkdavo svečių, su kuriais 
būtų galima kartu ateitinin-
kiškoj nuotaikoj pabendrauti. 
Tai atsitikdavo todėl, kad 
visos kitos kuopos rytiniame 
pakrašty išnyko. New Yorko 
j a u n u o l i a i , „ N e r i n g o s " 
stovykloje ir Putnamo kur
suose susipažinę su kitais 

jaunuoliais, užmezgė draugys
tes. Tų draugysčių dėka ir į 
mūsų šventę šį kartą suvažia
vo svečiai iš artimesnių kolo
nijų. 

Taip pat pirmą kartą (po 
daugelio metų) dalyvavo atsto
vė iš moksleivių ateitininkų 
sąjungos centro valdybos — 
p a t i p i r m i n i n k ė D a i v a 

surengtame koncerte. Labai 
gražią ir įspūdingą programą 
atliko Chicagos tautinių šokių 
grupė „Grandis". Jaunimas 
vėl džiaugėsi, nes scenoje rado 
nemažai pažįstamų veidų iš 
„Neringos". Po programos 
jaunimas linksminosi, bend
ravo ir šoko. 

Sekmadienį iškilmingos šv. 
Mišios įvyko Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, kurios 
klebonas, kun. J. Pakalniškis 
mus visuomet labai Šiltai ir 
draugiškai priima. Mišias 
a t n a š a š a v o k u n . K. 
Pugevičius. Parapijos choras, 
vadovaujamas muz. V. Ralio, 
įspūdingai giedojo giesmes, 
šiai progai specialiai sugiedo
d a m a s ir „O , K r i s t a u , 
Pasaulio Valdove" ir „Ateiti
ninkų himną". Mišių metu 
buvo šventinamos juostelės ir 
ženkleliai. Jaunimas atliko 
skaitymus ir atnešė aukas. 

Tuoj po Mišių, parapijos 
salėje įvyko iškilmingas posė
dis. Programą pravedė kuopos 
pirmininkė Ramunė Rygelytė. 
Prezidiumą sudarė: svečias iš 
Putnamo dr. Č. Masaitis, kun. 
K. Pugevičius, kun. J. 
Pakalniškis , Ateitininkų 
federacijos atstovė D. Penkiū-
naitė, MAS CV pirm. D. 
Barškėtytė ir NY sendraugių 
pirm. A. Rygelis. 

Vyresniųjų egzaminų aktą 
perskaitė jų globėja R. 
Razgaitienė. Įžodį davė A. 
Adams, A. Janusas, A. Luko
ševičiūtė ir T. Šaulys. 

Jaunesniųjų egzaminų aktą 
perskaitė jų globėja L. 
Gude l i enė . Įžodį davė : 

j a u n u č i ų - A . Lileika, P. 
Vainius. Jaunių — T. Gied
raitis, A. Šaulytė ir A. 
Vainius. 

Įžodininkus pasveikino 
prezidiumo dalyviai. Raštišką 
sveikinimą iš kun. S. Ylos 
perskaitė kuopos vicepirmi
ninkė L. Gudelytė. Įžodiiiinkų 
vardu kalbėjo Asta Lukoševi
čiūtė. 

Pasibaigus programai ir 
pertvarkius sceną, įvyko trum
pa meninė programa. Jaunis 
Jonas Janusas paskambino 
pianinu. Jaunučiai padekla
mavo eilėraštį „Knygutė". 

Po padėkos visi perėjom į 
žemutinę salę, kur mūsų laukė 
tėvų komiteto nepaprastai 
skaniai paruoštos vaišės. Tėvų 
komitetui vadovauja Gražina 
Janušienė. Salėj buvo išstaty
ti plakatai su įvairiomis 
nuotraukomis iš stovyklų, 
kursų, kuopos veiklos. Visą tai 
paruošė kuopos administra
torius Henrikas Šatinskas. 
Taip pat buvo išstatyti jaunu
čių ir jaunių nupiešti spalvin
gi ateitininkų ženklai. 

Visas savaitgalis praėjo 
pakilioj nuotaikoj ir paliko 
daug gražių pr is iminimų 
mūsų jaunimui. 

R. Razgaitienė 

PARTIZANO 
DAUMANTO 

KUOPOS KŪČIOS 

Gruodžio 6 d. Ateitininkų na
muose, Lemonte, Partizano 
Daumanto kuopos jaunučiai, 
jauniai, su savo kapelionu, glo
bėjomis, vadovais, tėveliais ir 
svečiais šventė kuopos Kū
čias. Leonas Narbutis, tėvų 
komiteto pirmininkas, pradėjo 
šventę atkreipdamas dėmesį į 
gražią Kalėdų eglutę, papuoštą 
lietuviškais papuošalais, ku
riuos vaikai padarė lapkričio 
mėnesio susirinkime. L. Nar
butis supažindino su svečiais 
iš Lemonte esančios Šventos 
Šeimos Vilos. Kiekvienam 
seneliui buvo prisegta gėlė. 
Seselė Gabrielė, kuri palydėjo 
senelius pas mus, padėkojo 
kuopai už pakvietimą daly
vauti Kūčiose. Tada buvo pri
statyti kuopos kapelionas kun. 
Antanas Saulaitis ir viešnia 
seselė Onutė Mikailaitė. Toli
mesnę programą pravedė 
vadovas Erikas Vasiliauskas. 
Kalėdoms vaizdelis „Nuosta
bioji valanda" buvo atlikta 
jaunių, o jaunučiai perskaitė 
eilėraštį „Gimė Dievulis". Kuo
pos nariai sugiedojo „Sveikas 
Jėzau", gitara pritariant Lėlei 
Žukauskaitei ir Erikui Vasi
liauskui. Giedojo ne tik vaikai, 
bet visi tėvai ir svečiai. 

Lapkričio mėnesio susirin
kime vaikai buvo parašę savo 

i 

kalėdinius pažadus ir maldas. 
K u o p o s v a d o v a i D a i n a 
Kamantaitė, Erikas Vasi
liauskas, Lora Vasiliauskaitė, 
ir Lėlė Žukauskaitė perskaitė 
kelis iš šių maldų bei pažadų. 
O paskui, aukojant tas maldas 
ir pažadus Dievuliui, tie popie
riaus lapeliai buvo sudeginti. 
Jaunučiams ir jauniams šita 
mūsų Kūčių dalis buvo labai 
įdomi. Visi apstoję mažą laužą 
žiūrėjo. Po programos kun. A 
Saulaitis oficialiai Kūčias pra
dėjo malda. Pasidalinome gjto 
keles ir pradėjom vaišintis jfctio- * 
pos narių mamyčių s ū n e l i s ; į 
valgiais. Vaikai savo lajfcr i -s 
čio mėn. susirinkime padąry- ^ 
tas ir į Kūčias atneštas- _£ -a 
vanėles, šventei baigiantis, 
įteikė seneliams iš Šv. Še i s ros -
Vilos. Popietė visiems labai I 
gražiai ir linksmai praėjo.i 'ar- ; 
tizano Daumanto jaunučių ir l 
jaunių kuopos Kūčios taipį ge-
sai pasisekė dėka kuopos glo- i 
bėjų Romos Norkienės ir Jūros \ 
Vasiliauskienės, vadovų, levų 
komiteto narių, bei visų vaiku
čių, tėvų ir svečių. 

D. L. 

PRISIMENAM 
L I E T U V I U S 
K A L I N I U S 

I 

l P 
Los Angeles Moksleivių I 

Ateitininkų Vytauto Mačernio i 
kuopa susirinko gruodžio 15 d. ;» 
narės Sigos Kazakevičiūtės I 
namuose. r 

i • 
Susirinkimą pradėjome mal -1 

da. Išklausę pranešimų,- įsi- I 
jungėme į susirinkimo tikslo 'J 
vykdymą: parašyti lietuviams I 
kaliniams kalėdinius sveikini- g 
mus. Pasiskirstę kalinių var-
dus, visi parašėme po v|eną 
kortelę. Kortelėse sveikinome 
mūsų seseris ir brolius Lietu
voje Šventų Kalėdų proga. Tru
putį aprašėm save ir savo gy
venimus ir linkėjom jiems 
laimės šiais ateinančiais me
tais. Pasimeldėme, kad mūsų 
kortelės pasiektų juos. Prašom 
pasimelsti už visus lietuviuJT"~ 
kalinius Sibire ir kituose sve
timuose kraštuose. 

Garbė Kristui! 
Milda Palubinskaitė 
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Mūsų vargšai žmonės yra— 
dideli žmonės, labai meilės-"' 
verti žmonės. Jiems nereflaa" 
mūsų gailesčio ir užuojautos".-
Jiems reikia mūsų supratirP 
gos meilės ir mūsų pagarbos--^ 
Mes privalome pasakyti varg^-"" 
šams, kad jie mums yra kai 
kas, kad jie taip pat buvo^su
tverti tos pat mylinčios Dievo:~" 
rankos mylėti ir būti myl£ ~ 
mais. : 80f_ 

Motina Terėsė~ ' 

JAY DRUGS VA'ST'Nfi 
2759 W. 71st St., Chicago, WL 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininku 
Atdara šiokiadieniai* nuo C ^aL ryto iki 10 va!, vakaro. 

Sakmadieniaia nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

CLEARA1NCE -, 
SALE *^Q^ 

JANUARY 2nd thru lOth 

• HumtiK-l 
• Anri 
• 1„<tr» 
• |>r»"N<lrtt 
• N Hi«kwi-ll 
• SrliHNh.in 
• CįįM • mtn 
• i'or M _ 

• Amber J*welry 
• For*ien Carite 
• Rrtls 
• Puprr Wts 
• MII«- "u\n 
• 1*11 . a i r * 
• w«H Mm*m 
• IVrfuinf Oil> 
• Stk Kirtom* 
•StuJtat Tmn 

14K & 18K Gold Charms, Chains. Ilings, Diamonds & Procious Gems 

c^fualon aLLsiLBi 

< - r i i •-,, 

t>tr , p 

. ~.. .-, 

~M 

FOt HARD TO FIM flUALin SiFTS AT AFFORDABU FUICES 
4243 S. Archer ftve. «*. , 247-6969 

(Befween KprJzie 4 Sacramento) 
_____NoDiscotintsOn l_yawarv AliSalrsKinai. 
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SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. saus io mėn. 2 & 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

Jonas Minelga 

S r-

j»n: 
BŠL 

NUO NAUJŲJŲ METŲ 
SLENKSČIO 

J. DAUŽVARDIENEI: 

Linkį.jūsų sesės, broliai: 
Nepavargti — kaip lig šiolei 
Nešt trispalvę, o ir Vytį 
Ten, kur Vilniaus bokštai žvyti. 

P. GARŠVAI: 

Metas, ponai, kelti tostą, 
Už aukščiausią „Draugo" postą. 
Vairą laiko tvirtos rankos, 
Kai aplink perkūnai trankos. 

K. BRADŪNUI: 

Nauji Metai! Nauji Metai! 
Tegyvuoja laureatai! 
Linkim plunksnai nepelyti, 
0 ir premijomis lyti. 

A. PUŽAUSKUI: 

Skelbk iŠ savo aukšto sosto, 
Kas ką muša, kas ką glosto. 
Ko Brežnevas plūsta kiną — 
Šokt kazoko nemokina. 

J. PRUNSKIUI: 

Tūkstantinių lietum lyja. 
Plunksna rašo — nepelyja. 
Na ir pliekia bolševiką 
Ji už Altą ir už Vliką. 

I. BUBLIENEI: 

Tu, Ingrida, mums lyg paukštė! 
Va, į tolį ir į aukštį 
Tavo darbščios rankos siekia, 
Kur dirvonai nusidriekia. 

LIETUVIŲ FONDUI: 

Razmos žodžiui kūnu tapus, 
Užderėjo vaisiai kvapūs. 
Milijonai — mielas svečias! 
Du jau turim — auga trečias. 

