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MURAVJOVAS 
VAKAR IR ŠIANDIEN 

(Tęsinys) I kad Šv. Pauliaus įsakymas esąs la 
Po pirmojo Lietuvos —Len- bai aiškus, ir geras krikščionis 

kijos valstybės padalijimo 1772 m. negali kitaip elgtis. Reikia klau-
Rusija gavo žemes anapus Dau- j syti valdovų ne tiek iš baimės, 
guvos ir pagal Dniepro aukštupį i kiek dėl sąžinės, ir jis klausysiąs 
su Polocko, Vitebsko ir Mohilevo ' tik jos imperatoriškos didybės, 
miestais. Jai teko apie 100-000 Ro 
mos katalikų ir apie 800.000 uni 
tų. Tuomet Jekaterina II paskel 
bė dekretą: Naujiesiems pavaldi 
niams paliekanti visišką tikėji-

Sestrencevičiui nepatiko, kad Ro
ma nepripažįsta vyskupams abso
liučios valdžios, kurios jis norėjo 
ir siekė. 

Turėdama tokį žmogų, Jekateri-
mo laisvę, nesikišant! į jų dog- na II ėmė galutinai tvarkyti Ka
rnas ir kanonus ir jų Bažnyčiai 
tvarkyti nustatanti šiuos dėsnius: 
Di audžiama skelbti popiežiaus 
bules ir kitokius jo ir jo įstaigų 
raštus; visi jie turi būti pristaty
ti valstybės vyriausybei ir, tik jos 
patvirtinti, gali būti skelbiami; 
visiems imperijos katalikams bus 
įsteigta viena vyskupija, kurios 

talikų Bažnyčios reikalus Lietu
voje. 1773 m. ji paskelbė Balta
rusijos ukazą, kuriuo įsteigė vys
kupiją su sostine Mohileve. Vys
kupu paskyrė Sestrencevičių. Po
piežius norom nenorom turėjo 
sutikti su įvykusiu faktu 

Tais pačiais 1773 m. popiežius 
Klemensas XrV bule "Dominus 

vyskupo valdžioje bus visos para- j a c R e d e m p t o r n o s t e r » j ė z u i t u or_ 
pijos ir vienuolynai 

Šiam dekretui įvykdyti impera
torė paskyrė administratorių — 

dina panaikino. Kad ordinas bū
tų uždarytas, bulė turėjo būti pa
skelbta kiekvienoj vyskupijoj. Je-

Stamslovą Baužą — Sestrence-į katerina g b u l ė s s k e l b t i n e i e i d o . 
vicių. Tai buvo žmogus įtakingas,į i r j ė z u i t Ų o r d i n a s R u s i j o s i m p e r i . 
bet ne per daug atsidavęs Bažny-|joJ. p a s i H k o T a i p }i i š s a u g o f o Sa 
ciai Jis buvo konvertitas, kilęs iš L Q n a u d a i j e z u i t Ų m o k y k i a s k d a 
smulkių bajorų kalvinistų. Vii- ' «- - - • • 

Prezidento Roosevelto 100-jo gimtadienio proga spauda daug rašė apie jo nuopelnus ir darbus. Nuotraukoje "trys 
didieji" garsioje Jaltos konferencijoje, kur buvo svarstom as pokarinės Europos žemėlapis ir Jungtinių Tautų orga
nizacijos steigimas. Nuotraukoje: Churchillis, Rooseveltas ir Stalinas. 

LENKIJA KALTINA 
JAV BES ŠNIPINĖJIMU 
Varšuva. — Lenkijos televizi- j Pirmoje filmo dalyje parodyta 

ja pradėjo rodyti penkių dalių fil- JAV ambasados konsuliarinio 
mą, kuriame parodoma, kaip Len- J skyriaus sekretorė Leslie Stem-
kijoje jau daug metų veikia užsie- berg, dirbusi Varšuvoje 1979 — 
nio, svarbiausiai, JAV šnipais 1981 m- Jos automobilyje rasti 
Neįprastoje spaudos konferenci-1 priešvalstybiniai leidiniai, atsi
joje pasirodė trys pulkininkai: j šaukimai, pasirašyti "Nepriklau-
Lenkijos kontržvalgybos pareigu-i somos Lenkijos konfederacijos", 
nas pulk. Zbigniew VVisloeki, vi- j Automobilis buvo sustabdytas 
daus reikalų ministerijos tardymo < pernai gruodžio 13 d. Šalia jo sto-
skyriaus galva pulk. Hipolit į vi Sternberg, kuri kalba lenkiškai. 

niaus vysk. J. Malskis 
tinęs jį vyskupu, pasiuntė savo 
įgaliotiniu valdyti tos Vilniaus 
vyskupijos dalies, kuri buvo te
kusi Rusijai. 1773 m. Sestrence-
vičius prisistatė Jekaterinai II. 
Jam Jekaterina II tarė: "Aš noriu, 
kad tamsta nedalytum pusiau sa
vo paklusnumo. Aš žinau, kad 
Romos kurija turi didelių preten
zijų". — Sestrencevičius atsakė, 

vė atkirtį Burbonams, kurių spi 
įsventin- j r j a m a s popiežius buvo tą bulę 

paskelbęs. 
Tokie buvo Rusijos santykiai 

su Katalikų Bažnyčia, kai 1795 m. 
trečią kartą dalijant Lietuvol — 
Lenkijos valstybę, didesnė etno
grafinės Lietuvos dalis su Vil
niaus ir 2emaičių vyskupijomis 
teko Rusijai. 

(Bus daugiau) 

NIGERIJA RENGIASI 
PRIIMTI POPIEŽIŲ 

Sadūnaites kalba 
Vatikano laikraštyje 

Roma. — Vatikano dienraštis j reiškimas ją neteisingai pasmer-
"L'Osservatore Romano" sausio i kusiame teisme: "Ši diena yra lai-
13-tos dienos laidoje paminėio | mingiausia mano gyvenime, — 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro-1 kalbėjo teisiamoji. Aš esu teisia-
niką", iš septyniolikto šio leidi- j ma už "Lietuvos Katalikų Bažny-
nio numerio cituodamas Nijolės j čios Kroniką", kuri kovoja prieš 
Sadūnaites žodžius, pasakytus fizinę ir dvasinę žmonių tironiją 

IŠ VISUR 
TRUMPAI 

— Pakistano užsienio reikalų 
ministeris Agha Shahi atvykęs 
l Indiją tarėsi dėl nepuolimo 
pakto. Manoma, kad šie pasi
tarimai bus ilgi, nes Indijos vy
riausybė nepasitiki Pakistanu. 

— Respublikonų partijos va
dovybė savo 1984 metų kon
vencijai pasirinko Dalias, Texas 
miestą. 

— Irane vėl sušaudyti 10 vy
riausybės priešų Amol mieste. 

— Italijos policija, beieškoda-

Starszak ir karines prokuratūros 
pulk. Boleslaw Klis. 

Pulk. "VVisloeki apkaltino Ae-
riką šnipinėjimu ir pareiškė, kad 
CIA daug prisidėjo prie dabarti
nių Lenkijos neramumų, padėjo 
išauginti antisocialistinę opozici
ją. Dokumentais ir filmais įrodi
nėjama, kad šnipinėjime įvelti 
trys buvę Amerikos diplomatai ir 
aštuoni CIA agentai. Lenkai pri
pažįsta, kad šis filmas labai prieš-
amerikietiškas. Kartu valdžia 
bando parodyti, kad "Solidarumo" 
veikėjai savo ryšiais su užsienie
čiais buvo kenbmingi Lenkijai, i 
buvo "užsienio tarnai" 

Spaudos 
išdėstyti šnipų naudojami įran
kiai, radijo aparatai, siųstuvai, 
foto kameros, specialus tirpstan
tis popieris, išblunkantis raša
las, tuščiaviduris akmuo, kuria
me slepiamos šnipų instrukcijos 
ar slaptos žinios. 

Jos darbas ambasadoje buvęs tik 
priedanga ryšiams su valdžios 
priešais paslėpti. 

Vienas lenkas, dirbęs Vietname 
kaip Lenkijos atstovas tarptauti
nėje Kontrolės komisijoj, pasako
ja, kaip CIA atstovai bandė už
verbuoti dirbti Amerikos agentū
rai. Filme rodomas ir pagarsėju
sios Alicijos WesoIo\vskos tardy
mas. Ji buvo suimta, nežiūrint, 
kad ji Lenkijoje lankėsi kaip Jung
tinių Tautų tarnautoja. Ji šiuo 
metu atlieka Lenkijoje 7 metų ka
lėjimo bausmę. 

Pulk. "VVisloeki pareiškė spau-
buvo i dai' kad į ™ e r i k a P * sfvo d i P ] ° -

• matus ir CIA agentus daug metų 
bandė verbuoti agentus, šnipus, 
informatorius, tačiau pagyvino 

šį griaunamąjį darbą po to, kai 
įsisteigė "Solidarumas", 1980 m. 
rugpiūčio mėn. Lenkų vyriausybė 
nenorinti sukelti sensaciją ar šni
pų maniją, tačiau siekia parody
ti pasauliui, kad Lenkijos vyriau
sybė seniai žino apie šią veiklą ir 
užsieniečių paramą Lenkijos so
cializmo priešams. 

Ar prez. Rooseveltas 
buvo žydų kilmes? 

Detroitas. — Praėjusią savai
tę spauda ir televizija plačiai 
minėjo 32-trojo JAV prezidento 
Franklin Delano Roosevelto 100 
metų gimimo sukaktį. Ta pro
ga vėl prisiminti Hitlerio nacir 

Roma. Vasario mėnesio vidų-1 visi Nigerijos krikščionys, bet ir 
ryje popiežius Jonas Paulius II į pagonys popiežiaus laukia, kaip 
antrą kartą aplankys Afrikos že- į visų tikinčiųjų tėvo. Tikimės, iš-
myną. Šį kartą jo apaštališkos Į reiškė viltį Nigerijos kardinolas, 
kelionės tikslas bus du vidurį- j kad Šv. Tėvo apsilankymas su
neš Afrikos kraštai: Nigerija ir! stiprins tautos tikėjimą ir tarpu-
Gabonas. Nigerijos kartiinolas I savio meilę, katalikų Bažnyčiai 
Ekandem, kuris drauge su Nige- i atverdamas naujas galimybes da-
rijos vyskupais šiomis dienomisi lyvauti tautos gyvenime, kuriant 
oficialiai lankėsi Vatikane, spau- \ visuotinę krašto gerovę, 
dos atstovams pareiškė, kad Ni-j Priimdamas grupę Nigerijos 
gerijos vyriausybė ir Bažnyčia su \ vyskupų, atvykusių į Vatikaną, į n a pagrobto generolo Dozier, 
dideliu entuziazmu rengiasi pri-j Šventasis Tėvas pasidžiaugė jam j s uėmė 34 teroristų organizacijos 
imti popiežių Joną Paulių II. \ suteikta galimybe- už kelių savai- į n a r j u s įr rėmėjus, jų tarpe tur-

Nigeriia daugeliu atžvilgių yra čių aplankyti Nigeriją. Jonas Pau-Į t i n g ą biznierių. Atimta daug : vyriausybės plačiai skleisti tvir- i "Į*JH°*f*" ? " J 
pirmaujantis Afrikos kraštas. Pir- liūs II-sis išreiškė vilti, kad ir fi ginklų ir dokumentų, kurie pa ' ~~' " -
miausia, ji kitus Afrikos kraštus j apaštalinė kelionė į Afriką padės į d e d a )c£koti kį tų įtariamųjų, 
pralenkia gyventojų skaičiumi, į sustiprinti Bažnyčios vienybę ir 
kuris siekia 80 milijonų. Be to, čia i patarnaus Kristaus Evangelijos 

motina buvo žydė ir kiek Eleo
nora atsimena, jos pavardė bu
vusi Esther Levy. Toliau ponia 
Rooseveitienė pasakiusi, kad 

mes dažnai su pussesere Alice 

1975 metų birželio mėnesį Aukš
čiausiame Tribunole, Vilniuje, 
kur ji už savo religinius įsitikini
mus bei pagrindinių žmogaus tei
sių gynimą buvo nuteista trejus 
metus kalėti griežto režimo lage
ryje ir trejus metus tremties. Nu
teistosios Nijolės Sadūnaites pas
kutinis žodis yra cituojamas il
gesniame Rene* Coste straipsny
je "Evangelija ir žmogaus teisės". 
Autorius įrodo, kad žmogaus tei
sių apsaugojimo sąjūdis yra iš
augęs iš Jėzaus Kristaus evange
lijos. Straipsnį baigdamas, Rene' 
Coste rašo: "Šiai temai iliustruo
ti pačių įspūdingiausiu būdu 
mum ateina į pagalbą nuostabus 
vienos lietuvaitės moters liudiji
mas. Tai Niiolės Sadūnaites pa-

Čekoslovakija 
atgauna auksą 

Praga. — Amerika, Britanija 
ir Čekoslovakija pasirašė sutar
tį, kuri sugrąžina Čekoslovaki
jai 18.4 tonas aukso. Už tai Če
koslovakijos vyriausybė sumo
kės amerikiečiams ir britams 
130 mil dol. kompensaciją už 
Čekoslovakijoje nusavintas jų 
nuosavybes. Auksas pateko j 

Reiškia aš esu teisiama už tiesą 
ir meilę žmonėms! Kas gali būti 
gyvenime svarbiau, kaip mylėti 
žmones, jų laisvę ir garbę. Meilė 
žmonėms — visų didžiausioji mei
lė, o kovoti už žmonių teises — 
gražiausioji meilės daina. Tegul 
ji skamba visų širdyse, tegu i nie
kados nenutyla! Man atiteko pa
vydėtina dalia, garbinga lemtis 
— ne tik kovoti už žmonių tei
ses ir teisingumą, bet ir būti nu
teistai. Mano bausmė bus mano 
triumfas! Gaila tik, kad mažai spė 
jau dėl žmonių pasidarbuoti..." 
šiuos Nijolės Sadūnaites žodžius 
"L'Osservatore Romano" autorius 
cituoja iš 1979 metais Paryžiuje 
išleisto H. Morand veikalo "Com-
bats puor la foi en URSS" (Ko
va už tikėjimą Sovietų Sąjungoje). 

yra gana plačiai išsivysčiusi pra
monė, panaudojant gausius kraš
to gamtos turtus. Dauguma Ni
gerijos gyventojų yra musulmo
nai, bet ir krikščioniškoji bend
ruomenė yra gana gausi: apie 23 
milijonai, iš kurių dar tik trys mi
lijonai yra katalikai. Kardinolas į 

skelbimui afrikiečių tarpe. Tai 
bus maldos kelionė i gyvąją Die
vo tautos šventovę, kuri yra Afri
kos Bažnvčia-

Padėtis Lenkijoje 
Varšuva. 

Ekandem pažymėjo, kad Nigeri- j tuvės buvo apgultos paskutinė-
jos vyriausybė. Bažnyčia ir visa į mis sausio mėn. dienomis, nes 
tauta su džiaugsmu laukia popie
žiaus vizito. 

Tauta yra giliai religinga ir pa
lanki katalikų tikėjimui. Ne tik 

Vokiečių kancleris 
grasina pasitraukti 

Bona. — Vakarų Vokietijos 
koncleris Schmidtas pagrasino 
atsistatydinti, jei koalicijos part
neriai — laisvieji demokratai — 
nepritars jo siūlomoms kovos 
prieš nedarbą priemonėms. 
Kancleris jau antrą kartą kal-

sąjungininkų rankas II-jo Pa- bėjo apie pasitraukimą iš pa-

Užkase Suslova 
Maskva. — Michailas Suslo-

vas, pagarsėjęs Ukrainos, Kau
kazo ir ok. Lietuvos žmonių 
"valymais'' buvo palaidotas 
Raudonojoje aikštėje, netoli Sta
lino. Jakovo Sverdlovo. Felikso 
Dzeržinskio, garsiojo "čekes" ir 
NKVD vado, Michailo Frunzės, 
Michailo Kalinino ir maršalo 
Klemento Vorošilovo. Tuo jis 
pateko į "garsiųjų" partijos vei
kėjų tarpą, kur nėra nei Kosy
gino nei Chruščiovo, nei kitų 
"mažesnių". 

Korespondentai ir televizijos 

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak pradėjo kelionę po už
sienio sostines. Trečiadienį jis 
pradės oficialų vizitą Ameri
koje. 

— Sirijai nepavyko suorgani
zuoti Arabų Lygos ministerių 
suvažiavimo. Saudi Araui-a ir ki-

Lenkijos parduo-1 tos arabų šalys prisimena, kaip 
Sirija lapkričio mėn. išardė ara
bų valstybių galvų suvažiavimą 
Maroke. Prisidėjo nauji įtempi
mai Sirijos — Jordano pasienyje. 

— Nevados dykumoje įvyko 
pirmas šių metų atominės bom
bos požeminis bandymas. Iš viso 
Nevadoje buvo išsprogdintos 
jau 583 bombos-

— JAV ištrėmė du airius, Airi
jos respublikonų armijos narius, 

tinimai, kad Rooseveltas buvo1 — v — " — * . — ^ s 1 smegenys 
žydas - "Rosenfelt". Dar 1935 • R o o s e v e I t o * * * * * ateina iš 
metais Detroito žydų laikraštis! musį f***?, "^eat-grand-

mother . Kiekvieną kartą, kai "Jewish News" buvo paskelbęs 
Roosevelto laišką to laikraščio! , m e s P ^ ė d a v o m e savo žydiš-

' ką prosenelę, Franklino motina 
supykdavo ir priekaištaudavo: 

nuo vasario 1 d. pabrangsta ne 
tik maisto produktai, bet ir bal
dai, drabužiai, anglis ir namų 
reikmenys. 

'-Express Wieczorny" rašo, 
kad žmonės turėtu kiemuose 
auginti daržoves, auginti viš
čiukus ir triušius. 

Vyriausybė paskelbė, kad per 
nai 174.000 lenkų išvažiavo į už-1 k"«e nelegaliai atvyko į Ameriką 
sienį ir ten pasiliko. Tai esąs' i? Kanados. Vienas airis yra bri-
tautai didelis nuostolis, nes daug; tų parlamento narys, 
prarado kvalifikuoti darbinin-Į — Philadelphijos "Bulletin", 
kų. specialistų. I popietinis dienraštis, ėjęs 134 me-

"Solidarumo" sluoksniai pa-į tu s, užsidaro, 
informavo korespondentus, kad; — LoS Angeles mieste meras j 45 metus. Įžangoje knygos au 
namų arešte laikomas Lech Wa-į Tom Bradley paskelbė, kad jis' torius rašo, kad jis iki šiol šios 

redaktoriui Philip Slomovitz. 
Laiškas tuo metu sukėlė daug 
kalbų. Rooseveltas rašė, kad jis 
niekad nebuvo atsekęs savo 
'•šaknų'' toliau kaip iki 1648 
metų, kada Rooseveltai atvyko 
Amerikon iš Olandijos. Toli
mesnėje praeityje jo protėviai 
galėjo būti žydai ar katalikai ar 
protestantai. Man daugiau rūpi, 
ar jie buvo geri piliečiai ir ar 
jie tikėjo j Dievą, rašė Roose
veltas. 

Dabar Wayne State Universi-
ty Press išspausdino nedidelę 
knygą "Pūrely Commentary", 
kur sudėti redaktoriaus Slomo
vitz straipsniai jo 85 metų am
žiaus proga. Pirmą kartą pasi
rodo rabino Stephen Wise laiš
kas redaktoriui Slomovitz. Laiš
kas, "griežtai asmeninis ir kon
fidencialus", išbuvo redakto-

j riaus kolekcijoje nespausdintas 

lesa sutiko derėtis *u vyriausy
be dėl unijų ateities, tačiau rei
kalauja, kad pasitarimuose da
lyvautų penki jo nurodyti ad
vokatai. Valdžia sutinkanti su 

saulinio karo pabaigoje, kai na
cių kariuomenė išvežė auksą iš 
Čekoslovakijos bankų. 

reigų. Plyšys tarp koalicijos 
partnerių šį kartą esąs gan di
delis. 