BENDRUOMENEI: 
, - t o ; / 

Te jos.įaunūs vyrai ima 
1 Bendruomenės vežimą 
Susodinti daug tautiečių 
Ir bendrai eit kopti spiečių. 

LIETUVIŲ ARCHYVUI: 

Šviesios galvos. Rankos tvirtos. 
Ačiū joms — va, knygų stirtos. 
Mes jam linkim tomais augti, 
Daug lankytojų sulaukti. 

ALTAI: 

Tiems, ramybė, kur kapuose. 
Jūs, vyručiai, išsijuosę 
Tik į prieSą kreipkit ietis, 
O šimtinėm rems tautietis. 

BALIUI: 

Balfas Žino savo vieta, 
O supykino sovietą. 
Kirsk, Rudiene, jam per nosį — 
Kokio ginklo reik — žinosi. 

VLIKLT: 

Laisvės kovai kartą skirtas 
Ir be kardo būki tvirtas. 
Savo Žygiais drebink žemę. 
Kol tėvynėj dar sutemę. 

LIETUVOS DUKTERIMS: 

Šluostyt ašarą varguolio, 
Be duonutes ir be guolio. 
Keist j rožę jo erškėtį — 
LeiskTt, ponios, palinkėti. 

JAUNIMO CENTRUI: 

Lyg šventovėn plaukia minios. 
Ko neplaukt joms — geros žinios! 
Prieky matant Kriaučeliūnus, 
Aišku, takas ne į liūnus. 

DAINAVAI: 

Dainavieciams gero vėjo! 
Jie prieJaurų nestovėjo. 
Oper«čių ir kantatų 
Dar bent šimtą tepastato. 

OPERAI: 

Baltrušaitį prisiminę, 
Scenoj stebim tirštą minią. 
Baras, Brazis, Stankaitytė... 
Ten visi žvaigždėm mums švyti. 

J. VAIŠNIUI: 

Tam, kurs darko kalbą gimtą, 
Atskaityti rykščių šimtą. 
Į raštiją žodį gryną, 
Barbarizmus — į skiedryną! 

J. PLACUI: 

Linkim vytis laiko žirgą... 
Danguolytę, Saulių, Mirgą 
Vesk į gėrį ir į grožį, 
Pro kiekvieną žemės ožį. 

MUZIKOLOGIJOS ARCHYVUI: A. KAIRIUI: 

Vos įžengiam — galvos svyra. 
Pasitinka sesė lyra: 
Sveiks Žilevičiaus pasauli, 
Sužėrėjęs čia kaip saulė! 

ANTRAM KAIMUI: 

O tie juokai, tie juokeliai! 
Sopa pilvas, linksta keliai 
Nuo tų pokštų išraitytų. 
Liūdna būtų mums be Tito. 

PUTNAMO RĖMĖJOMS: 

Žavios parodos ir baliai 
Putnamiečių sesių daliai. 
Mes pritarsim choru: reikia 
Toms, kur gėriui dirba, veikia. 

ATEITININKŲ NAMAMS: 

Mieste karčiamos ružavos, 
Prie Lemonto rūmai žavūs. 
Duok, užklydęs, valią kojom 
Ir gėrėkis žemės rojum. 

SKAUTAMS: 

Laužai dega, liepsnos kyla... 
Jaunos širdys Čia sušyla — 
Kaista meile tų idėjų, 
Kur jaunystė pražydėjo. 

ŠAULIAMS: 

Te žygiuoja jūsų gretos 
Ir nebūna niekad retos! 
Ilgis, laukia tėviškėlė — 
Nieks trispalvės neiškėlė. 

SODYBAI: 

Mūs linkėjimai Sodybai: 
Sielai rožės, kūnui — grybai! 
O tarp rožių ir tarp rūtų, 
Kad kiekvienas sveikas būtų. 

F. STROLIAI: 

Dunda žemė. Rūksta smėlis, 
Kai su Faustu jaunimėlis. 
Koncertuoja Vyčių choras... 
Gal tas Strolia meteoras? 

A. RŪGYTEI: 

Ji švietėja. Ji leidėja. 
Ji kovūnė už idėją. 
O judrumas — lyg mergytė. 
J i — Alicija Rūgytė. 

A. KEZIUI: 

Puošnią knygą, foto meną 
(Juo Algimantas gyvena) 
Pamylėjus kaip altorių, 
Daug sėkmės linkėti noriu. 

C. GRINCEVlClUI: 

Gražios mintys te subyra 
Į romaną ar satyrą. 
Žodį linksmą, žodį rimtą 
Ir... mums knygų visą šimtą. 

B. KVIKLIUI: 

Jį sutinkam gerą, kuklų, 
O padaro daug stebuklų. 
Plunksnos vaisius — knygų tomai, 
Mūsų dvasiai jos — atomai. 

V. KASNIONUI: 

Auksaburniu, Vytai, gimęs 
Būk per amžius neužkimęs 
Skelbk pasauliui plunksna, žodžiu. 
Grožį mūsų miestų, sodžių... 

A. M. RUDŽIAMS: 

Kol jis rašo, būkim ramūs, 
Gims komedijos ir dramos, 
O romanai dygs kaip grybai. 
Gero vėjo jo kūrybai! 

K. ROŽANSKUI: 

Dėžės. Knygos. (Ne alinė). 
Man, Kazy, meni Bielinį. 
Knygas nešė jis iš prūsų, 
Tu skleidi jas čia — tarp mūsų. 

E. PAKALNIŠKIENEI: 

Linkim, ponia, šaunų Vytį, 
Savo plunksna pasivyti. 
Jam per dainą, šokį, raštą, 
Rodyk bočių gražų kraštą. 

R. ŠOLIŪNAITEI: 

Matom Rasą linksmą, žvalią, 
Pasidžiaugę, duodam valią, 
Kai veikloj ji darbo imas... 
Tegyvuoja mūs jaunimas! 

P. ALEKSAI: 

Pirmu smuiku menui groti, 
Puošnią knygą apdoroti, 
Tiesti kelią į kultūrą, 
Pro paveikslą, pro skulptūrą. 

L. KERULIUI: 

Rašiia plunksną įsigijęs, 
Būk pirmūnu tos draugijos. 
Trauk nuo veido ruskiui kaukę. 
Kol virš Kauno apsiniaukę. 

V. BŪTĖNUI: 

Pilk raštijon derlių gerą, 
Kaip šauniam biržėnui dera. 
Daugel straipsnių, reportažų, 
Mėlynakėm žodį gražų. 

K. VESELKAI: 

Menant džiaugsmą vakarykštį, 
Kai vaikystė pievoj krykštė, 
Linkim Kaziui — te jis tapo, 
Ant mažųjų knygos lapo. 

J. RAČKAUSKUI: 

Kai į darbą žengia gretos, 
Tarp pirmųjų Jonas matos. 
Ploti noris. Jis, toks jaunas. 
Lietuvybės fronte kaunąs. 

S. SEMĖNIENEI: 

Palinkėsim — plunksna savo, 
Mums pasaulį rodyk žavų, 
Kur gyvena mūsų ponios, 
Geros, gražios ir malonios. 

V. GRYBAUSKUI: 

Bevairuodam8 sporto skyrių, 
Išauginki daug didvyrių. 
Kirsti, spirti, mest į krepšį 
Gali vyras, o ne lepšė. 

R KUBILIŪTEI: 

Jaunimėlio eilės tvirtos. 
O kad būtų jos pagirtos, 
Tuoj, Ramune, klausk studentą. 
Ar sapnuoja Nerį, Ventą. 

J. ŠOLICNUI: 

Švento darbo savanori. 
Tuos, kur vargšą skriausti nori, 
Vietoj cento siūlo nulį — 
Siųsk į Marsą ar mėnulį. 

P. KLEINOTUI: 

NAUJAS RŪPESTIS 
BALFUI 

Dirbti su mano ar vyresnio 
amžiaus žmonėmis man asmeniš
kai kartais yra našta, nes jie 
mėgsta daugiau praleisti laiko 
kalbėjimui negu darbui. Dirbti su 
jaunesniais ir jaunimu — malonu
mas... Parodą aplankė apie 700-
800 žmonių. Dalis lankytojų nei 
knygoje pasirašė, nei aukojo. 
Keista ir juokinga, kad dauguma 
tokių buvo gana pasiturintys, 
profesionalai ir biznieriai. Jie 
atsukę nugarą įslinkdavo į Galeri
ją, apžiūrėdavo parodą ir, nei ačiū 
ar sudie nepasakę, išeidavo. Kilo 
tokia kvaila mintis, ar pavyzdžiui 
Balfas negalėtų tokiems suteikti 
metinę pašalpą smulkioms išl
aidoms, kad jiems nereikėtų raus
ti (jei gėdos jausmas pas guos dar 
gyvas). (Iš pasikalbėjimo su Paro
dos organizatorium St. Žile
vičium). 

K.-P.D. „Mūsų Žinios", 
1981.XI.26 

MAIŠELI IŠMINTIES 
Keliaujantiems dabar į Lietuvą 

būtina nepamiršti portfeliuko poli
tikos, maišelio išminties, prikąsti 
liežuvį nuo plepumo ir ant nosies 
užsidėti plačiaregius akinius. Be 
to reikia saugoti, kad į lagaminus 
neprilestų alkoholizmo ir kitų 
užkrečiamųjų ligų bacilų. Protas ir 
atmintis keliaujantiems taipgi 
labai praverčia... 

Petras Kleinotas, S.J. 
,Mm žinios", 1981.XI.26 

DAR BLOGIAU 
Moteris, kuri moka virti, o never

da, yra bloga moteris, bet ji dar 
blogesnė, jei nemoka virti , o 
v e r d a . 

„Sietynas", Nr. 10 

MENKAI GINKLUOTI 

Mūsų ramovėnai ir šauliai bran
duolinių raketų neturi. 

Vl.R. „Draugas", gruodžio 7 

Savaeigis k o m b a i n a s tol 
ker ta , kol jį bent du t rak tor ia i 
t r auk ia . 

„Šluota" , 1 9 8 1 N r . 1 6 

MŪSŲ SPORTININKŲ 
LAIMĖJIMAI 

Kaip praneša korespondentas iš 
New Y o r k o A. D a u k š a 
(„Draugas", X1.20), New Yorko 
maratone dalyvavę lietuviai bėgi
kai pasiekė didelių laimėjimų: P. 
Vainius atbėgo 680-ju, R Prižgin-
tas — 2,351-ju, V. Darnusis — 
2,570-ju, A. Valys - 5,283-ju, M. 
Vainiūtė — 9,154-ja, J. Kazickaitė 
— 10,685-ja, o R. Gedaika (visus 
pralenkdamas) atbėgo net 11,349-
ju-

TIK MARIJAMPOLIEČIAMS 
PRASMINGOS KALĖDOS 
Dail. Eugenijaus Budrio dailės 

darbų paroda vyksta Galerijoj. 
Dailininkas yra marijampolietis ir 
dėl to Kalėdos gali būti prasmin
gos, pasižiūrėjus jo parodoje išsta
tytų emalinių darbų. 

„Draugas", gruodžio 12,6 psl. 

Asmenys, kurie mano esą geni
jais, geriau tedirba kantriai ir 
laukia. Ir gali atsitikti, kad vieną 
dieną nepažįstamasis pasibels į 
duris ir įteiks voką su 50 tūks
tančių dolerių čekiu. 

M. Šilkaitis, „Draugas", VIII. 14 

P A R O D O J MOTERŲ 
NEIŠSTATĖ 

IV-jo Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu, kaip rašė jų 
„Vadovas", turėjo būti tokios 
parodos: gintaro, knygų, žemė
lapių, inžinierių, architektų ir 
moterų. „Spyglių" koresponden
tas su malonumu aplankė ginta
ro, knygų, žemėlapių parodas, 
panoro pamatyti ir Įritąs. Deja, 
vietoj inžinierių arba architektų, 
salėje buvo tik labai gražūs archi
tektūriniai projektai, o rengėjai 
neparodė nė vieno inžinieriaus ar 
architekto. Panašiai atsitiko ir su 
moterų paroda. Salė buvo išpuoš
ta s k o n i n g a i s , i š r a d i n g a i s 
paveikslais bei kitais meniškais 
kūriniais, o jokia moteris parodai 
nebuvo išstatyta. Rengėjai tikri 
niekadėjai, kad neparodė, saky
sim, nei Vilijos ar Vandos, Dianos 
ar Donnos, ar dar kurios kitos 
šaunios mūsų moters. 

Iš Pietų Afrikos spaudos 

MVVRENCE ' E 

TIKRAS ŽENKLAS 

— MŪSŲ kaimynas vėl paso
dintas į kalėjimą. 

— O iš kur žinai? 
— Kai paklausiau jo žmonos, 

kada pareis vyras, ji pažiūrėjo į 
kalendorių. 

UŽUOJAUTA 
Florencijoje viename grožio sa

lone įrengtas langelis, o prieš ji 
svarstyklės. Kai kientė paasve-
ria, ir jos svoris didesnis negu 
148 svarai, langely užsidega 
šviesa ir pasirodo užrašas: 
„Užuojautai" 

Taip, pirma reikia pagalvoti, 
paskui veikti. 

. . Iš vokiečiu spaudos 
Mergina saulėje tūkstantj kar

tų įdomesnė nei vyras mėnulyje. 
Aloyzas Baronas 

Balys Pavabaiys 

NEKIES BET ELGIES VERTES 

Ei, l ietuvi pr ie A t l a n t o 
A r pr ie k i to kokio k r an to , 
N e r k į v a n d e n i į gilų, 
Sp jauk j barzdą krokodi lui 

Negalvok ne apie vėžį. 
D a u g bais iau y r a Nevėžy. 
"Visą Ventą i r Šešupę 
Al iga tor ia i apsupę. 

K a s raudoną būgną muša, 
T a s ga lė tų p lauk t į Mūšą. 
B e t jei k a s jį ten pasiųstų, 
Nevažiuotų , nors pasiustų. 

Aišku ir be komentarų 

Kas čia — Plungė ar tai Simnas? Lyg sidabras bėga, kruta: 
Va, trispalvė, aidi himnas... Sėja morką, sėja rūtą. 
Lyg oazė jų sodyba Verda, šluoja, kalba, rašo, 
Bočių krašto saule Žiba. Mums dalina, sau neprašo. 

2mogus ne vien tik meškere 
gyvas. 

J, Soliūnas 

Kas y ra gimęs kur t i a r ra
šyt i , t a s kuria ir rašo, o kas to
kio talento neturi, t a s moko ta
lentinguosius. BefTjard Snow 

BROLIUKAMS: 
Brenciui, Čepėnui, Valavičiui. 

Jie nevaldo aukso skrynios, 
0 dosnumą žino minios. 
Nei jie pyksta, nei jie raukos, 
Kai išgirsta žodį: aukos! 

PETRONIO PRIETELIAMS: 

Mįslių mįslė — neatspėsi 
Nors daug plūsies ir plepėsi: 
Kas juos traukia, kas juos veja. 
Pas Petronį — gudrų žveją? 

VISIEMS: 

Taures keliam už vienybę. 
Liūdim broliui neįgnybę. 
Ir... Margutis šaukia minią, 
1 graboriaus šermeninę. 

TIKSLIAI APIBŪDINTA 

Čekoslovakijoj gaminami 
automobiliai Skoda 1000 MB 
plačiosiose masėse vadinami 
„1000 malych bolesti", išvertus 
reiškia „1000 mažų negala
vimų". Ki tas automobilių 
modelis Ta t r a 603 liaudyje 
komentuojamas panašia i : 6 — 
vad inas gali sutilpti šeši kelei
viai, 0 — nė vienas jų nesijaus 
patogiai , 3 — tiek žmonių 
mažiausiai reikia jį s tumti , kad 
būtų ga l ima užvesti motorą. 

Long Is land, N.Y., vienoj 
vietoj prie kelio yra toks už
rašas : „Stulpai tik gindamiesi 
sužaloja m a š i n a s ir tuos, kas 
juose važiuoja". 

Smulkios stat ist ikos mėgė
jai, sako, yra apskaičiavę, kad 
vyriškis tarp 20 ir 40 savo 
gyveninio metų nuo veido 
nuskuta apie 210,000 met rų 
plaukų. 

Statistikai apskaičiavo, kad 
per metus prancūzai sumoka 
650 mil. frankų as t ro logams, 
pranašaujant iems ateitį. 

Tai žymiai didesnė suma , 
negu krašto vyriausybė skir ia 
iš biudžeto lėšų mokslui. 

* 
Zoologijos sodo darbuotojas 

anglas Eduardas Milboro y ra 
aistringas žvejas. Kai jis e ina į 
žūklę, pas i ima ir drambliuke 
Irmą, su kuria, ka ip jis sako, 
malonu bendraut i , n e s ji 
n e į k y r i n u o b o d ž i a i s 
klausiniais. 

Žymus vokieč ių f i lmų 
aktorius komikas Theo Lin-
gen sykį buvo pakvies tas į 
teisininkų balių. Ka i kurie se
nesni teis ininkai į jį žiūrėjo su 
panieka, kaip t a s „komedian
tas" galėjo išdrįst i t a r p jų 
maišytis, ir v ienas paklausė: 

— A r t a m s t a esi te i 
sininkas? 

— A š tai ne , be t m a n o tar
nas prieš porą metų gavo tei
sių daktaro laipsnį . 

Arvydo Pakalnio piešinys, 
„Šluota" I 

T IK Ž V E J A I T A I P 
M O K A 

Du žvejai mėgėja i gir iasi , 
kokio d idumo žuvis j iems y r a 
tekę p a g a u t i . 

— K a r t ą a š s u g a v a u tokią 
didelę žuvį, k a d ją i š t empiau į 
k r a n t ą t ik moto r ine val t imi! 

— O, t a i nieko ypa t i ngo ! A š 
k a r t ą s u g a v a u tokią žuvį, kad 
v ien jos n u o t r a u k a svėrė 
penk i s k i log ramus! 

.r A^*^*"';; 

— Šiuo kritišku Maskvai metu sekretorių mūsų draugas Brežne-
genialiausias iš genialiųjų, švie- vas pasitiki tik manim ir jumis 
šiaušias iš šviesiųjų, genera- šiek tiek. 
liausiąs ir iŠ visų generaliųjų 

St. Tamulaitis rašo 
S t a s y s T a m u l a i t i s , atsi l iep

d a m a s į gruodžio 5 d. jo v a r d o 
paminė j imą „Spygl iuos ir dyg
l iuos" , redakci ja i p a r a š ė l a b a i 
m a l o n ų ir gražų la išką, leis
d a m a s supras t i , k a d j i s buvo ir 
y r a g y v a s ir uol ia i r ėmęs ir 
r emia p a g a l i šga les v i sus lietu
v i škus re ika lus , o k a d p a s a u l i s 
ap ie jį nieko a r b a m a ž a i žino
jęs , t a i tik dėl to, k a d jis nesi-
skelbė. Savo la iške j i s rašo : „... 
T-is d a l y v a v o daugely je li ter. 
j u ry komisijų. P a r a š ė n e m a ž a 
publ ic is t ikos s t r a ipsn ių , d a u g 
recenzijų ir kr i t ikos s t r a ip sn ių 
„ D r a u g e " ir „Nauj ienose" . . . 
n e m a ž a novelių... 17 s t ra ips 
nių Lietuvių ku l tū ros fondo 
reikalu. . . pas i sko l inęs iš b a n k o 
200.00 dol., įnešė š iuos p in igus 
į s teigiamąjį Ku l tū ros fondą... 
r ėmė ir teberemia k a t a l i k i š k a s 
ir k i t a s liet. i n s t i t u c i j a s " 
Tol iau paminė jo , kokiomis 
s u m o m i s r ėmė ir r e m i a lietu
v i škuos ius v i e n u o l y n u s ir k a d 
t e s t a m e n t e t a i p p a t n u m a t ė 
s a v o s a n t a u p a s pask i r t i vie
n u o l y n a m s ir Lie tuvių fondui; 
p r e n u m e r u o j a 12 l ietuv. laik
rašč ių bei žurna lų , r emia Lietu
vių B e n d r u o m e n ę , aukoja Lie
tuvių fondui , r e n k a l i e tuv iškas 
k n y g a s , tu r i didžiulę biblio
teką. 

Redakc i ja dž i aug ia s i š iuo 
a t s i l i ep imu ir p r ipaž į s t a , jog 
S t a s y s T a m u l a i t i s d i rba ir 
auko ja l ie tuvybės n a u d a i , ne
s i e k d a m a s r e k l a m o s , nenorė
d a m a s , ka ip d a ž n a i su k i ta i s 
es t i , kad k iekv iena a u k a būtų 
i š g a r s i n t a spaudo je , ir d a u g i a u 
negu š imtu nuoš imčių la ikosi 
1951 duoto pas ižadė j imo. 

I > 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. sausio mėn. 2 d. 

dainavimo studijos religinių gie
smių valandėlė jėzuitų koply
čioje. 

Sausio 15 d. — Vakaronė: 
"Lietuvos bažnyčių architektū
r a " Jaunimo cent ro kavinėje. 
Rengia. JC Moterų klubas. 

Sausio 16 d. — "Suktinio" 
tau t . šokių grupės balius Jauni
mo cent ro didž. salėje. 

Sausio 17 d. — JAV L B Vid. 
Vakarų apyg. apylinkių pirmi
ninkų suvažiavimas Jaunimo 
centre . 

Sausio 24 d. — Sol. Ginos 
Capkauskienės rečitalis Jaunimo 
centre. Rengia plokštelei išleis
t i komitetas. 

RENGINIAI CHICAGOjE 
Sausio 3 d. — "Giedokime kū-1 gia S F Chicagos skyrius, 

re ju i" — Izabelės Motekaitienės — Marijonų bendradarbių sei
mas vienuolyne prie "Draugo". 

— Cicero L B metinis narių 
susirinkimas šv . Antano parapi
jos salėje. 

Balandžio 4 d. — Velykiniai 
pusryčiai Jaunimo centro didž 
salėje. Rengia Jaunimo centras. 

Balandžio 17 d. — Lietuvių 
respublikonų Ulinois lygos ban
ketas Liet. Tautiniuose namuose. 

Balandžio 18 d. — "Laiškų 
lietuviams" koncertas - vaka
rienė Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

— Madų paroda Jaunamo 
centro kavinėje. Rengia Montes-
sori vaikų nameliai. 

Balandžio 23 — gegužės 1 d. 
— Ilonos Brazdžionienės tapybos 

Sausio 29 d. — Dr. Janinos i paroda Čiurlionio galerijoje Jau-
Rėklaitienės paskai ta : "šiuolai- j nimo centre. 
kine lietuvių kalbos reikšmė į Balandžio 24 d. — Lietuvos 
kalbotyroje" Jaunimo centro ka-! dukterų draugijos balius Jauni-
vinėje. Rengia LKM Akademi- mo centro d i d ž salėje, 
jos Chicagos židinys. 

Sausio 30 d V y t D. Šaulių 
r inkt ines tau t . šakių grupės 

Balandžio 25 d. — "Skautora-
ma" Jaunimo centre. Rengia 
Chicagos Skautininkų,4rių Ra-

"Vyt i s " penkerių metų sukaktu- Į movė 
vinis balius Jaunimo centre. 

Vasario 6 d. — Kr. Donelaičio 
lit. mokyklų Žiemos balius Lie
tuvių tautiniuose namuose. 

Vasario 7 d. — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimas Šv. Antano parapijos 
salėje. Ruošia Alto Cicero sky
rius. 

Vasario 7 d. — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo mišios 
ir akademija Nekal to Prasidėji
mo parapijoje. Rengia Brigh-
ton Pa rko LB. 

Vasario 13 d. — "Spindulio" 
tautinių šokių grupės balius Jau
nimo centro didž. salėje. 