žiūrovai matė. koks silpnas lai- | darbininkų profesinių sąjungų 
dotuvėse atrodė Brežnevas.! gyvavimu, tačiau tos sąjungos 
Laiptais lipant į Lenino mauzo- j turi būti visiškai "no politinės", 
lieju, jį už rankų turėjo laikyti 
du pareigūnai. 

Anksčiau. laidojant žymų 
Kremliaus "draugą", politbiuro 
nariai nešdavo jo karstą. Su-
slovo jie nenešė, palikdami tą 
uždavinį jauniems karininkams. 
Stebėtojai rašo, kad jie per seni 
karstą nešti. 

kandidatuoja į Kalifornijos gu
bernatoriaus vietą, kaip demokra
tų atstovas. Išrinkus, jis taptų pir
muoju juodu valstijos guberna
toriumi. Dabartinis gubernato
rius Brown kandidatuoja į JAV 
senatą. 

— Ženevoje ketvirtadienį vėl 
įvyko JAV — Sovietų Sąjungos 
delegacijų posėdis, užtrukęs 2 
vai. 25 min. Kalbama apie vidu
tinių nuotolių raketų apribojimą. 

Ruošiasi keliot*ei 
H'ashingtonas. - Preziden

tas Reaganas, kuris jau buvo 
išvykęs į Kanadą Ir Meksiką, j 
bitželio pradžioje keliaus j Pran-; žiuje jis dalyvaus pramonės ša-
cūziją, Italiją. Jau sutartas joįlių viršūnių konferencijoje, ku-
apsilankymas pas popiežių Joną' rią organizuoja Prancūzijos vy-
Paulių II-jį birželio 7 d. Pary- ! riausybė birželio 4-6 d. 

medžiagos nenaudojo .tačiau šis 
dokumentas dabar po pusės 
šimto metų, gali būti paskelbtas. 

Rabino Wise laiške rašoma, 
kad prezidento žmona Eleonor 
Roosevelt kartą pasigyrė rabino 
žmonai, kad Roosevelto senelės 

"Kodėl jūs taip kalbate, juk ži
note, kad tai ne tiesa". 

Rabinas Wise, rašydamas Det
roito redaktoriui apie Roosevelto 
žydiškumą, patarė jam t o ne
garsinti ir Slomovitz 45 metų to 
patarimo laikėsi. 

Los Angeles mieste iškilo ki
to žymaus JAV pareigūno, gy
nybos sekretoriaus Caspar Wein-
bergerio žydiškos šaknys. Jis 
pasakė "Los Angeles Times" re
porteriui Robert Toth, kad jo 
tėvo tėvai kilę iš Bohemijos, 
kuri dabar Čekoslovakijos da
lis. "Mano senelis buvo žydas, 
senelė — ne ir mes buvome iš
auginti be jokios religijos", pa
sakė "VVeinbergeris. "Times" ra
šo, kad Weinbergeris tik vieną 
kartą pergyveno nepasisekimą 
dėl savo •'žydiškumo". Jis 1958 
m. kandidatavo kaip respubli
konas j Kalifornijos prokuroro 
vietą. Jis pralaimėjo ir jo poli
tinis bendradarbis jo pralaimė
jimą aiškino šitaip: "Gojai" gal
vojo, kad jis žydas, o žydai ži
nojo, kad jis — ne žydas". Nei 
vieni, nei kiti už j j nebalsavo. 

— Jungtinių Tautų Generali
nė asamblėja svarsto Sirijos rei
kalavimą išmesti Izraelį iš Jung
tinių Tautų ir paskelbti jam 
ekonomines, politines sankcijas. 
Kalbant Izraelio ambasadoriui, 
iš salės išėjo daugelio arabų val
stybių ir kai kurie komunistinių 
šalių delegatai. 

KALENDORIUS 
Vasario 1 d.: Severas, Brigi

ta. Gytis. Eidvilė. 
Vasario 2 d.: Kornelijus, Ko

tryna. Rytis, Vandenė. 
Saulė teka 7:05, leidžiasi 5:03. 

ORAS 
Debesuota su krituuais. tem

peratūra dieną 32 L, naktį 20 L 
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R E I K A L U , T A R Y B O S 
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Medž iagą s iųs t i : J . Šol iūnui 
4 5 4 5 W. 6 3 S t r . , Ch i cago , 111., 60629 

APSAUGOKITE NAMUS 
J . Š O L l C N A S 

Naudokite ir pirkite tik to
kius mažuosius šildytuvus 
(space heaters), kurie turi 
"Undervvritere Laboratories" 
or "American Gas Associa-
t ion" patikrintos inspekcijos 

Senis šaltis mėgsta išdai
gas. Nors jau labai šaltų dienų 
esame praleidę ir šįmet, bet pa
vasaris dar toli. Dar galime su
laukti ir kitos šalčių ir sniego 
bangos. 

Šiandien namų apši ldymas ženklus (approved labels). 
labai brangiai kainuoja ir to
dėl daug žmonių bando apšil
dymo išlaidas sumažinti . Ieš
koma įvairiausių pigesnių 
būdų ir namų šilumai palai
kyti. Pasirodo, kad šalčių me
tu labai pakilo malkų paklau
sa ir mažųjų Šildytuvų (space 
heaters) pa rdav imas . Žinoma, 
šitas apšildymo priemones 
naudojant, gal ima bus turbūt 
sumažinti dujų ar alyvos nau
dojimo išlaidas. Visa bėda, kad 
neretai įvairiausios kitos ap
šildymo priemonės sukelia 
gaisrus ir dūmais paleidžia 
žmonių namus . 

Chicagos priešgaisrinės ap
saugos įs taiga pateikė daug 
patarimų, kaip reikėtų apsi
saugoti nuo gaisrų namuose 

Grupė San t Monikos Amerikos Lietuvių klubo narių 
padėkos vakarienėje, surengtoje garbės svečiams, 
klubo n a r i a m s ir rėmėjams Julijai ir Emiliui 
S inkiams pagerbti. Iš kairės: garbės narė Alena 

Deveniene, E. Gedgaudienė, V. Raul inai t i s , J . ir E, 
Sinkiai, klubo pi rmininkė dr. V. B. Raulinait ienė, 
Simas ir J a d v y g a Kvečai, Genovai tė Plukienė ir 
Albinas Markevičius. N u o t r . V . R. P l u k o 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 

1. K a m b a r i ų 
a p š i l d y m a s — 

Niekada nenaudot i alyva ap
šildymo priemonių be ventilia
cinių angų į lauką. 

Būtina nuolatos patikrinti, 
ar įvairūs mažieji šildytojai 
yra švarūs; šiuose šildytuvuo
se susikaupę nešvarumai tam
pa dažna gaisro priežastimi. 

Naudoti tik apši ldymui tin
kamą alyvą; minimos alyvos 
pakeitimas kokiu nors "erza
cu" gali sukelti gaisrą. 

Negalima bandy t i šildytuvą 
uždegti, naudo jan t kerošiną 
arba gazoliną. 

Gazoliną ir k i t a s degamą
sias medžiagas bei skysčius vi
sados reikia laikyti ne namuo
se, bet ku r no r s ki tur 
(sandėliukyje ar garaže). Šil
dytuvų ir krosnies aplinka vi
sada turi būti švari . Sienos ir 
įvairiausios pertvaros negali 
būti per ar t i šildytuvo. 

Naudokite įvair ias užtvaras 
(screens) aplink krosnis (fire-
places) ir ši ldytuvus 

U g n i a v i e t ė s — 

Ugniaviečių (fire places) 
užkūrimui niekada nenaudo
kite skystųjų degalų. 

Pastatykite užtvarėlę prieš 
ugniaviete, nes kartais lekian
čios kibirkštys gali užkristi ant 
kilimo. 

Ugniaviečių užkūrimui 
nenaudokite per daug popie-
rio, nes staigi ir didelė liepsna 
gali uždegti suodžius kamine. 

Niekada nekūrenkite ugnia
vietėse anglių, kurių dūmai -
dujos yra mirtinai pavojingi. 

Niekada nekabinkite kokių 
nors pagražinimų virš ugnia
vietės, kurie galėtų degti. 

Prieš eidami miegoti, patik
rinkite ar ugniavietėje viskas 
yra užgesę; nepalikite F pri
gesintų pelenų, nes ugnis jums 
miegant vėl gali užsidegti. 

Jei ugniavietė buvo ilgokai 
nenaudojama, prieš ją užde
gant, reikia patikrinti jos ka
miną. 

3 . Š i ldymo k r o s n i s — 

Šildymo krosnis būtinai 
reguliariai patikrinti ir išvaly
ti. Reikia, kad visos automa
tinės kontrolės sistemos veik
tų ir būtų pilnoje tvarkoje. 

Nebandykite šildymo kros
nių patys taisyti, bet pasi
kvieskite pataisymo žinovus. 

Krosnių pataisytojo visada 
paprašykite patikrinti, ar arti
moje aplinkoje (aplink krosnį) 
esančios sienos, lubos bei 
užtvaros nėra per karštos; jei 
jis pasako, kad viskas aplink 
yra per karšta, būtinai aplink 
krosnį pridėkite daugiau izo
liacijos. 

Nekabinkite a r nesukrauki
te drabužių bei skarmalų ne
toli šildytuvo ar krosnies Taip 
pat ir įvairiausi baldai, lovos ir 
užuolaidos neturėtų būti per
daug ar t i šildytuvų a r kros
nies. 

Jeigu naudoja te elektrinį šil
dytuvą, atsiminkite, kad ne
galima "perkraut i" elektros 
laidų srovės naudojimu. 

Nenaudokite elektrinių šil
dytuvų prausyklose ir nieka
dos nebandykite jų liesti, jei 
esate šlapi. 

Neperpildykite alyvos tan
ko, nes apšilusi alyva plečiasi 
ir gali išsilieti ir sukelti gaisrą. 
Niekada nebandykite uždegti 
alyvinį šildytuvą tuo pačiu me
tu, kai yra p i lama alyva. 