Vasario 14 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas Ma
rijos aukšt. mokyklos auditori
joje. Rengia Chicagos Lietuvių 
t a ryba . 

— Vasario 16-tosios minėji
mas šv . Antano parapijos sa
lėje. Rengia Cicero LB. 

Vasario 16 d. — Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas Jau
nimo centro kavinėje. Rengia 
Jaunimo centras. 

Vasario 20 d. — Argentinos 

— JAV LB Vid. Vakarų apyg. 
atstovų suvažiavimas Jaunimo 
centre. 

Gegužės 1 d. — Lietuvių fon-

kinimo paminėjimas Šv. A n t a n o 
parapijos salėje. Rengia A l t o 
Cicero skyrius. 

Birželio 20 d. — Trag i ško jo 
Birželio minėj imas Šv. A n t a n o 
parapijos salėje. Rengia Cicero 
Liet. Bendruomenė. 

l i e p o s 11 d. — Chicagos An
glijos - Bri tani jos lietuvių klubo 
gegužinė "Vyčių" salėje. 

Rugsėjo 9-12 d. — Santaros-
Šviesos suvažiavimas "Tabor 
F a r m " vasarvietėje. 

Rugsėjo 12 d. — Tautos šven
tės minėjimas š v . An tano pa ra 
pijos salėje. Rengia Cicero L B . 

Rugsėjo 18 d. — " D r a u g o " 
banketas Jaun imo centro d i d ž 
salėje. 

Rugsėjo 25 d. — "švy tu r i o 
balius" šaul ių namuose. Ren
gia Cicero šaulių "Klaipėdos" 
kuopa. 

Spalio 2 d. — Jūrų skau tų po
būvis Jaunimo cent ro d i d ž sa 
lėje. 

Spalio 3 d. — Madų pa roda 
Jaunimo centro d idž salėje. Ren
gia P u t n a m o seselių rėmėjų Chi
cagos skyr ius . 

Spalio 9 d. — Akademinio 
skautų sąjūdžio metinė šven tė 
Jaunimo centro d idž salėje. 

Spalio 10 d. — Jaunimo cen 

LAiSKAI "DRAUGUI" 
PATIKSLINIMAS 

"Dirvos" 45 numeryje, 1981 
m. lapkričio 19 d., Aurelijos Ba-
lašaitienės aprašyme apie Vliko 
seimą Clevelande ir Henriko Ga-
vorskio pasakytą kalbą yra ne
tikslumų. 

Rašoma, kad Lietuvos bylos 
deklaracijas "prakiša" Venecue-
os didžiojoje spaudoje tik įtakin

goji Jūratė Statkutė de Rosales ir 
ir kad Venezuelos didžioji spau
da randasi kairiųjų rankose". Tai 
yra netiesa, nes m u m s gerai žino
ma, kad deklaracijas padėdavo] 
"prakišti" ne viena Jūratė de Ro-, C a r a c a S j 1 9 8 1 m . g r u o d ž i o 17 d, 
sales, bet pirmiausia pati Vene- j 
zuelos Lietuvių Bendruomenė, j — • 

lą. Net šiais metais, kada centro 
valdyba buvo suruošusi Baisiojo 
Birželio minėjimą, Vliko atstovas 
nepasistengė ir nepaskyrė dau
giau dėmesio šio svarbaus pro
jekto pravedimui bei jame neda
lyvavo. 

Apgailestaujame, kad mes taip 
nepalankiai turime atsiliepti apie 
Vliko atstovybę Venecueloje, bet 
ji egzistuoja tik ant "popieriaus". 
Per 33 metus Venecuelos lietu
vius aplankė tik du Vliko pirmi
ninkai — buv. ministeris Vaclo
vas Sidzikauskas ir dr. Kazys Bo
belis. Jie kalbėjo apie Vliko veik
lą užsienyje. 

Julius Vaisiūnas 

t ro 25 m. minėjimo akademi ja ] spauda yra komercinė, tai jei jo-
Jaunimo centro d idž salėje. 

Spalio 16 d, — "Ate i t i e s" žur-
do suvažiavimas Jaunimo cen-; nalo v a k a r a s Jaunimo cen t ro 

didž. salėje. 
Spalio 23 d. — l i e t u v o s duk

terų balius Jaunimo cen t ro d i d ž 

tre. 
Gegužės 2 d. — Jaunimo cen

tro koncertas didž. salėje. 
— Motinos dienos minėjimas salėje. 

Šv. Antano parapijos salėje, i Spalio 24 d. — Manigirdo Mo-
Rengia Cicero LB. tekaičio fortepijono reči tal is 

Gegužės 8 d. — "Grandinėlės" Jaunimo cent ro d idž salėje, 
koncertas Marijos aukšt. mo- Į Spalio 30 d. — PIUB pobūvis 
kyklos salėje. Rengia P L J S Jaunimo centro d idž salėje. 
Ryšių centras. Lapkričio 20 d. — Chicagos 

Gegužės 15 d. — Dzūkų diena Anglijos-Britanijos lietuvių k lu-
Jaunimo centro didž. salėje. 

Gegužės 16 d. — Kronikoms 
leisti sąjungos jubiliejus Jauni
mo centro didž. salėje. 

Gegužės 28 d. — Manigirdo | 
Motekaičio fortepijono s tudi jos! Su knyga perbrisi v isas sie-
koncertas Jaunimo centro didž \ tuvas ir t ankynes . 

bo banke ta s Jaunimo centre . 
Gruodžio 5 d. — J a u n i m o 

centro tradicinė vakar ienė d i d ž 
salėje. 

]e nori "prakišti" deklaracijas 
Lietuvos reikalu ir neturi ge
rų pažinčių, turi apmokėti. 

Venecuelos didžiojoje spaudo
je kiekviename laikraščio nume
ryje rasi analizuojančius straips
nius apie Sovietų Sąjungą, Lenki
ją, Kubą, Afganistaną, EI Salva
dorą ir JAV politiką. Vliko at
stovybė Venecueloje niekuomet 
nebuvo veikli, neveikli ir šian
dien. Daugelis mūsų kolonijos na
rių nė nežino, kad toks atstovas 
yra paskirtas. Per daugelį metų 
vadinamieji Vliko atstovai nė kar- Į 
to nepainformavo apie Vliko veik- f 

COMP 
10% Senior Citizen's, Discount on all 
repairs with ad. Iicense BC 11875 
5200 S. Kedzie — Pnone 434-5337 

ypač kunigas Antanas Perkumas, j HILLTOP PLUMBTNG & SEWERAGE 
advyga Klovaitė, Gediminas Oren-
tas, dr. Vytautas Dabrava, Va-
lencijos mieste —Surošaitė, a. a. 
Vladas Venckus, dr. Feliksas 
Zubras, Feliksas Martines Sua-
rez ir kiti. 

Kad "prakišus" šias deklara
cijas, stambias sumas aukojo inž. 
Julius Guiga, prekybininkė Van
da Bieliūnienė, Henrikas Gavors-
kas, inž Bronius Deveikis ir kiti. 

Venezue os valstybės santvar
ka yra demokratinė ir turi spau
dos bei žodžio laisvę. Kadangi 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chieago j * 

$93.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5 UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

!. BACEVIČIUS — 778-2233 

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

siuHlTiimTuETuVĄ 
ir kitus kraštus 

\JLDZ.INSKAS. 4059 Archer Avenue, 
Chieago, IU. 60632, tel. 927-5980 

lUIlIlIlltlIlIlIlIlIUIIHIIIIUIIIUIIIIIIIIIilMI 

M. A. Š I M K U S 
IMCOMK TAOC SERVICE 

NOTA U Y PUBLIC 
*259 S. Maplevvood, tel. 234-7450 , 

taip pat daromi VEKT1MAI, 
G I M I N E iškvietimai, pildomi 
PILIETY BES PRAŠYMAI Jp 

Kitokie blankai. 
uiiimrrrnnmniiniiiiiiuiimniiiiiiiiini. 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS E X P R E S S 
2501 W. 69th St„ Chieago, IL 60629 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iuil l iuiuil l l l l l l l l l l l l 

R E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Publk 
2951 West 63rd St. — Tel. 436-7878 

nirmnTTTTTTTTimnn.iiiMiimimiiiiiii!iiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Narna pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

6539 S. Kedzie A ve. — 778-2233 

ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIUlUIIUlUUlIHH 
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WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
3610 So. Pulaski Rd.. Chieago 

Phone — 581-4111 

VA L O M E 
KILIMUS 111 BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

) < « • > • «-•»« 

salėje. 
Gegužes 28-29 d. — Poezijos 

dienos Jaunimo centro kavinėje. I 

Gegužės 29-30 d. — "Aušros" 
gimnazijos suvažiavimas Jauni
mo centre. 

Gegužės 30 d. - - Akademija 

Vaižgantas 

šia Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba. 

Birželio 5 d. — Jaunučio Puo
džiūno baleto studijos rečitalis 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Birželio 6 d. — Izabelės Mo
tekaitienės dainavimo studijos 
rečitalis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Birželio 12 d. — Irenos Ve-
leckytės baleto studijos rečita
lis Jaunimo centro didž. salėje. 

Birželio 13 d. — Tautos nai-

A N T I Q U E S 
JULIAN & ELLENS ANTIQUES 

2154 N. Halsted — TeL 883-9843 
Buyers and dealers of fine European & 
American furniture, china, glassvvare. 

"Appraisal Service Available" 

solistų Zuzanos Valadkaitės de Vytautui Alantui pagerbti I i e -
Lopez ir Antano Slančiausko tuvių Tautiniuose namuose. Ruo-
koncertas Jaunimo centre. Ren
gia P L B kultūrinė komisija. 

— Vasario 21 d. .Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas. Ren
gia Chicagos Lietuvių Taryba. 

Vasario 21 d. — Madų paro
da Jaunimo centro didž. salėje. 
Rengia "Grandis". 

Vasario 27 d. — Užgavėnių 
karnavalas "Mardi G r a s " Jau
nimo centre. 

Vasario 28 d. — "Margučio" 
koncertas 3 vai. p . p. Jaunimo 
centre. Programoje smuikinin
kai Ast is ir Regina Bankai. 

Kovo 6 d. — Lietuvių operos 
"Laisvojo šaulio"' (Vėberio) 
premjera Marijos aukšt . moky
klos salėje. 

Kovo " d . — Lietuvių operos 
"Laisvojo šaulio" spektaklis 
Marijos aukšt . mokyklos sa
lėje. 

— Kaziuko mugė Jaunimo 
centre. Rengia Chicagos skau-

Kovo 13 d. — Lietuvių operos 
"Laisvojo šaulio" spektaklis 
Marijos aukšt . mokyklos sa
lėje. 

Kovo 13-14 d. — n Kultūros 
darbuotojų konferencija Jauni
mo centre. Rengia JAV LB 
Kultūros taryba. 

Kovo 21 d. — "Grandies" 
tautinių šokių ansamblio kon
cer tas Jaunimo centre. 

Kovo 26 d. — Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo Jaunimo 
premijos įteikimas Jaunimo cen
t r o kavinėje. 

Kovo 27 d, — Akademinio 
akautų sąjūdžio renginys Jau
nimo centro didž. salėje. 

Kovo 28 d, — P u t n a m o sese
lių rėmėjų vakarienė Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. 

— Skautybės fondo pobūvis 
Jaunimo centro kavutėje Rec-

iimiiiiiiiitiiiiiiiimiiimiinmiiiiiiimitii 

RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

Seniausia Lietuvių Radic programa 
Naujoj Anglijoj iš Stoties WLYN, į 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo Į 

8:00 iki 8:30 valandos ryte — perduo- « 
dama vėliausių, pasaulinių žinių san- I 
trauką ir komentarai, muzika, dainos ' 
ir Magdutės pasaka. Sią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltic Flo-
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston. Mass 
02127. Telefonas :l68-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis 'Draugas" ir ra
site didelį pasirinkimą lietuviSky kny
gų 
iiii(;:i!i;m>i!:-i!imt:!~iiiitii!irntimijii 
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THE ANTIQUARY WAR£HOUSE 
"Moka aukščiausias kainas'* 

už senovinius baldus, gražius senoviš
kus daiktus, kilimus, poroelano in
dus, sidabrą., aukso monetas. 