Neleiskite vaikams žaisti, 
ypač jei jie yra aprengti nakti
niais drabužiais . Šildytuvų ir 
krosnies artimoje aplinkoje. 

Jeigu naudojate mažuosius 
šildytuvus miegamuosiuose, 
prieš užmiegant juos išjunkite, 
arba bent prigesinkite. Taip 
pat reikia bent truputį atidary
ti langą, nes ši ldytuvas nau
doja deguonį ir uždarame kam
baryje galima užtrokftt-

Visada patikrinkite savo na
mų kaminus — ar nėra juose 
plyšių, per daug suodžių bei pa
laidų plytų. 

Nelaikykite skarmalų ir 
Šiukšlių arti šildymo krosnių 

Nepalikite karštų pelenų vi
duje; išneškite juos tuč tuojaus 
lauk. 

4 . Vi r imo k r o s n y s — 

Niekada nenaudokite viri
mo krosnių namų apšildymui; 
degančios dujos sukelia mir
tinai pavojingas liekanas — 
smalkes. (Carbon monoxide). 

Nepalikite degančios kros
nies durų atvirų, nes vaikai la
bai lengvai gali prilįsti ir apsi
deginti. 

5 . Kit i p a t a r i m a i — 

Nebandykite užšalusius van
dens vamzdžius atšildyti ugni
mi ar su litavimo lempa; ge
riau naudoti karštą vandenį. 

Visi šeimos nariai turėtų 
žinoti ir mokėti kaip gaisro at
veju kuo skubiausiai per lan
gus apleisti namus. Apsaugi
nius langus (storm windows) 
reikia taįp sutvarkyti, kad juos 
galima būtų lengviau atidary-

2URNALISTAS IR 
VISUOMENININKAS 

Paskut in iame praėjusių 
metų „Draugo" nr. perskai
čiau kronikoje žinutę, kad 
visuomenininko premija, 
kurią kasmet iŠ mecenato kun. 
J . Prunskio santaupų skiria 
Pasaulio Lietuvių katalikų 
bendrija, šiemet specialios 
Kanadoje sudarytos jury 
komisijos paskirta „Tvėviškės 
Žiburių" redaktoriui kun. dr. 
Pranui Gaidai. Tai žinia, kad 
šis neeilinių gabumų redak
torius, žurnalistas, teologas, 
knygų autorius, anksčiau 
apdovanotas to paties kun. J. 
Prunskio per Lietuvių katali
kų mokslo akademiją skirta 
žurnalistikos premija, yra ir 
nusipelnęs visuomenininkas. 

Mano galvosena, toji premi
ja kun. dr. Pr. Gaidą gali 
įtaigoti dar giliau įsitraukti į 
visuomeninį darbą. 0 tai būtų 
n e p a m a i n o m a s k r i a u d a 
„Tėviškės Žiburiams", lietu
viškajam žurnalizmui ir apla
mai išeivijos lietuvių raštijai, 
nes tokio talento žmonės, kaip 
kun. dr. Pr. Gaida, reti mūsų 
raštijoje, ypač redaktorių 
tarpe. Šalia to, apkrauti 
žmogų dar visuomeniniu dar
bu gali būti jau tiesiog savižu
dybė. 

Jei aš būčiau buvęs toje jury 
komisijoje, kuri visuomeni
ninko premiją paskyrė kun. 
dr. Pr. Gaidai, nors ir labai jį 
gerbdamas, visgi būčiau siūlęs 
kurį nors kitą kandidatą — 
visuomeninką pilna to žodžio 
prasme, pvz. J . R. Simana
vičių ar kurį kitą. Mano žvilg
sniai ypač būtų nukrypę į 
Montrealio liet. Aušros Vartų 
parapijos kleboną kun. Joną 
Kubilių, SJ, kuris pokaryje, iš 
Prancūzijos tuščiomis ranko
mis atvykęs į Montrealį. 
pastatė lietuviams Aušros 
Vartų bažnyčią su parapijos 
pastatais, o vėliau perkeltas į 
Chicagą, ten dvigubai padidi 

retų redaktoriaus, žurnalisto, 
knygų autoriaus nuopelnų 
niekas neužginčys kun. dr. Pr. 
Gaidai, t am nuoširdžiam 
asmeniui, kuris, atrodo, jokių 
priešų neturi, o tik buria 
aplink save draugus. Tad ir 
šie žodžiai parašyti iš širdies, 
prisibijant, kad premija nenu
kreiptų jo į visuomenininko 
kelią, nes, kaip pradžioj minė
jau, tokio kalibro redaktorių ir 
plunksnos žmonių mažai turi
me. O gal kai kas sakys, kad 
r e d a k t o r i a i , r a š y t o j a i , 
žurnalistai taip pat yra ir 
visuomenininkai, nes jie reda
guoja laikraščius, rašo ar 
leidžia knygas visuomenei. 
Tačiau jiems atžymėti yra 
specialių premijų. 

N A U J A S BŪDAS 
INFORMACIJOMS 

GAUTI 

Mažesniuose telkiniuose gy
venančius lietuvius labai 
pavėluotai pasiekia lietu
viškas dienraštis, savaitraš
čiai, ne visur yra ir lietu
viškos radijo valandėlės, o jei 
yra, tai kartą, išskyrus Chica
gą, savaitėje. Pasitaiko tokių 
atvejų, kai apie mirtį pažįsta
mo žmogaus, gyvenančio tame 
pačiame mieste ar jo pašonė
je, sužinai tik tada, kada jis 
jau palaidotas. 

Š i a m e e l e k t r o n i n i a m e 
amžiuje sužinoti informacijas 
iš lietuvių gyvenimo savitų 
priemonių ėmėsi vienas iš 
Baltimorės lietuvių radijo 
valandėlės vedėjų — Kęstutis 
Laskauskas. Jis Baltimorės ir 
apylinkių lietuvių gyvenimo 
aktualijas įkalba į juostą ir, 
paskambinęs telefonu 301-247-
3509, juostoje išgirsti tos 
savaitės lietuvių gyvenimo 
naujienas ir informacijas apie 
būsimuosius renginius Balti-
morėje. Štai ir aš, sausio 22 d. 
vakare paskambinęs tuo tele
fonu, sužinojau, kad vietos 

no Chicagos lietuvių pasidi- Lietuvių jaunimo sąjunga 
džiavimą — Jaunimo centrą, rengia Valentino dienos 
kuriame esančiose lituanis- šokius, kurių pelnas bus 
tinėse mokyklose, Pedago- skiriamas Lietuvos pasiun-
giniam institute, skautų ir 
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tinybės rūmų Washingtone 
restauravimui, kad vasario 14 
d. Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga Baltimorės 
Lietuvių namuose rengiamas 
tradicinis banketas, kuriame 
kalbą pasakys dr. J . Stukas. 
Tikimės, kad kitą savaitę taip 
pat būsim painformuoti ir apie 
LB Balt imorės apyl inkės 
valdybos rengiamą Lietuvos 
nepr ik lausomybės šventės 
minėjimą su akademine ir 
menine dalimi, nes Baltimo-
rėje tokia jau sutartinė tradi
cija, kad vieną sekmadienį 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė paminima banketu su 
kalbomis, kuriame dalyvauja 
ir amerikiečių atstovai — 
kartais gubernatorius, JAV 
senatoriai, miesto meras, o 
kito sekmadienio minėjimas 
su akademine ir menine dali
mi skiriamas pagrinde lietu
vių branduoliui su ryškiu 
tautiniu atspalviu. 

Dabar Washingtono ir kitų 
aplinkinių vietovių lietuviai 
apie lietuvių gyvenimo įvy
kius Baltimorėje gali puikiau
siai sužinoti, paskambinę 
minėtu telefonu. 

I N F L I A C I J A 
O K U P . L I E T U V O J E 

Ne vienas skundžiamės, kad 
sparčiai didėja infliacija, kad 
kyla ir lietuviškų laikraščių 
bei žurnalų kainos, kad vis 
sunkiau darosi mūsų laikraš
čiams išsiversti. Iš antros 
pusės žvelgiant, su džiaugs
mu tenka pastebėti, kad 
lietuviškos spaudos skaity
tojai supranta sunkėjančią 
etninės spaudos padėtį ir 
nesigaili aukų. Tai ypač 
išryškėja skaitant „Draugo" 
šventinio laikotarpio kroniką, 
iš kurios matyti, kad aukos ne 
mažėja, bet didėja. 

Sovietai apie infliaciją jų 
imperijoje, žinoma, nieko 
neskelbia. Tačiau netyčia tai 
paaiškėja, kai pažvelgi į okup. 
Lietuvoje leidžiamų žurnalų 
kainas. Pvz. žurnalo „Per
galės" vienas egzempliorius 
kainavo 50 kapeikų, o nuo 
praėjusio rudens kaina pakilo 
jau iki 80 kapeikų. Taip pat 

smarkiai pakilo ir ten leidžia
mo žurnalo „Kultūros Barai" 
kaina. Šiuo metu, jo po ranka 
neturėdamas, negaliu tiksliai 
parašyti, kiek procentų toji 
kaina pakilo. 

VL. R. 

DR. tIBUTE 
Telef 

ateitininkų židiniuose užaugo »iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiuiiiiiHffiiiiifHiuiuniuttiiiiuiiiiiiiiiii!iiiiiiii!iii2e 
Šimtai gražaus ir susipratusio = 
lietuviško jaunimo: būsimųjų 
visuomenininkų, mokslinin
kų, kultūrininkų. Mano galvo
sena, ar tai nebus patys 
didžiausi kunigo-visuomenin-
ko nuopelnai, kai tuo tarpu 

VALIO JAUNYSTEI! 
Los Angeles LB Jaunimo Ansamblio 

choras „ SPINDULYS" — 80 dainininkų 

Jeigu turite kokių nors neaiš
kumų bei klausimų dėl savo 
namų saugumo nuo gaisro — 
susisiekite su artimiausia 
priešgaisrinės apsaugos įstai
ga: ji mielai visiems pataria ir 
padeda. 

Be to dar patikrinkite, ar 
artimiausias hidrantas veikia. 
Būtinai nuvalykite sniegą apie 
hidrantą, nes ugniagesiams 
negalint jo naudoti, jūsų ir kai
mynų namai gali pavirsti griu
vėsiais. 

Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas šal
tinėlis. Korteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk 
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau. Šiandien mūsų 
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau 
vakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos 
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
pozitorių. 

Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė ir komp. Bronius 
Budriūnas. 

Akompanuoja: Pianistes Raimonda Apeikytė ir Ona 
Barauskienė. 

Smuikininkas Raimundas MICKUS. Fleitistė Kristina 
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis. 

Plokštelę išleido Los Angeles LB Jaunimo ansambli* i 
SPINDULYS". Kaina su persiuntimu $835. Uisakymus i 

| siųsti: DRAUGAS, tfkS W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Į 
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ZAPARACKAS 
SS7-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisu: 

700 Nortb MkUfSti, SoHe 409 
Valandos pagal susitarimą 

P.S. K o r e k t ū r o s k l a i d a . 
Ankstyvesnėje mano skiltyje 
„Nauji metai Georgetovvne" 
spaustuvėje praleistas žodis 
„ketvi rč io" . Ei lutė turė jo 
skambėti šitaip: „namų be 
ketvirčio milijono dolerių 
Georgetowne nenusipirksi". 
Buvo išspausdinta: „be mili
jono dolerių". Vieno žodžio 
iškritimas sukūrė fantaziją. 

Kokį patarimą 
kalbėk trumpai. 

beduotum, 

Horacijus 

DR. K. 6. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 
11:30 vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

I O K Š A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159] 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 va'., popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ **™r 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Vai.: Kasdien -tuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofs. 742-0255 Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE. 
Valandos pagai susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

3 »* 

{staigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, III. 

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč. ir šešt. uždaryta 

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

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

Valandos pagal susitarime 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm. 
antr. ketv. ir penkt. ir šeštad. 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai ' pirm., antr , ketv. ir penkt. 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 
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Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai ; pirm., antr. ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr , treč 
ketv. 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. — 778-3400 



Sąjungininkai -

BAILŪS PALYDOVAI 
Kai aiškina tarptautinės 

politikos komentatoriai šių die
nų politines painiavas, tai pir
miausia užkliūva už Amerikos 
sąjungininkų. Jų yra Europos 
vakaruose, Azijoje, Pietų 
Amerikoje. Bet jie ne visi vie
nodai galvoja apie Amerikos 
politiką, kaip ir Amerikos poli
tikos vadovai ne visuomet aiš
kiai supranta pasikeitimus ar 
politikos kryptį savo sąjun
gininkų tarpe. Net sukūrimas 
apsigynimo tikslams Šiaurės 
Atlanto sąjungos (Nato) nebu
vo toks idealistiškas gestas, 
kaip iš karto atrodo. 

Pirmiausia buvo žiūrima, 
kad Vakarv Vokietija nesi-
ginkluotų ir nerodytų savo ga
lybės pramonėje ir karinėje sri
tyje. Tuo metu jos bijojo 
Anglija, Prancūzija ir prie 
Šiaurės jūros esantieji mažes
ni kraštai. Iš to negalima atim
ti ir Amerikos. O vokiečiai ži
nojo , kad jie t ė r a t ik 
toleruojami Nato būryje, bet 
nelaikomi lygiais partneriais. 

Kitos sutartys, kurias Ameri
ka sudarė su laisvais kraštais 
Azijoje tarp Tailando, Malasi-
jo8, Singapūro, Indonezijos ir 
Filipinų, taip pat Australijos, 
Naujosios Zelandijos ir Ameri
kos, nelengvai laikosi. Ameri
kos politika buvo perdaug 
"paternalistiška", kaip sako 
buvęs armijos štabo viršinin
kas gen. Harold K. Johnson. J i 
tuo parodė, lyg ji turėtų išmin
ties žodžius, o kiti jais tik turė
tų sekti. Iš tikrųjų nuolatinis 
keitimasis valdžioje, nuolati
niai svyravimai, perankstyvi 
pasisakymai, kad nesikiš į ko
munistų valdomų šalių rei
kalus, pvz. Vengrijos a r Čekos
lovakijos sukilimų metu, 
parodė tik Amerikos politikos 
silpnybę ir tos išminties trū
kumą. Tai sukėlė sąjunginin
kuose nepasitikėjimą ir iššau
kė naujus apsisprendimus. 

Sąjungininkų mintis buvo, 
anot Belgijos Gynybos minis-
terio, kad "Sovietų tankai yra 
250 klm. nuo tos vietos, kur aš 
esu. O tai daro įtakos, ką mes 
galvojame". Ir tai padaro 
sąjungininkus jau ne sąjun
gininkais, bet tik bailiais pa
lydovais. 

Iškilus nelemtiems įvy
kiams Lenkijoje, kurią valdo 
Maskvos patikėtiniai, Ameri
ka nerizikuoja niekuo, pa
skelbdama sankcijas. Bet toms 
sankcijoms ne visi sąjunginin
kai pritaria, nes jiems Sovietų 
tankai yra arčiau, kaip Ameri
kos kariuomenė, lėktuvai ar 
ginklai. Kas yra išdėstyta Eu
ropoje, kas duota Nato sąjun
gai, tai nėra nei pakankama, 
nei gynimui efektinga. Tai tė
ra tik atsargos, kurios gali su
laikyti tankų slinkimą lai
kinai, bet negali apsaugoti nuo 
Sovietų Sąjungos prasiver
žimo į vakarus ar net iki At
lanto. Europos sąjungininkai 
ir žiūri, pirmiausia galvodami 
apie save, tik paskui apie tur
tingą ir pramone pranašią 
Ameriką — karo atveju tai bus 
per vėlu. 

Azijos tautos, kurios pritarė 
Amerikos gynybos planams ir 
sudarė su ja sutartis, ne visuo
met jų laikosi. Kai gresia ko
munizmas pašonėje — iš Kini
jos, komunistinio Vietnamo ar 
Kambodijo8, tai Amerika jiems 
toli ir nepasiekiama. Jie žino 
Vietnamo karo pabaigą ir ge
riau nusistatę už nepilnai lai
duotą taiką, negu už atvirą 

priešiškumą kartu su Ameri
ka. 

Net Japonija, kuri savo pra
mone laisvai išnaudoja Ameri
kos pinigus, nedaro didesnių 
nuolaidų Amerikos pramonės 
pasiūlai. Ją sulaiko apsun
kinimais, muitais ir valstybi
niais leidimais. Tuo tarpu sa
vo ginklavimuisi ir Azijos 
gynybai teišleidžia tik trupi
nius. Jau laikas Japonijai pa
dėti į šoną Amerikos apsaugos 
skėtį prieš atominius puoli
mus ir patiems save bei kitus 
Azijos rytų kraštus ginti. 

Žino tai ir Amerika. Valsty
bės sekretorius A. Haigas mė
gina iš naujo sutartis gelbėti, 
sąjungininkus perkalbėti būti 
sąjungininkais, o ne tik bai
liais palydovais, kurie gali 
išlakstyti kiekvienu pavojaus 
metu. Ar atvers akis ir Azijos 
tautos susirūpins laiku savo 
pačių gynyba, dabar sunku pa
sakyti. Bet Amerika turi ir čia 
rodyti, anot to paties generolo, 
ne savo išmintį, o turi žiūrėti į 
laiko, vietos, tautos papročių 
situaciją, kaip iš tikrųjų yra. 

Po ilgesnio pasikalbėjimo su 
Vak. Vokietijos kancleriu Hel
mutu Schmidtu nusistatymas 
Europoje kiek pasikeitė. Bet jis 
nepasikeitė tiek, kiek reikalau
ja tarptautinė politika ir 
Amerikos angažav imas i s . 
Amerika taikė sankcijas po 
Afganistano užpuolimo, kai 
Europos ir Azijos valstybės ra
miai tylėjo. Amerika sank
cijas paskelbė Lenkijoje vyks
tant karo stoviui ir kariškam 
persekiojimui, Europa, Kana
da ir Meksika — Amerikos kai
mynės — tyli arba net kalba 
priešingai. Tai vėl politinė 
klaida, kad per tą laiką nebu
vo tinkamai painformuoji 
sąjungininkai. Taip pat rodo, 
kad yra ne sąjungininkai, o tik 
bailūs palydovai. Bet Helmut 
Sčhmidtas bent pasmerkė Sov. 
Rusijos įsikišimą į Lenkijos 
reikalus ir vidaus gyvenimą. 

Dar skaudžiau, kad tokia 
Prancūzija ginkluoja Necara-
guos sandinistus, kurie nori 
įsivyrauti valdžioje, o dalį 
ginklų perleidžia Salvadoro 
sukilėliams, norintiems įvesti 
komunistinę tvarką tame ne
turtingame ir mažame krašte. 
Pietų Amerika, kuriai turėtų 
rūpėti Centro Amerikos tautų 
likimas, taip pat nesirūpina 
pasikeitimais ir su Kuba pre
kiauja, nors žino, kad ji yra ži
dinys, iš kurio keliamos ir už-
kuriamos revoliucijos Centro 
Amerikoje. Jeigu kris viena po 
kitos tos valstybėlės, tai paga
liau bus smūgis ir Pietų Ameri
kos didžiosioms — Brazilijai ir 
Argentinai. 

Dabarties politika yra taip 
susipainiojusi, kad tik stipri, 
išmintinga, diplomatiška ir 
veikli Amerika pasaulį gali iš
gelbėti iŠ paskutinės pražū
ties. Neturėjimas reguliarios 
kariuomenės yra vienas iš nei
giamų žymių, kad ja nepasiti
ki jos sąjungininkai. Bet jau ir 
čia dedamos pastangos, kad 
kariuomenė būtų atgaivinta. 
Technologija yra aukšta, bet 
reikia valios ir noro gyventi 
laisviems Amerikos gyven
tojams ir jos sąjungininkams. 
Reikia vadų, kurie uždegtų tą 
norą gyventi, valią savo lais
vę ginti ir tautinį pasiryžimą 
išlaikyti Vakarų civilizaciją ir 
kultūrą prieš komunistinius 
kėslus užvaldyti pasaulį. 