PATKICK GIBBO.VS, Sav. 
2050 N. Halsted St. — TeL 528-3121 

E L E K T R O S 
•.VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkį 
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

T R I O S H O P P E, L T D . 
583 Central Highland Pk„ IL 
Klegant Resale Gently use i furn. 

Antkjues-Artifacts-Paintinjęs 
. Brick-A-Brac-China-SHver-Crystal 

4 3 3 - 7 5 0 0 
Consignments Buy/Sell 

I'hyllis Reifman—Myra Straus, Props. 

A N T I Q U E H A V E N 
Wi> buy quality furniture. Jewelry, 
Bric-A-brac. clothing Irom the 40's 
era and before. 
Hours Tues. thru Sat. 12:00 to 5:00 

ANN TAYDOR, prop. 
6977 N. Sheridan Tel. 262-3811 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

QUERCUS ANTKįUES 
Finaily restored American-Victorian I 

furniture — bought and sol<l. . 
"Your Best makes us B H T 

.lohn G. Greene —Dehra i. McKarna, I 
Proprietors j 

281-261S 2148 N. Halsted 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 6-8998 

A. A. 

KAROLINA TAMULĖNIEN* 
LIAUŠKATTĖ w 

Mirė Chicagoie gruodžio 27 d., 1981 m., 9 vs) 
sulaukusi 78 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 34 metus . 
Gyveno Floridoje ir Racine, Vvisconsin. 
Pasiliko liūdintys: Lietuvoje seserys Petronėlė Pe-

lanienė, Elzbieta Vilkienė, dukterėčios ir sūnėnai, miru
sio vyro sūnėnai Motiejus Tamulėnas gyv. Racine i r Kos
tas Tamulėnas gyv. Švedijoje. 

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, sausio 4 d., Pet
kaus Marąuet te koplyčioje, 2533 West 71 St ree t , kur 
įvyks ir paskut inis atsisveikinimas 7 vai. vakaro . 

Velionės palaikai urnoje bus perkelti j Lietuvių Tau
tines kapines netolimoje ateity. 

Nuliūdę: Giminės ir draugai. 

•įiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

A. T V E R A S I 
LAIKRODŽIAI EB BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas į 
2646 West 69th Street — Tel. RE 7-1941 f 

tiiiiiiiimitiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuniiiiiiiHiiiiHiiinmiiiiimiHHnimniiiiHHni 
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JEWELRY - OLD GOLD 
IF YOU ARE NOT WEARING IT.... SELL IT!!! 
T h e F i r m s L i s t e d H e r e A r e D e p e n d a b l e . . . R e p u t a b l e . . . 

A N D WiU P a y T h e H i g h e s t P r i c e s . 
K e e p T h i s H a n d y L i s t A n d U s e 

I t Fo r Y o u r N e e d s . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 

l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l iui l l iui l l 

IIHIIIlllltiriilIlKoilllIlHIIIIIIIIIUlUIIHIM 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. J automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
=avo pavardę ir telefoną. 

SFRAPINAS _ 636-2960 
•iitiiiiiijiMiiiiiiiiiiiiiiuiuiuijUJUiua.iJiii 

M D V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
ki*us Haiktus. Ir iš toli miesto lei-
č^..3.i ^llna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

l&NUOMOJAMA FOR R E N I 

ISNUOM. 3-jų kamb. butas su apšil
domu prieškambariu 1 ar 2 asmenim. 
Be vaikų, be naminių gyvuliukų. Vie
ta — Artesian tarp 61-os ir 62-ros. 
Teirautis vakarais tel. WA 5-6126. 

ISNUOM. 4 KAMB. BUTAS 
Marąuette Parke. 

Skambint tei. 422-7554 

D Ė M E S I O 

f 

We pay top dollar for old gold if you 
mušt sell. See US Lašt. Keep the Lord 
First. 

(Romaną Chapter 10:9-10-13) 
1060 N . Wells 

2 8 0 - 1 9 8 8 

CASTRONOVO - PAGNI 
ESTATES P U R C H A S E D 

Gold Buyers 
29 E. M a d i s o n 

3 3 2 - 3 6 3 6 
Sui te 1104 

ELENA'S J E W E L E R S INC. 
Finest in wholesale. and costume 
jewelry — engraving — watch and 
jewelry repairs. "We specialize in 
design of string beads". 5 N. Waba«h. 
7 8 2 - 9 0 8 6 - 8 or 7 2 6 - 8 6 2 5 . 

D A N I E L S J E W E L R Y 
Gold bought. Finest in field for dia« 
mond setting, remodeling, repairing. 
"We care". 2 8 2 5 W. T o u h y Ave. 7 6 1 -
5 0 5 7 . 1 4 3 6 Waukegan Rd. 9 9 8 -
5 2 2 2 . 

millliill!!IIHIIIIIII!lltllMMil*iHii:;U'.iHil 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
llllfiflilffiiliiiliiiiiliiiilllfllllllilfiillfliili 

S L A V Ą 2 E M E L Y T * 
Kontral tas 

S U J U M I S 
• 

Lietuvių muzikų kūriniai: 
Grąžink mus tėvynėn. Kažkur 
toli, toli. Kad a š našlaitėlė, š t a i 
j i mano žemė. Žvaigždelė. Ne
verk motule. Malda. Taip tpat 
Ave Maria — P . Shuberto i r 
kitų klasikų kūriniai. 

Akompanuoja muzikas Jonas 
Govėdas. Kaina su persiuntimu 
$7.85. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
Chieago, EI. 60629 

Elinois gyventojai da r pride
da 42 et. valstijos mokesčio. 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
u i apdrauda nuo ugnies ir autoino-
inik) pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3 2 0 8 ' 2 West 95th St ree t 

Telef. GA 4-8654 

H. COHN & CO. 
Buyers of old gold Dealers in finest 
diamond8. watches. jewelry. Repair
ing. Bring this ad — 20% discount on 
any purchase. 1704 W. Chieago. 666-
6468. 

BALFOUR CO. 
"The Best for the Best" 

Žiedai. Trofėjos, "Awards" 
TOM YOUNG; Rep. 

101 S. P ine 
Mr. Pro»pect - 398-6911. 

iiiiiiifaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfiiiiiiiiifiiiiiitii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey. New York ir Connecticut 
lietuviams! 

K»LS Šeštadienį Iš WEVD Stotie* 
New Torke nuo 8 iki 9 vai. vakaro, 
97.9 meg. FM. Taippat klausykite* 
"Music of Lithuania" pror^amos k&» 
trečiadienj. nuo 6:05 iki 00 vai. 
vakaro, i i Seton Hali Univars* xto «to-
ties, 89.5 FM. (WSOU) 

Dlrekt. DR. JOKOBAS STUKAS 
234 Sunlit Drive 

Watchung, N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5686 

!Miiiiiiiiifiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimt' 
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Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

HJHNBRB "DRAUGĄ". 

Popiilar Lifhuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRA2INTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanirm DatdEvardiene 

Šiom dienom Draugo spaustuvi 
iSleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino Sią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku mautu ir 
Mirimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
ei jose. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, Knygų Skyrius 

4545 W. 63rd Street 
Chieago, Illinois 80629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

FELIKSAS BRETMERIS 

SKAMBANTIS LAIKAS 
Lenktynes ir šypsenos. Gyvenimo 
bangose. Veidu į Lietuvą. Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis. 72 pusi. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $3 48. 

Užsakymus 
adresu. 

siųsti "DRAUGO" 

rie ateTbUal ta 

< 
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teikė vyry „Pakeltokojis", kurt at
liko „Rūtos" šokėjai su į šį šokį 
įtrauktais — retai šokančiais žiū
rovais. Tik tokiais atvejais pama
tomas skirtumas tarp šokėju ir 
„paprasto" žmogaus. Ach, kaip 
sunku aukščiau pakelti koją ar 
gyviau pajudėti! 

Po šio šokio visi žiūrovai taip 
buvo įtraukti į šokius, kad se
kantys pasirodymai buvo atlikti 
bendrai su visais dalyviais. Vi
siems buvo smagu, nuotaika bu
vo labai pakili ir draugiška. 

Tenka pasidžiaugti rengėju su
manumu ir drąsa išeiti su šia 
programa. Tokie pabendravimai 
visus sujungia ir atgaivina. 

Eglutės šventė pavyko labai 
gerai. Visi dalyviai skirstėsi gera 
nuotaika ir buvo labai patenkin
ti smagiai praleistu vakaru. Be
siskirstančius lauke pasitiko vė
sus, bet sausas Denverio oras ir 
žvaigždutėmis pasipuošęs tam
siai mėlynas dangus. 

Inž. Bromus Masiokas 
Aurora, Colorado 

Lemont, 111. 
PREZIDENTO ANTANO 

SMETONOS FILMAS 

Lietuviu Tautinė sąjunga, pasi
rūpinusi lėšų iš visokiu atskiru 
filmu gabalėliu, padarė 45 min. 
žiūrėti filmą apie Lietuvos pirmą 

Rūta Radžiūnaite dainuoja Denverio Eglutes šventėje. 
Nuotr. Sauliaus Pliuskonio 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Denver, Colo. kad A. Jarašiaus pastangomis at

gaivinta mokykla jau neša vaisiu 
ir mokyklos vadovui Algiui Lie-
pui linkime kuo geriausios sėk
mės ateityje. 

Rūta Radžiūnaitė, gerai val
danti savo balsą ir gitarą, pa-

KALĖDU EGLUTĖS 

ŠVENTĖ 

- Lietuviu Bendruomenės Kalė
dų eglutės šventė vyko erdvio
je, naujoviškoj0 pobūviu salėje, I dainavo dvi lietuviškas dainas. 
Thronton priemiestyje, gruodžioi Ši lietuvaitė gyvena tolokai nuo 
12 d., 7 vai. vakaro. Denverio, bet yra aktyvi Rūtos 

Rengėjams labai gerai pavyko ansamblio šokėja. 
sudaryti pakilią Kalėdų nuotai- j Po to mažieji parodė savo su
ką nuo pat pradžios eglutės pro- į gebėjimus lietuviškuose šokiuo-
gramos. ! se gerai atlikę „Kalvelį". O vy-

Visiems susėdus prie stalų, pri-! resnieji sušoko „Lėtūną". Šokius 
gesinus šviesas, buvo įnešta de-1 akordeonu palydėjo Rimas Bulo-
ganti žvakė, vaizduojanti Kris- j t a -
taus atėjimą į šį pasaulį. Žvakę; Lenciūgėlis, kaip paprastai, 
įnešė Monika Steikūnaitė su! fefcį ^ n , i r nuotaikingas, šį 
dviem palydovėm —Andrėja Šve- i k a r t ą jį <}ar daugiau išryškino ir 
daite ir Kristina Mickute. Jos vi-j p a g y v i n o Aldutė Bulotaitė su Al-
sos dėvėjo tautinius drabužius. į g j u Liepų. Žiūrovams tas šokis la-
Nešant- žvakę didingai skambėjo; b a i p a t įko ir visus smagiai pra-

] uokmo. 

ri labai rūpinosi, kad filmą galė
tų pamatyti Lemonto Maironio li
tuanistinės mokyklos mokiniai, 
jų mokytojai ir tėvai. 

LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS 
NAMU ĮSIGIJIMAS JUDA 
Kiek anksčiau buvau rašęs, 

kad Lemonte lietuviškos veiklos 
lietuviai, kaip Maironio lit. mo
kyklos mokinių tėvų komit. pirm. 
Juozas Urbonas, Lemonto LB 
apylinkės valdybos pirm. Vikto
ras Garbonkus, tariasi ir daro 
planus, kaip Lemonte ar jo apy
linkėse lietuviškiems reikalams 
įsigyti namus. Juose galėtų tilpti 
lituanistinė mokykla, jaunimo 
sporto ir renginių salė, o gal ir 
koplyčia pamaldoms ir 1 1 

Šiomis dienomis buvo paskleis
ti lapai su užrašu: "Lašas po la
šo ir akmenį pratašo!". 