P.S. 

„Grandinėlės" tautinių šokių šokėjos atlieka 
„Sadutę" Kent State universiteto studijoje filmavimo 
metu. Iš deš.: Renė Motiejūnaitė, —.pamergė, Rūta 

Staniškytė 
pamergė. 

jaunoji ir Lidija Balčiūnaitė — 

Nuotr. J . Garlos 

NEPAMIRŠTAMA SEKMADIENIO 
POPIETĖ 

Simfoninis koncertas — netikėti svečiai — menininkai 
1982-ji paskelbti lietuviškų 

parapijų.metais. Šia deklara
cija nor ima pabrėž t ina i 
priminti parapijos reikšmę 
lietuvių gyvenime, stipriau 
atkreipti dėmesį į jų šiandie
ninę padėtį, susirūpinti jų 
ateitimi ir giliau susimąstyti 
apie didžiausią jų problemą — 
pašaukimų trūkumą. 

Lietuviškųjų parapijų užda
vinys yra daug sunkesnis, 
daug didesnis ir komplikuotes-
nis negu, sakysim, teritorinių 
amerikiečių parapijų. Mūsų 
lietuviškųjų parapijų vadovai 
savo pastoracinę veiklą yra 
priversti išplėsti žymiai toliau 
už grynai parapijinių užda
vinių ribų. Lietuvos laisvė, 
tautos išlikimas, lituanistinis 
švietimas, papročiai, tradici
jos ir bendrieji dvasiniai ir 
kultūriniai gyvenimo porei
kiai guli ant lietuviškųjų 
parapijų vadovų pečių 

Todėl Amerikos 

V. ROCIŪNAS 

parapijos istorijos būvy yra 
buvusios, dar ir dabar kai kur 
tebėra ne tik religiniai, bet ir 
kultūriniai centrai. Tokiu 
vienu puikiu centru džiaugiasi 
ir Clevelando lietuviai Dievo 

klauso parapijos tiesioginių 
uždavinių sričiai. 

Šiuos sukaktuvinius metus 
Dievo Motinos parapija pradė
jo su simfoniniu koncertu, 
surengtu sausio 24 d. parapi
jos erdvioje auditorijoje. 

Simfoninio koncerto rengi
mo mintis pasiūlyta pianisto 
Antano Smetonos. Ir koncer
tui parinkti kompozitoriai ir jų 
kūriniai turi aiškų vedamąjį 
motto: kova už tautų laisvę, už 
žmoniškumą, tėvynės meilė, 
kūrėjo didybė ir stiprybė. 

Koncertas buvo didingas 
daugeliu atžvilgių: gausį 
auditorija (apie 600), Clevelan
do Filharmonijos orkestras su 
65 muzikantais (orkestras 
įsikūręs 1937 metais) ir pasižy
mėjusiu dirigentu William B. 
Slocum, pianistas virtuozas 
Roman Rudinsky, poetas 

lietuvių laureatas Stasys Santvaras ir 

kas Amerikai įstojus į Antrąjį 
pasaulinį karą. 

Ludvig v a n Bee thoven 
Egmonto uvertiūroje, op. 84 ir 
Goethes „Egmonto" tragedi
joje p a g r i n d i n i s veikėjas 
Olandijos didikas Egmontas 
kovoja su krašto pavergėjais 
ispanais ir žūna, bet jo mir
tis vėliau atneša ir tėvynei 
laisvę. 

Varšuvos simfoninio orkestro 
p i r m a s i s s m u i k i n i n k a s 
Michael Cornel. 

(Pianistas Antanas Sme
tona, kuris turėjo skambinti 
Rachmaninovo kūrinį, prieš 

Motinos Nuolatinės Pagalbos pat koncertą susižeidė ranką, 
parapija, nuo to laiko, kai jos Jis tikisi, kad pasveikęs 
klebonu tapo (1974) kun. 
Gediminas Kijauskas, SJ. 
Parapija per pastaruosius 
s e p t y n e r i u s m e t u s y r a 
surengusi koncertų, žymių 
minėjimų, literatūros vakarų, 
spektaklių ir kitų kultūrinių 
renginių, kurie iš tikrųjų nepri-

• koncertą toje pat salėje galės 
pakartoti kovo 13 d., šešta
dienį, 7 vai. vak.) 

Koncerto pradžioje arono 
Coplando „Iškilmingoje gies
mėje paprastam žmogui" 
kompozitorius išsako papras
to žmogaus patriotines nuotai-

Įdomi „Lincolno portreto" 
kūrinio istorija. Dirigentas 
Andre Kostelanetz 1942 metais 
užprašė žinomiausių kompo
zitorių sukurti trijų didžiausių 
tautų vadų meninius portre
tus. Aaron Copland „Lincolno 
portreto" kompozicijai tekstus 
parinko pats. Simfoniniam 
orkestrui grojant, Lincolno 
laiškų ištraukas skaitė mūsų 
Stasys Santvaras . Pranašiš
kai skambėjo šešioliktojo JAV 
prezidento žodžiai, tarpais 
gąsdinančiai, įspėjančiai, su-
didžia meile tauta i ir žmoniš
kumui: „Bičiuliai, piliečiai, 
mes negalim nuo istorijos 
pabėgti..." Rūstų bandymą, 
kurį turim praeiti, aplies švie
sa ir tai garbėje ar negarbėje 
iki paskutinių kartų... Štai, ką 
Abe Lincolnas tarė: „Ramių 
praeities dienų dogmos neside
rina su audringa dabartimi. 
Kasdienybė yra didelių sunku
mų prislėgta, ir mes turime tą 
kasdienybę įveikti. Kai iškilo 
nauji mūsų reikalai, tai ir mes 
privalom naujai ir galvoti ir 
veikti. Mes turim išlaisvinti 

save, o tada išgelbėsim ir savo 
kraštą... Amžina kova vyksta 
ta rp dviejų principų — teisin
go ir neteisingo — ir tai visa
me pasauly..." 

Gettysburgo kautynių lauke 
Lincolnas, kuris ir dabar tebė
ra gyvas krašto žmonių atmin
ty, tarė: ...„kad iš tų garbingoj 
kovoj kritusių mes semiam 
pagarbą bylai, dėl kurios jie 
at idavė pilną saiką savo 
pagarbos, kad mes čia gerai 
suprantam, jog tie, kurie kovoj 
krito, nėra beprasmiškai mirę; 
kad mūsų tauta, Dievo globoja
ma, sulauks naujo laisvės 
gimimo, ir kad žmonių vyriau
sybė, rinkta žmonių ir žmo
nėms, niekad nedings nuo že
mės veido". 

Ir dirigentas, ir orkestras, ir 
visa auditorija audringais 
plojimais palydėjo meistriškai 
perduotus didžiojo Amerikos 
prezidento žodžius, lietuvių 
kalbon išverstus paties Stasio 
Santvaro. 

Orkestras atliko Juliaus 
Gaidelio Allegro Scherzando 3-
ją dalį iš simfonijos Nr. 4. 
Kompozitorius, vienas iš stip
r i aus ių ir kūrybing iaus ių 
Lietuvoje išugdytų kūrėjų, 
1980 m. buvo pristatytas 
garsiajai Pulitzer premijai. 

Auditorijai buvo didelė ir 
maloni staigmena, kai diri
gentas W. B. Slocum nuo diri
gento poaukščio, prabilęs apie 
dižiąją žmogaus turimą dova
ną — laisvę, apie šių dienų 
pasauly vykstančius teisės ir 
teisingumo žiaurius laužy
mus, kurie vyksta ir šių dienų 
Lenki jo j , p r i s t a t ė jauną 
smuikininką Michael Kornel, 
Varšuvos simfoniniam orkest
re grojantį pirmuoju smuiku. 
Smuikininkas 15 metų su 
tėvais po karo gyveno Austra
lijoje, vėliau grįžo Lenkijon ir 
dabar, atvykęs Amerikon, bet, 
paskelbus karo padėtį, kuriam 
laikui dar turės pasilikti 
Amerikoje. J am akompanavo 

pianistė Mary ei Smith, Clevt-
lando filharmonijos orkestro 
patariamosios tarybos moterų 
komiteto pirm. Abu meninin
kai buvo pasipuošę Soli
darumo unijos ženklais. Meni
ninkus ir jų atliktą kūrinį J. C. 
Bacho Concerto in C Minor 
auditorija sutiko nuoširdžiais 
ir ilgais plojimais. 

Koncerto pabaigai jaunas 
ukrainiečių pianistas Roman 
Rudinsky su orkestru atliko 
S e r g ė j o R a c h m a n i n o v o 
koncertą fortepijonui Nr. 2, C. 
Moli op. 18 (Moderato, Adagio 
Sostenudo, Allegro Scher
zando). 

Ir čia kompozitorius, rašy
damas apie šio veikalo sukū
rimo aplinkybes, pasakoja, 
kaip jis buvęs po pirmojo jo 
n e p a s i s e k i m o d v a s i š k a i 
palaužtas ir manęs, kad 
nebegalėsiąs daugiau kurti, 
bet jo draugų ir daktarų pade
damas, vėl grįžęs kūrybos 
pasaulin, ir labai sėkmingai. 

Pakili koncerto nuotaika, 
puikūs atlikėjai ir pati koncer
to idėja šią šaltą sekmadienio 
popietę pavertė šilta, jaukia ir 
gražia meno švente, kokių 
mūsų lietuviškame gyvenime 
jau ne taip dažnai teturime. 

A u d i t o r i j a a t s i s t o j u s i 
aud r inga i s aplodismentais 
palydėjo dirigentą, solistus, 
skaitytoją ir orkestrą. 

Koncertui buvo ilgai ir rūpes
tingai ruoštasi: taikli, rimta ir 
kultūringa reklama parapijos 
leidiniuose, spaudoje, per radi
ją sutraukė didelę klausytojų 
masę. Išleistas iliustruotas 10 
p. koncerto leidinys su kompo
zitorių ir programos atlikėjų 
biografijomis lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jį paruošė Nijolė 
Kersnauskaitė. 