Toliau kreipiamasi į apylinkės 
lietuvius, pasiskundžiant, kad vis 
daugiau lietuvių atsikrausto į Le
monto apylinkes, bet čia netu
rima jokios nuosavos patalpos su
sirinkimams, renginiams ir 11 . 

Lemonto apylinkės lietuviai 
prašomi tame lape atsakyti į pen
kis klausimus — taip ar ne. 

1. Lietuviams reikalinga nuo
sava patalpa. 2. Prisidėsiu darbu. 
3. Pridėsiu auką. 4. Noriu pri-

Radne, Wis. 
BENDROS KŪČIOS 

Gruodžio 20 d. Racine Lietu
vių Moterų klubas suruošė ben
dras kūčias Šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje. Jose dalyvavo klu
bo narės, jų šeimos bei viengun
giai ir viengungės. Kūčias pradė
jo Vik. Kažemėkaitis, pakviesda
mas klubo pirmininkę Feliciją 
Pliūrienę pasveikinti susirinkusius-
Toliau apie Kūčių prasmę bei tra
dicijas kalbėjo Jonas Milišaus-
kas, o Petras Nekrošius paskai
tė savo Kūčioms skirtą eilėraštį. 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininko Juo
zo Grimskio, susirinkusiems pri
tariant, pagiedojo kalėdinių gies
mių. Prieš Kūčių vakarienę kle
bonas kun. St. Saplis, MIC, pa
skaitė dienos evangeliją ir pasi
meldė bei palaimino maistą. Po, 
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jį ir trečiąjį prezidentą Antaną! kl™Tl * * 5 5 - ^ c r ^ - f 
Smetona ' zacimam komitetui ir 5 Pasiuly-

Filmas įdomus, istorinis ir ver- ma i> Pas****-

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

NUO $300 IKI $1,000 

tas visiems pamatyti. Todėl jis ke
liauja po JAV lietuviškas ko:r>ni-

Šiuos klausimus atsakius, pažy
mėjus vardą, pavardę ir adresą, 

jas, visi nori pamatyti. Tenka pa- į tuos lapus pasiųsti Rasai Šaraus-
laukti ir eilės. Filme prezidentas ikienei, 2825 GrissonCt. VVoodrid-

giedamas, Čiurlionio ansamblio 
„Tėve Mūsų". 

Nuo įneštos degančios žvakės 
šviesa palaipsniui keliavo į kitus 
stalus, tuo pavaizduodama krikš
čionybei ,: plitimą po visą pa
saulį. 

Po to sekė malda, sukalbėta 
Rimo" Bulotos, ir bendrai suneš
tos Kalėdų vaišės, kurioms ne
trūko skanumynu. Rašančiajam 
teko sėdėti prie stalo, kur buvo 
amerikietiškai kalbančių. Jie vi
si vienbalsiai gyrė lietuviškus 
valgius ir darbščias lietuves vi
rėjas. Gyrė taip pat ir lietuvišką 
Kūčių paprotį. 

Po vaišių persikeliama į kitą 
salės dalį. 

Visiems susėdus, Bendruome
nės pirmininkas Arvidas Jarašius, 
jaunas ir energingas žmogus, pa
sveikino visus, atvykusius į eglu
tės pobūvį, ir paskelbė, kad prieš 
programos pradžią bus pravesti 
Bendruomenės valdybos rinki
mai. Atlikę savo pareigą Bend
ruomenės veikloje, pasitraukia: 
vicepirmininkas Algis Liepas, iž
dininkas Charles Kovvalis ir sek
retorius inž. Julius Bulota. Pasi
traukiantiems vieningai reiškia
ma padėka už jų atliktą darbą. 

Iš-penkių kandidatų pririnkti 
sekantys nauji nariai: Laima 
Predkelfėne, Irena Urbonienė ir 
inž. Bronius Masiokas. Balsavi
mas praėjo labai sklandžiai vi
cepirmininko Stasio Mickaus pui
kiai apgalvoto plano dėka. 

Po to Algis Liepas pravedė Eg
lutės šventės programą. 

Visiems labai patiko dviejų 
mažu mergaičių sutartinis dekla
mavimas. Jį atliko Danutė Šaka-
lytė ir .Kristina Radvilaitė. Jos 
abi lanko Denverio lituanistinę 
mokyklą. -Šis pasirodymas įrodo. 

Po to sekė „Subatėlė" ir „No
riu miego". Jie buvo sušokti 
bendrai jaunesniųjų ir vyresniųjų 
„Rūtos" šokėjų. 

Visus vėl labai maloniai nu

matomas vaikščiojantis ir kai 
bantis Lietuvoje nepriklausomy
bės laikais, o taip pat kitose vals
tybėse, kaip Brazilijoje, JAV, jam 
pasitraukus 1940 m. iš Lietuvos, 
Sovietų Sąjungai okupavus lietu-
vą ir sunaikinus nepriklausomy-
bę. 

Skaudus įvykis įvyko Clevelan-
de 1944 metais sausio 9 d. Tą die
ną užsidegė namas, kuriame pre
zidentas gyveno, ir jis žuvo gais
re. 

Lemonte filmas buvo rodomas 
mūsų lit mokyklos salėje gruo
džio 12 d- 9 vai. ryto. Matė visi 
mokyklos mokiniai, mokytojai, 
mokinių tėvai ir didelis skaičius 
iš apylinkės lietuvių. Visiems la-
ai patiko. Mačiau, kaip mūsų mo
kyklos kai kurie mokytojai, apy
linkės lietuviai, o taipgi ir moki
nių tėvų komiteto pirmininkas 
Juozas Urbonas dėkodami spau
dė ranką filmą režisavusiam Lie
tuvių Tautinės sąjungos veikėjui 
mokytojui Pranui Kašiubai ir jo 
žmonai, šios mokyklos mokyto
jai poetei Albinai Kašiubienei, ku-

ge, Illinois 60517. 
Andrius Laukaitis 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • EMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
"U WILL LIKĘ US" 

4030 Archer — V I 7-1515 

Mylimam tėvui 
A. f A. 

JONUI GAIŽUČIUI mirus, 
mūšy mieliems draugams Aušrelei ir Rimui 
Izokaičiams, jų šeimai ir artimiesiems reiš
kiame giliausią užuojautą ir drauge liū
dime. 

NIJOLĖ IR ALFREDAS URBAI 
ALDONA IR ZIGMAS URBAI 

DY1TŲ MFTŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Mylimam sūnui 

A. f A, LAISVŪNUI SKEIVALUI 
staiga mirus, 

tėvelius, buv. Vasario 16-tosios Gimnazijos mokyto
ją LIONĘ SKETVALJENĘ, jos vyrą ANTANĄ bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge liūdime. 

BUV. VASARIO 16-tosios GIMNAZIJOS 
AUKLĖTINIAI SU ŠEIMOMIS 

EDVARDAS V. TARAS 
Šių metų sausio 5 d. sueina dveji metai kaip Viešpa

ties pašauktas, iš mūsų tarpo išsiskyrė mūsų mylimas 
vienintelis sūnus ir anūkas. 

Metinės šv. Mišios už jo sielą bus aukojamos sausio 
5 d., 7 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio
je, Chicagoje ir kitur. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti A t A Edvardą savo maldose. 

Prabėgo dveji metai, bet liūdesys ir ilgesys lieka 
mūsų širdyse amžinai. 

Tėvai, močiutė ir giminės. 

Brangiai motinai 
A. f A. 

MARIJAI GEGEVIČIENEI mirus, 
jos sūnų ALBfciRTA ir dukrą VANDĄ bei jų ŠEI
MAS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

DANUTĖ, RAIMUNDAS ir ALGIS 
KORZONAI 

A. f A. LAISVŪNUI SKEIVALUI 
m i r u s , 

jo tėvelius Lionę ir Antanę Skeivalus 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

VACYS ir LAIMA GARBONKAi 

A. f A, 

Mjr, BRONIUI AMBRAZIEJUI 
mirus, žmonę Anelę nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

SILVIJA IR MYKOLAS KRIPAI 

sakyčiau, įspūdingiausios Kūčių 
tradicijos plotkelės laužymo ir da 
lijimosi svečiai susėdo prie kūčių 
stalo. 

Valgant kūčias buvo perskaity
tas Lietuvos atstovo VVashingto-
ne dr. Stasio Bačkio laiškas, ku
riuo jis dėkojo Racine Lietuvių 
Moterų klubui už tūkstančio do

leriu auką pasiuntinybės rūmų re
montui. Tai yra nepirmutinė klu
bo tūkstantinė, skirta paremti lie
tuviškus reikalus. Duok Dieve, 
kad ji nebūtų paskutinė. Taip 
pat reikia tikėtis, kad graži tradi
cija švęsti bendras Kūčias bus tę
siama. 

]ugįs Milas 

J U O Z A S R U T K A U S K A S 
Gyveno Manchester, Michigan. 
Mirė gruodžio 30 d., 1981 m., 3 vai. popiet, sulaukęs 67 m. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Veršliokio kaime. Ameri

koje išgyveno 32 metus. . 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona , sūnus Eugenijus, 

marti Carol, anūkė Erica, sesuo Liudvika 2ebraitienė, seserėnas Si
gitas su šeima, kiti giminės Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo Dainavos Jaunimo Stovyklos administratorius 
ir priklausė BALFui. 

Kūnas pašarvotas R. G. and G. R. Harris koplyčioje, 15451 Far-
mington Rd., Livonia, Michigan. Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 
2 dieną. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Holy Sepulchre kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkė. 

Laid. direktorė Jolanda Zaparackienė, Tel. 554-1275. 

Savanoriui Kūrėjui, Kapitonui 

A. 4- A. 
V I N C U I V A L T E R I U I 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ELE
NAI ir dukrai RĖDAI AUDIENEI su ŠEIMA. 

RIMVYDAS IR REGINA ŠLIAŽAI 
VIKTORAS IR ONA ŠILĖNAI 

E U D E I K f S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P . GAIDAS ir GERALDAS F D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

AIM 

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

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., C h i u g o 
1410 So . 50th Av.. C ice ro 

Tel . 47^ -2345 
AIKŠTĖ AlTOMOBi! IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURfilS F, RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tel. YArds 7-1138-39 

STEPONAS G, UOfC CLACKAYYICZ) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills. Illinois Tel. 974-4410 

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

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

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICERO, DLL. Tel OLympic 2-1993 



* 
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dinas atostogauja Floridoje Ve-
ro Beach, džiaugdamiesi geru 
oru ir šiltu vandeniu. Jie ten iš-

Nuvy-

X Dail. Ada Sutkuvienė rū
pinasi lietuvių moterų dailinin
kių paroda "Mitai", kuri vyks bus iki sausio pabaigos 
"Galerijoje" nuo sausfo 5 iki 24 ko gruodžio 26 d. 
d. Parodos atidarymas ir sve
čiavimasis bus sausio 8 d. 

X Kalėdiškų ir religinių gies
mių valandėlė Sodybos pažmo-
nyje šį sekmadienį nuo 2 vai. 
p. p. Dalyvauja Ema Umbra-
zienė, Alfonsas Šidagis, Anelė 
Kirvaitytė. Jonas Ramoška, Vin
cas Kuliešius, Marcelinas čepu-
lionis. Kultūrinė programa. Už
kandis. Visi laukiami. 

X Pasaulio Lietuviu Jaunimo 
sąjunga atsiuntė "Draugo" re
dakcijai sveikinimą su šv. Ka
lėdomis ir linkėjimus Naujie
siems Metams. PLJS rodo lie
tuvišką veiklumą, prisidėdama 
prie Lietuvių dienų rengimo. 

X "Brighton Parko Life" lai
kraštis įsidėjo nuotrauką ir pa 

X "Elta, Information Bulle-
tin" Nr. 12, 1981 m. gruodžio 
mėn. laida, pasiekė redakciją. 
Šiame numeryje informuojama 
apie kun. Broniaus Laurinavi
čiaus tragišką mirtį — nužudy
mą, taip pat cituojama "Per
spektyvų" Nr. 20 apie negali
mumą "Trečiojo kelio", kaip 
galvoja okupuotos Lietuvos po
grindis. Duodama žinių apie iš
tremtųjų ir kalėjimuose laikomų 
sąžinės kalinių gyvenimą. Lei-į 
džia Lietuvių Tautos fondas. 

X Harace R. Zibas, Cincinna-
ti, Ohio, atsiuntė 15 dol. už ka
lėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

X E. Ribokienė, Brockton, 

., i 

skelbė Talman banko skelbtojo! Mass., mūsų nuoširdi bendra-
plakatų konkurso laimėtojus, 
kuriems premijos įteiktos moki
niams ir tėvams surengtos va
karienės metu. Iš 22 tūkstančių 
plakatų buvo atrinkti 20 laimė
tojų iš įvairių apylinkės mokyk
lų. Yra jų tarpe ir lietuvių. Iš 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 

darbe ir rėmėja, pratęsė "Drau
go" prenumeratą su 20 dol. au
ka ir Kalėdų švenčių linkėji
mais. E. Ribokienę skelbiame 
garbės prenumeratore, o už pa
ramą dienraščiui tariame ačiū. 

x Algirdas Karaitis, "Gin
taro" vasarvietės savininkas, 
Union Pier, Mich., atsiuntė 15 
dol. aukų su prierašu: "Links
mų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linkime visam "Draugo' 
štabui". Labai ačiū už paramą 
ir linkėjimus. 

X Jūrų skaučių "Nendrių" 
igulos sueiga bus pirmadienį, 
sausio 4 d., 7:30 vai. vak. vado
vės j . s. Birutės Vindašienes 
namuose, 6435 So. Washtenaw 
Ave. Paskaitą skaitys kun. L. 
Zaremba. 

X Albinas šatraitis, L. Syru-
towicz, B. Prapuolenis, J. Mac
konis, Jonas Valaitis, J. V. Pet-
kūnas, Paulina Konstas, Povilas 
Vaičekauskas, Mečys Javas, Ed-
ward Slakaitis, Čikagiškiai, at
siuntė po 5 dol. aukų už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Ačiū. 

x Aleksandras Misiūnas, K. 

Arkiv. J. V. Bulaitis su savo seserimi Rosaliįa Černiene (kairėje) ir motina 
Ona Bulaitiene (dešinėje). 

iŠ ARTI IR TOLI 

— A. a. HeDen Baltrunaitė, 
24 m. amžiaus, staigiai mirė 
Brooklyne, N. Y. Turėjo sužie
duotinį ir ruošėsi sukurti šeimą. 
Rasta negyva lovoje. Spėjama, 
kad dėl staigaus svorio metimo. 
Paliko nuliūdime tėvus, du bro
lius ir dvi seseris. 

— Los Angeles Lietuvos duk
terys ruošia savo tradicinį žie
mos balių, kuris vyks 1982 m. 
sausio 23 d., 7:30 vai. vak. šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Ba
liaus programą atliks sol. Regi
na Kungienė, savo sodriu balsu 
nekartą džiuginusi Los Ange
les lietuvius. Kaip ir visuomet, 
dukterys baliui ruošiasi gana 
intensyviai, gamindamos tikrai 
išskirtinai įdomų ir skanų mai
stą. Visas baliaus pelnas eis 
šelpimui tų, kuriuos likimas ne 
taip gausiai apdovanojo, kaip 

CHICAG0S 
ŽINIOS 

SUNKIOS NELAIMES 

Rolando Mollinedo, čikagietis, 
Kūčiose palaidojo brolį, kuris 
buvo nušautas prekybos centro 
automobilių statymo aikštėje. 
Praėjusį mėnesį jis palaidojo 
dukterį Glendą, 9 m , kurią buvo 
suvažinėjęs automobilis. 

{KLIUVO DANTISTAS 

Dantų gydytojas dr. L. Pane, 
34 m., gyvenąs Forest Park 
priemiesty, patrauktas teisman, 
susekus jo įvykdytas 69 apgau
les, imant pinigus iš Medicaid 
šalpos. 

NEMOKAMI PIETŪS 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— A. a. Rosalija Bulaitytė-

Černienė. mons. J. V- Bulaičio, 
paskirto arkivyskupu ir Centri
nės Afrikos internuncijum, se
suo, mirė Londone lapkričio 29 

tuvių Šv. 
Londone. 

Kazimiero bažnyčios 

j , A. VALSTYBĖSE 

daugeli mūsų. Stalus iš anksto 
užsisakyti pas Aldoną Audro- ; Katalikų labdara Chicagoje 
nienę — 243-6850. (Va-ja). | Elektros darbininkų salėje, 600 

— Klaipėdos krašto atgavimo ! w - Washington St., Kalėdose 
minėjimas Brooklyne, N. Y., bus 
sausio 16 d., 7 vai. vak. Kultū
ros Židinyje. Rengia Simo Ku-— A. a. Juozas Rutkauskas, 

širdies ! d o s s a u l l ų k u o P a -67 metų amžiaus, nuo 

tautienė, 

X A. Lhitkus, C. Palubins
kas, Euclid, Ohio, M. Mačiulis, 

X Rita, Birutė Fenizio, Rialto, 
Cal., atsiuntė 15 dol. auką su 

mokyklos laimėjo 5-6 skyriaus Į laiškučiu -. "Mes linkime Jums 
grupėje I vietą Inga Balzaraitė, Į V į s į e m s Dievo palaimos šv. Ka-
7-8 sk. I vietą — Asta Kižytė, ; \^ų įr laimingų ir gerų Naujųjų 
3-4 sk. UI vieta — Eileen Mit- j M e t ų ^ dažnai meldžiuosi 
chell, pagyrimo žymenis gavo . i r p r a š a u Dievo, kad jis jums 
Kristina Brazdytė, Robertas Ku- p a dėtų, gelbėtų ir glaustų prie I 0 r l a n d P a r k > m " V (^nbauenė 
lys. Kristina Izokaitytė ir Kris-; s a v ę s » . Nuoširdžiai dėkojame I H c t Springs, Ark., Antanas Gir
tina Lazauskaitė. Aukštesniųjų • u ž paramą ir gražius židžius. I n i u s - I>e t r o i t ' M i c h 

mokyklų grupėje II vietą laimė
jo Zita Kuliešiūtė iš Marijos 
aukšt. mokyklos. 

X Albertina Milius, Santa j 
Monica. Cal., Ona Paškevičius, 
Anaheim Hills, Cal.. V. Muso-
nis, Oak Lawn, 111. L. Šmulkš
tys, Arlington Hts., 111.., J. Luk
šys, Oakville, Conn.. B. Apana
vičius, Rochester, N. Y., J. Vyš
niauskas. Balto. Md., J. Rugys, 
Pittston. Pa., E. Antanaitis. Ha-
milton, Kanada, atsiuntė po 5 
dol. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai ačiū. 

x Kun. Theo. Palis, Pitts-
burg, Cal., atsiuntė 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių. 
Labai dėkojame už auką. 

X Giedokime Kūrėjui — rink
tinių lietuvių ir pasaulio kompo
zitorių solo giesmių valandėlė 
įvyks T. Jėzuitų koplyčioj, 1982 
m. sausio 3 d., sekmadieni, 2 vai. 
popiet. Rengia ir išpildys Iza
belės Motekaitienės Dainavimo 
studija. Vargonais gros Mani-
girdas Motekartis, smuiku — 
Thomas Zeman. Programoj da
lyvaus, kaip viešnia solistė — 
Praurimė Ragienė (baigusi šią 
studiją Po programos kun. 
J. Vaišnys, SJ, suteiks pa
laiminimą. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami. Įėjimas vel
tui, (pr.). 

j d. J i buvo 55 metų amžiaus.; smūgio mirė gruodžio 30 d. po! 
• Buvo gimusi Anglijoje, bet vei-! pietų Detroite. Jis buvo Daina-

Rimkus, A. Kareiva, K. Salys, 11^ visuomenininke, muzikė, mo- i vos Jaunimo stovyklos admini-
Alger Rakauskas, kun. V. Ka- j tyk ios vedėja, septynių vaikų j stratorius ir daug kam pažįsta-
ralevičius. J. G. Kazlauskas, B. j motina, 
Klimavičius, Pudzuvelis, E. Kas- į g m o n a ' 

Muz. Juozas Stankūnas ren
gia leidinį, kuriame būtų pami
nėta neesniai mirusi jo duktė 
sol. Irena Stankūnaitė - Silva. 

bažnyčios chorvedžio i mas. Liko žmona Ona, sūnus 
Iškilmingai palaidota Eugenijus su šeima Grand Ra-

atsiuntė po 3 dol. nž | ? r u o d ž į 0 4 d dalyvaujant bro- pids? Mich. Laidojamas šešta-
kalėdines korteles ar kalendo- į g ^ ^^^ j . v . Bulaičiui, iš lie- į dieni, sausio 2 d., Detroite. 
rių. Ačiū. 

DAR VIENA LIETUVIŠKA SEIMĄ 
Rūta Javaitė i r Ramūnas fonsas Venclovai. 

Vytautas I Venclovas sumainė aukso žiedus | Vaišių puotą palaimino ir 

nemokamai valgydino neturtin
guosius. Taip pat neturtėliams 
daug paramos parodė Išganymo 
armija, kuri tam reikalui prieš 
Kalėdas mieste renka aukas. 

ŠŪVIS I LANGĄ 
Cabrini-Green srityje, Chica-

Gal galės paruošti iš užrašų ir ! ?°Je' * " ^ u s u nusikaltimų, 
plokštelę dainų, kurias velionė i S™"*** 2 6 d. buvo paleistas su
yra dainavusi ir yra įrašytos į! **• « policijos automobilį. Buvo 
iuostele -sužeisti du poUcininkai: R. Me-

- Vyrų choras Pe rkūnas" įlody' 2 8 m ' ' * C McDonough, 
yra pakviestas atlikti programą!42 ^ H e n r o t i n ligoninėje ap-
Vasario 16-tosios minėjime N e w | ^ , * ė * l e n S v a i sužeistus vei-
Yorke vasario 21 d. Minėjimas 
bus kultūros židinyje. Taip pat 
vasario 14 d. tas pats choras at
liks programą ir minėjime Ne-

dus. 
KALEJTMAN 228 M. 

Gaujos vadas K. Gholston, 25 
m., vadovavęs užpuolimui mer-| Matonis, Philadelphia, Pa., Jonas I lapkričio 14 d. Švč. Mergelės : maldą sukalbėjo kun. Antanas Į warke, N. J 

Puodžiūnas. Prospect, Conn., J. j Marijos Gimimo parapijos baž- Markus. Po to jaunosios tėvas, _ Moterų Vienybės kalėdinis j ̂ ^ P 3 - ^ 1 0 traukinio platfor-
Jusevičius, Lawrenceville, N. J., į 
J. Šarauskas, Woodridge, UI.,; 
atsiuntė po 5 dol. aukų už kalė- j 
dines korteles ir kalendorių. į 
Ačiū. 

x Algirdas šimukonis, Rich-1 
mond Hills, N. Y., O. Junkeris, 
Melrose Park, BL, Mažeika, Or- j 

land Park, 111., Aleksandra če-• 
sonis, Linwood, N. J., R. Valai
tis, San Francisco, Cal., J. Ru- > 
cys, San Francisco, Caly., Liu
das Reivydas, Los Angeles, Cal-,; 
M. Pauliukonis, Worcester. 
Mass., atsiuntė po 5 dol. aukų 
už kalėdines korteles ir kalen-

| dorių. Ačiū. 