Koncertas pradėtas minutės 
t iks lumu, vieton padėkos 
kalbų — gėlės ir po koncerto 
suruoštos vaišės — viskas susi
jungė į ilgai neužmirštą kultū
rinį renginį. Ačiū rengėjams! 

Washingtono K. Donelaičio lit. mokyklos Kalėdų šventė, iš 
k : Pranas Cižiūnas, Linas Garsys, Žalgiris Almenas, Lora 

Bačenskaitė, Elenutė Zilionytė, Aldutė Vaitekūnaitė, Aras 
Butas ir Tomas Bačanskas. Nuotr. D. Bieliauskaitės 

FLAMŲ ALPINISTAI 
flamų alpinistų iš mai. Apie šią ekspediciją kita 

MARIJAMPOLĖS 
GIMNAZIJA 
RYGIŠKIU JONO GIMNAZIJOS 
1867 - 1918 m. LAIKOTARPIS 
Redagavo J . Augustaitytė - Vaičiūnienė 

Grupė 
devynių asmenų nuo 20 iki 37 
metų amžiaus yra pasiruošę 
1982 metais pavasarį kopti 
Himalajuose į Dhaulagiri kal
no viršūnę 8,172 metrų aukš
čio. Tai bus pirma Belgijos 
ekspedicija į Nepalo Himala
jus, kur visi dalyviai yra fla-

grupė yra pasiruošusi susukti 
filmą. Alpinistai jau gavo su
tikimą savo žygiui 1978 me
tais ir į Dhaulagirį viršūnę 
bus kopiama iš šiaurės - rytų 
pusės. Ekspedicijos laikas nu
matytas nuo vasario mėn. pa
baigos iki gegužės pabaigos. 

- T. 
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Paprašytas kur nors sutikto mokytojo ar „zemskio", 
turi jį parodyti. Atėjusiems į metus, bilietas atstoja 
pasą „pasportą", kol mokinys gimnazijoje mokosi. 
Bieliete surašyti privalomi nuostatai, pagal kuriuos 
turi plaukti mokinio čia gyvenimo valtelė ir kokiais 
irklais ji irkluojama. Čia parašyta, kada mokinys 
turi rytą keltis (6 vai.), apsirengti, susitvarkyti, kada 
pusryčiauti, pakartoti pamokas... Varpui suskam
bėjus (8:30) gimnazijos kieme, eiti į gimnaziją. Moki
nio knygos ir sąsiuviniai švarūs, aplenkti, lapai 
neplėšomi, nešamos mažesniųjų veršenikėse, dides
niųjų surištos tam tikrais dirželiais. Mokinys klasėje 
sėdi tiesiai, rankas laikydamas ant suolo. Įėjus 
mokytojui prieš pamoką ir išeinant po pamokos, visi 
atsistoja. Prieš pamokas ir po pamokų kalbama mal
da. 

Darbo dienos šešios po 5-6 pamokas kasdien. 
Tarp pamokų 10-ties minučių pertrauka, o po trečios 
pamokos 30-ties minučių priešpiečiai. Klasėse per 
pertraukas tvarką prižiūri mokiniai budėtojai, kori
doriuje, salėje, kieme — budintys mokytojai ar auklė
tojų pavaduotojai. Parėjus namo po 5-6 pamoku — 
pietūs. Tarp pietų ir vakarienės dviejų valandų 
laisvalaikis. Jį mokinys gali praleisti kaip tinka
mas: žaisti, knygas skaityti, pasivaikščioti, bet už 
miesto netoliau kaip 2 varstu (kiek trumpiau už 2 

kilometrus). Po laisvalaikio pamokų ruošimas, vieni 
kitiems nekliudant, tyla.- Vakare varpas pasako, 
kada visiems būti namie — trumpiausiomis dieno
mis 6 vai. vak., dienai ilgėjant po vieną valandą vis 
vėliau ir vėliausiai 9 vai . Nuo 9 vai. iki 10-tos 
pasiruošti gulti, 10-tą tyla, miegas. 

Su mokytojais visur visada mokinys turi būti 
mandagus. Į jį kreipiasi įprastai — pone mokytojau, 
direktoriau, auklėtojau. Nebuvo reikalaujama, pagal 
rusų būdą, pridėti tėvo vardą ir titulą. Susitikęs 
mokytoją ar vyresnį pažįstamą asmenį, sveikina, 
pakeldamas dešine ranka kepurę, kairiąją nuleidęs. 
Su kuo sveikindamasis a r šnekėdamas, stovi tiesiai, 
nuleistomis rankomis, niekad nelaikydamas rankų 
kišenėse, žvelgdamas pakalbininkui į veidą. 

Mokinys neturi gerti svaiginančių gėrimų, rūky
ti, rodytis alinėse, klubuose, viešuose baliuose... 
Mokslo metu neturi, be leidimo ir svarbaus reikalo, 
kur nors išvykti, praleidinėti pamokų į jas vėluotis. 

Už gimnazijos sienų, žmonėse, svečiuose — visur 
jis savo elgesiu turi aukštai laikyti pats save, savo 
mokyklos gerą vardą, garbę. Kelionėje turi užleisti 
vietą vyresniems, padėti pakelti, panešti ryšulį... 

Betgi maištingiausios auklėjimo šaknys — 
auklėtojo, mokytojo pavyzdys. Jų daugumą moki
niai matydavo tamsiai, negu šviesiai; apsiginkla
vusius savo teise ir galia, vartojančius daugiausia 
prievartines priemones, kurių tarpe ir elgesio pažy
mys. 

Ką gimnazijos auklėjimas mokiniams siūlė — 
aišku. Tik sunku tiksliai pasverti, ką jie iš tos 
pasiūlos pasiėmė. Tačiau daugelis lietuvių mokinių, 
patys supratę ir įspėjami stebinčių iš šalies, rusiško 
tautinio auklėjimo kratėsi, o lietuviškąją dalį išmoko 
pasipildyti iš Uetuvišjųjų šaltinių, trykštančių 
aplinkoje ir įšokančių srovėmis į pačią gimnaziją. O 
iš reikalo gauti čia mokslo, civilizuotis, vykdydami 

išorinius (matomai) nuostatus, išmokdavo nuostatu 
rėmuose patvarumo, darbštumo, drausmės, pareigin
gumo, diplomatijos, gudrumo atlaikyti gyvenimo 
smūgius ir juos grąžinti patiems mokytojams. 

P a g a l b i n i s l av in imas i s . Nuo tiesioginiam dar
bui paskirto laiko mokinių laisvalaikis trumpas. Bet 
daugumas paūgtelėjusių (mažiau mažesniųjų) išnau
dodavo tą laisvalaikį, dar nuvogdavo laiko, gabes
niesiems atlikdavo, ir nuo pamokų ruošimo, poilsio, 
miego savo akiračiui plėsti, lavintis. 

Nuo pradžios ir visada mokinių pridėtinis šalia 
pamokų lavinimosi šaltinis galėjo būti knyga, pripa
žinta jiems tinkama, leidžiama ir siūloma skaityti. 
Pirmiausia ta knyga turėjo būti rusiška, atstoti len
kams ir kitiems jų gaunamą iš miesto lenkiškų židi
nių lenkišką literatūrą. O lietuviai, uždraudus raštą, 
turės maitintis rusiškųjų knygų dvasiniu maistu. 
Antra, tos knygos turi būti tinkamos minties ir turi
nio. Mokiniai ir būdavo jau nuo pradžios įkalbinė
jami neskaityti lenkiškų knygų, nors jos įstatymais 
nebuvo draudžiamos, o skaityti rusiškas. 

Tam turėjo tarnauti gimnazijos knygynas, aprū
pindamas mokinius knygomis su gimnazijos 
antspaudu. 

Gimnazija buvo paveldėjusi apie 4,000 retų, senų 
mokslinių knygų iš lenkiškos mokyklos, dar prieš 
lenkmetį (1863) atvežtų iš Sciucino tėvų Piarų 
vienuolijos, šalia jų pripirko ir kasmet pripirki-
nėdavo naujų, daugiausia jau rusų autorių, rusų 
kalba, ar išverstų į rusų kalbą, dabartiniams reika
lams — protams ir jausmams ugdyti. 

(Bus daugiau) 

\ 
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Prie Dubingių ežero 
P O V I L A S SKARDŽIUS 

(Tęsinys iŠ praėjusio Šeštadienio) 
J i s nieko neskriaudė, 

bet buvo dažnai kitų skriaudžiamas ir tu
rėjo pakelti savųjų ir svetimųjų suokalbius 
ir klastą. Ir mirties patale jis buvo apgau
tas. 

Tuo metu kai aš kalbėjau, prezidentas 
stovėjo ant savo lazdos pasirėmęs ir šyp
sojos. Mūsų pasisakymai, liečiantys Vy
tautą, atrodė, jo nenustebino, o pasikal
bėjimas jį domino ir jis norėjo jį tęsti. 

P A D K A 

— Istorijos vadovėliai, — patylėjęs pra
dėjo prezidentas, — parašyti mokyklinio 
amžiaus jaunimui, kuris yra nepribrendęs 
kritiškai galvoti. Tie, kurie juos paruošė, 
nutylėjo kai kurias tamsesnes mūsų isto-
ringas praeities vietas. Tai pateisinama, 
net girtina. 

Staiga prezidentas nustojo kalbėti ir ė-
mė žiūrėti j dangų. Mes irgi sužiurom. Aukš
tai virš ežero pora gandrų, savo kaklus ir 
kojas ištiesę, leidosi tilto ir mūsų link. Pro
tarpiais, savo sparnais sutartinai sumo
juodami, jie sustingdavo ore ir su pasigė
rėtinu grakštumu artėjo prie žemės. 
Pasiekę mus, jie praslydo be garso pro šalį 
ir išnyko iš mūsų akių už kalvos ir me
džių, mėlyną vidudienio dangų saulei ir 
debesims palikdami. 

Gandrams nuskridus, prezidentas at
sisuko į mus ir vėl ėmė kalbėti. Jis sutiko, 
kad iš pirmo karto totorių chano delega
cijos nužudymas sukelia nustebimą ir su
krečia. Pradžioje, to nežinantis, negali 
patikėti ir susitaikyti su mintimi, kad tai 
buvo nuosprendis asmens, kurį visa lie
tuvių tauta idealizuoja ir laiko didvyriu ir 
norom nenorom pasuka ne tuo .keliu, kai 
bando Vytauto elgesį vertinti tik moraline 
prasme. 