X Rašyt Bronys Raila, Los 
Angeles. Cal, V. Cypas, Roche
ster. N. Y., A. Steponavičius. 
Euclid, Ohio, Igoris Itomenskis, 
Cleveland. Ohio, B. Malcanas, 

Jaunimo centro tradicinės vakarienės\ So. Euclid. Ohio. K ę s t u t i s Žy
mėtu pirmininkė Irena Kriaučeliūnienė , gas , Cleveland, Ohio, K. M a r c i n -
sveikina svečius. 

Be kitų sveikinimų, vaišėm ei
nant i pabaigą, pagal lietuviškas 

X Kun. Alfonsas Grausly; 
kalbės apie "Apaštalų Darbus" 
— Šv. Rašto knygą sausio 7 d., 
ketvirtadienį, iš ryto po 9 vai. 
šv. Mišių ir vakare 7:30 vai. v. 
Jaunimo centre. 

kevičius, University Hts., Mečys 
ir Rūta Jauniškis, E. Northport, 
N. Y., atsiuntė po 5 dol. aukų 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Ačiū. 

Mečys Javas pasveikino svečius, | susirinkimas buvo gruodžio 15 ; mo^- n u t e i s t a s k a l ė t l 223 n e 
jaunuosius, palinkėdamas jiems į d. Woodhavene. Pirmininkė Ele- įtus- G h o l s t o n j " anksčiau ka-
geriausios sėkmės jų ateities ; na Andriušienė pasveikino susi- \ le?° "* apiplėšimą, bet 
gyvenime, kvietė visus vaišintis, j rinkusius ir palinkėjo laimingų į j ^ ^ f ._* . ^ 
o viso vakaro programą pravestiį Kalėdų ir Naujųjų Metų. Maldą 
pakvietė dr. Remigijų Gašką. į sukalbėjo hetuviškai kun. A. 
Jaunojo tėvų vardu sveikino! Račkauskas, angliškai kun. Pit-
Ona Venclovienė. į coak. Susirinkimas praėjo gera 

' nuotaika ir kalėdine dvasia. Ki
tas susirinkimas bus tik kovo 
mėnesi, nes žiemą dėl nepasto
vaus oro sunka suvažiuoti. 

— Vilniaus sovietinis radijas 
lapkričio 28 d. laidoje užsienio 
lietuviams šaipėsi iš išeivijoje 
kilusios iniciatyvos Lietuvos lais
vinimo talkai angažuoti ameri-

Abu jaunieji priklauso ateiti-1 kiečius profesionalus ir puolimo 
ninkams ir, kiek gyvenimo są- j taikiniu pasirinko Leonardą Va-1 PARAŠAI UŽ IŠlAlSVfNTMA 
lygos leidžia, dalyvauja lietuvis-: liuką. Naudodami kai kurių už-
koje veikloje. Abu yra baigę; sienio lietuvių laikraščių iš kon-
universitetus. Rūta yra gavusi \ tekstų išimtas citatas, sovietinė 

Markus, bakalauro diplomą iš chemijos j propaganda užsienio lietuvius 
jam asistuojant kun. Antanui Mino jaus universitete, o Ramu-į siekė įtikinti, k?d jaunoji karta ! a r e s t u o t l l e n k l J mokslininkai 
Saulaičiui. Buvo gražu ir įspū- nas — bakalaurą iš sąskaity- Lietuvos laisvės klausimu nesi-1 

bos tame pačiame universitete, i domi, kad Hannaf ord firma 
Abu turi gerus darbus. j brangiai kainuoja ir naujų idėjų 

Į vestuves buvo atvykęs ir j '%isvinimo biznyje" nepasiūlys, 
iaunosios tėvo brolis Česlovas Į tad geriau piniginius resursus 
Javas su žmona Ema ir dukra nukreipti į kultūrinius reikalus. 
Vida iš Toronto, Kanadoje. — Dr. Raimundas Sidrys, an-

Jaunavedžiams linkime šeimy- j tropologas iš Los Angeles, sau-
ninės laimės nepamiršti lietu-1 sio mėnesio konferencijoj Lon-

nyčioje, Chicagoje. 
Didingai parapijos chorui gie

dant ir pritariant vargonams, 
tėvas Mečys Javas atidavė prie 
altoriaus savo paskutiniąją du
krą Rūtą Ramūnui Venclovai. 
Jaunuosius atlydėjo šešios po
ros pabrolių ir pamergių. Vyr. 
pamergė ir pabrolys buvo Vida 
Javaitė ir Arvydas Vaitkus (ka-
nadiškiai). Kiti iš eilės — Da-1 tradicijas vyko šokiai, žaidimai, 
nutė Schroeder ir Gintautas; nes didžiausią svečių dalį suda-
Venclovas. Eglė Rimavičiūtė rė jaunimas — jaunųjų draugai, 
ir Raimundas Bartašius, Daivai Po vestuvių jaunieji buvo iš-
Valaitytė ir Vincas Olšauskas.; vykę ilgesniam laikui i Dominin-
Virginia ir Vytautas Kavaliūnai, konų respubliką. 

I Milda Arlauskienė ir Edvardas 
Gudonis. žiedus atnešė Rober-

; tukas Arlauskas. 

Jaunųjų moterystę per šv. Mi
šias palaimino ir pamokslą pa> 

I sakė kun. Antanas L. 

Mažesnėmis 
bausmėmis nubausti kiti tos 
jaunuolių gaujos nariai. 

GOLDBLATO RtMAI 
BIBLIOTEKAI 

Grupė planuotojų ir inžinie
rių siūlo, kad bankrutavusios 
Goldblatto krautuvės rūmai Chi-
cagos miesto centre būtų per
dirbti į biblioteką. Atremontuo
damas nupirktus tuos rūmus 
miestas sutaupytų nuo 13 iki 28 
mil. dol., atsisakydamas statyti 
naują pastatą bibliotekai. 

Chicagoje akademiniuose sluo
ksniuose renkami parašai, rei
kalaujant, kad būtų išlaisvinti 

dingą, kaip dviejų jaunosios kar
tos kunigų ir t a rp jaunųjų aiš
kiai buvo jaučiamas nuoširdus 
santykiavimas ir kalbos ryšys. 

Vestuvių vaišės vyko Niko's -
i Garden Room restorane, Brid-

X Rengiama dviejų savaičių I tininkų namuose, o ne sausio 
kelionė Lietuvon. Išvykstam į io d. kaip buvo numatyta kuo-
birželio 23 d., 1982. Maršrutas j p 0 s metų programoje. 
— Vilnius, Ryga. Maskva ir Hel-

Skubėkite registruotis ; 

x Jonas Pipiras, Worcester, į geview, BĮ. Gražioje salėje da-
Mass., Leonas Kaulinis, Phila-' lyvaunjant per 200 asmenų, jau-

X Partizano Daumanto atei- delphia. Pa„ Juozas Jakštas, La-', nuosius prie durų pasitiko su viškų tradicijų, Metuvių kalbos I done skaitys mokslinę studiją 
tininkų kuopos susirinkimas bus' kewood, Ohio, J. Gliaudą, West:

: duona, druska ir vynu jų tėvai: [ir nenutolti nuo lietuviško vei- apie Lietuvos gintarą. 
I sausio 17 d., 1:30 vai. p. p. Atei- į Covina, Cal., J. Ulaitis, Clawson, Valė ir Mečys Javai. Ona ir Al-' kimo. St. Dž-as 

smkis. 
pas Evangeliną Ktmgienę. % 
Fox's Whittier Travel, 6756 S. 
Greemleaf Ave. VVhittter, CA 
90601. TeL: ofc (213) 69S-0496 
ar (213) 968-6136 namų. ( s k ) . 

x Akiniai siuntimui } Lietu
vą. Kreipkitės i V Karosaitę — 
Optical Studio 2437 V2 W, U -
thuanian Plaza Ct. (89th St.) 
Chicago, IU. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

x RASOMOSIOs ma5. lietuviuku 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą. teJ — 
478-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi
ninko: J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N. Y. 11731. (sk.) 

x Jei SKDLANT)*IŲ tau tik 
reik. tuoj pa* Petrą ir u*eik! 
— INTERNATIONAL MRAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
les, kumpiai, aviena, veršiena, 
dešros ir t. t. 2913 West 63rd 
S t , Chinag" HL 60629. Telef. 

(ak > 

Mich., K. Kizlauskas. W. Bloom-
field, Mich., Pranas Nenius, 
Union Pier, Mich., atsiuntė po 

j 5 dol. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Ačiū. X Rašyt. Karolė Požeraitė, 

Antanas Zailskas, J. Paltarokas, 
Janina Stama, Helen Vytaus-j x G. Vasiliauskas, Lucerne 
kas, visi iš Cicero, BL, atsiuntė Į Valley, Cal., Karolina Žvirgždie-
po 5 dol. aukų už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Ačiū. 

X Jonas Vėbras, Marion Smil
gius, O. Bruškys, Juozas Saka-

: vičius, P. Peleckas, K. Karnaus-
! kas, V. Mašiotas, Ann Pukel, M. 
1 Milušauskas, R. Bagdonas, A. T. 
; Antanaitis, Juozas Jurevičius, 

B. Dailidė, Sofija Biliūnas, Valė 
Lavinskas, visi iš Chicagos, at
siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Ačiū. 

X AlMna Cepėnienė, Worces-
ter, Mass., Ona Šostakas, Det-
roit. Mich., Vladas Pocius, Gro-
ton, Mass., Janina Vienužis. El-
gin 111.. M. L. Vansauskas. \jį-
0OB, T11.. J. Bajorinas, Waterbu-
ry, Conn., Vincas Simaška, Al-
bion, Mich, Marija Žymantas, 
Ix)s Angeles, Cal.. Adolfas Ka
marauskas, Surfside, Fla , at
siuntė po 5 dol. aukų jvairiomis 
progomis Ačiū. 

nė, Kenosha, Wisc., L. Krajaus-
kas. St. Petersburg, Fla, Vytau- j 
tas Miklius, St. Petersburg, Fla.. Į 
Pranas Naujokaitis, River Edge. , 
N. J., S. J. Paltus, Los Angeles, 
CUL, Ona Liutermoza, Pompa- į 
no Beach, Fla., atsiuntė po 5 
dol. aukų už kalėdines korteles. į 
Ačiū. 

X S. Ianiauskas, Cleveland, 
Ohio, Uršulė Rastenis, Baltimo- I 
re, Md., K. P. ir N. Žygas, Pasą- Į 
dena, Cal., F. Bubnys, Cham- Į 
pain, i!!., K. Uknevičienė Wood- j 
haven, N. Y., Vladas Paulius, j 
St. Petersburg Beach, Fla., at- : 
siuntė po 5 dol. aukų už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Ačiū. 

X Dr. Teresė Kazlauskienė, 
Orland Park. 111.. švenčių proga 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame už gražią para
mą ir vertinimą lietuviško žo
džio 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSDJ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

TH.: 434-9655 srt» 73n-lT17 

KiiiHiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiiii 

Advokatas 
GINTARAS P, ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiliiiiiEt 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie A vėrine 
Chicago, niinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo *ral. nuo 9 Iki 7 vai. vak. 

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 
•BE . . S 5 •> 

"imiiiiiiiiiiiiiiiiiHUiiimimmiiiimiiiiimmiiiniiiMiiiniuiiiuiiiiiiniuininiiiiiiiM^ 

| DR. ANTANAS KUČAS 

f ARKIV, JURGIS MATULAITIS | 
I MATULEVIČIUS I 

Gyvosios krikščionybės apaštalas § 
Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE 3 

~ Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie j= 
s Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, paetoracinę ir vienuo |£ 
= lišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- B 
i čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos E 
p Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti i 
s Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. 

Veikalas yra 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais, j 
Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, ĄS45 W. 6Srd St., Chicago, JL 606B9 

Rūta (Javaitfe) ir Ramūnas Venclovai lllllllllIiifillH 