— Toks vertinimas yra bevertis. Ar 
galima kaltinti ir teisti žmones, kurie gy
veno prieš penkis šimtus metų, mūsų die
nų moralinėm normom — kiekvieną žodį 
pabrėždamas kalbėjo prezidentas ir žiū
rėjo tolumon. Žmonių moralė ir papročiai, 
jų pažiūros nuolatos keičiasi. Pasikeitimą 
žmonių elgesy galima pastebėti net vienos 
generacijos akimis. Ką bekalbėti apie pasi
sekimus, kurie įvyko per penkis šimtus 
metų, nuo didžiųjų kunigaikščių laikų. 

Tai pasakęs, prezidentas vėl nutilo. 
Valandėlę palaukęs, tarytum Vytautą pa
teisinti, o mūsų nuomonę sušvelninti norė
damas, jis priminė vieną aplinkybę, ku
rios, jo nuomone, negalima išleisti iš akių, 
kai kalba sukasi apie tą atsitikimą. 

— Nereikia užmiršti, — jis kalbėjo, — 
kad Vytautas taip pasielgė ne Lietuvoj, bet 
toli už jos sienų, toje pasaulio dalyje, kur 
žmogaus gyvybė niekada nebuvo bran
ginama. Motyvai, kurie paskatino Vytau
tą elgtis taip, kaip jis pasielgė, yra neži
nomi. Dabar galima tik spėlioti. Metraščio 
autoriai sako, kad Vytautas nukirto 
pasiuntinių galvas, nes jie norėjo chaną iš
duoti. Toks aiškinimas nėra įtikinantis. 
Vytautas, taip darydamas, atrodo, turėjo 
galvoj ką kitą ir savo pasielgimu norėjo 
daug daugiau pasakyti. Jis tas sritis pa
siekė su kardu rankoje, tik su kardu ran
koje galėjo jas savo valdžioje išlaikyti. 
Nugalėtojas, kaip dabar taip tada, norėda
mas, kad jo norai būtų vykdomi ir kad jo 
valios būtų paisoma, griebiasi gąsdinimo. 
Gąsdinimas ir bauginimas yra seni gink
lai. Taip seni, kaip pati žmonija. Kai Ber
lyno arba Maskvos gatvės šiandieną dre
ba nuo riedančių tankų triukšmo ir 
sunkumo švenčių metu, tai jie ten rodomi 
ne tam, kad į juos būtų gražu žiūrėti. Jie 
rodomi kitais sumetimais ir ar tik ne tais 
pačiais, kuriais ir mūsų Vytautas vado
vavosi, kai stengėsi Lietuvos įtaką išplės
ti. 

atsigręžė į ponią Ilgauskienę ir ėmė kalbė
ti. 

— Tamstos teisybė. Metraščiai parašyti 
svetimųjų, nes mes išmokom rašyti tik 
labai neseniai. Visa mūsų istorija parašy
ta ne mūsų pačių rankom. Kažin kaip 
dabar atrodytų Lietuva, jei Jablonskis 
būtų gyvenęs didžiųjų kunigaikščių lai
kais? 

Tai pasakęs, prezidentas nusišypsojo. 
Tylėdamas jis nusiėmė savo kepurę ir ėmė 
ieškoti papirosų. Papirosą susiradęs ir jį 
užsidegęs, jis vėl kalbėjo. Prezidentas suti
ko, kad kasdieninėj kalboj žmonės, savo 
mintis suprantamai išreikšti norėdami, 
žodžius rikiuoja į tam tikrą eilę ir tvarką. 
Be to, anot jo, negalima apsieiti, jei 
kalbantys nori vienas kitą suprasti. Bet 
kol toji tvarka nėra aiškiai nustatyta, kol 
ji nėra vienon krūvon surinkta ir visiems 
p r i e inama , tol p r a s m i n g a s minčių 
pasikeitimas yra negalimas. Kalba, jei 
neturi gramatikos, negali turėti ir rašo
mosios kalbos, o be rašomosios kalbos 
vienos kartos patyrimai ir įkvėpimas pasi
daro negalimas kitai paveldėti. Lietuvių 
tauta, savo rašto neturėdama, patyrė 
neapskaičiuojamus kūrybinius nuostolius. 

Ieškodamas priežasčių, dėl kurių mųsų 
tautos kūrybos aruodai pasiliko tušti; 
prezidentas manė, kad galima ieškoti ir 
galima surasti ne vieną, bet keletą klaidų, 
kurias padarėm. Galima dėl jų ginčytis, 
bet pasiginčijus reikia pasilikti prie vienos 
išvados ir sutikti, kad dėl to mes patys 
buvome kalti. Mes per vėlai supratom savo , , . . . ' , . 

Mūsų mylimas brangus vyras, tėvelis, brolis, žentas 

A. f A. DR. JONAS PAVILIONIS 
mirė gruodžio 20 d., 1981 m. ir buvo palaidotas gruodžio 23 d. Sv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse. 

Širdingai dėkojame klebonui kun. A. Zakarauskui, kuri. V. Mi-
kolai&ui, Quigley South mokyklos direktoriui kun. J. Kicanas ir 
visiems tos mokyklos kunigams ir mokytojams už atsilankymą ko
plyčioje ir bažnyčioje, maldas ir pareikštas užuojautas mums skau
džiose ir sunkiose valandose. 

Širdingas ačiū kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, už 
šv. Mišias, laidotuvių apeigas ir palydėjimą velionį Jo paskutinėje 
šiose žemes kelionėje. 

Nuoširdus ačiū Korp! Neo-Lithuania ir p. A. Juodvalkiui už 
rūpestį, pravedimą atsisveikinimo, palydėjimą į amžiną poilsio vietą. 

Ačiū Dr. P. Sutkui, p. A. Juodvalkiui ir p. A Kalvaičiui už 
paskutinį atsisveikinimo žodį su velioniu. 

Nuoširdus ačiū sol. V. Momkui už giedojimą bažnyčioje, sol. 
3. Mažeikienei už pravedimą giedojimo koplyčioje, p. A Kalvaičiui 
už pritarimą vargonais. 

Širdingas ačiū Korp! Neo-Lithuania karsto nešėjams: A. Juod
valkiui, M. Valiukėnui, P. Vėbrai ir J. Ruikiui padėjusiems velionio 
sūnums nunešti brangų Tėvelį į amžiną poilsio vietą. 

Nuoširdus ačiū visiems, visiems, kurie aukojo šv. Mišioms už 
velionio sielą, lankė koplyčioje, palydjo į amžiną poilsio vietą. 

Dėkojame visiems, kurie lankė mus namuose, paguodė mus, 
visiems, visiems už užuojautas asmeniškai, laiškais, spaudoje tokiose 
sunkiose skaudžiose valandose, per anksti netekus mūsų mylimo 
brangaus vyro, tėvelio, brolio ir žento. 

Nuoširdus ačiū Laidotuvių direktoriui D. Petkui už malonų pa
tarnavimą. 

Visiems, visiems mūsų širdingiausias ačiū. 
Giliame liūdesyje: Žmona, sūnūs, brolis, seserys, uošviai. 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOB RENI 

ISNUOM. mūr. namas 71-os ir Camp
bell apyl. 5 kamb. (2 mieg.) 350 dol. j 
men. Skambint 436-7600, vakarais 
778-8535. 

• • 

' kalbos reikšmę tautos ir valstybės vysty 
mosi procese ir per lengvai pasidavėm 
svetimai įtakai. Po Vytauto mirties Lietu
vos kunigaikščiai nustojo kalbėti lietu
viškai, duodami pradžią dramai, kuri 
užtruko šimtmečius ir, laikui bėgant, pasi
darė mūsų nusivylimo ir kentėjimų vers- -
mė, nes susirūpinimo mūsų tautos likimu 
niekada netrūko. 

Bajorų nutautėjimas ir atitrūkimas nuo 
savo tautos buvo didelė nelaimė, didesnė 
už kunigaikščių ir krašto administracijos 
pasimetimą. Feodalinėj valstybės struktū
roj dvaras buvo f labai svarbi vieta. Jis 
buvo krašto ekonominių išteklių šaltinis, 
socialinių ir intelektualinių nuotaikų 
formuotojas, patriotizmo ir ištikimybės 
sostui ugdytojas. Dar svarbiau, dvaras 
buvo art imai suaugęs su jį supančia aplin
kuma, Lietuvos liaudimi, ir turėjo didelės 
įtakos jai . Bet savąją kalbą užmiršęs ir jie tai darė politinių motyvų ir šovinizmo 
svetimu rūbu pasirėdęs, dvaras pavirto ne paraginti. Teisybė, kad kai kurių tautų 
savos, bet lenkiškos kultūros skleidėju, kalbų žodynai yra storesnį už mūsų. Bet; 
Tuo tarpu mūsų kalba, baudžiauninko tai tik dėl to, kad tos tautos yra pasiek i 
lūpom palikta, pagarsinta, kad yra negrą- šios aukštesnį civilizacijos 
ži ir negausi savo žodžiais, skurdo. 

• 
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17 Drive-in Tellers f 
B 

Open 6 days a week 

Opsn Fridą? svenings. 5 P. M. to 8 P. M-

Instead oi Tfcursday eveoings į 

| MARQUETTE NATIONAL BANK | 

| 64th and So. Western Avenue | 
I Main Bank — 6316 South Wes!eni y R 6-5100 i 
s s 
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M I S C E L L A N E O U S 

siiJinFiiTiAi į LIETUV/T 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, m. 60632, tel. 927-5980 
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M. A. Š I M K U S 
1NCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. MaplevvooO, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
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IIIIIIIHIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIltlHIIIIIIIIII 
Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iŠ mūsų sandėlio. 

O MOS P ABCELS E X P R E S S 
*50 i W. 69th S t , Chicago, ŪL 60629 

SiUHlTINlAI 1 UETUV*. 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
iisuiinmiiiiiiiiiiiiHiiuiiiuiiiiuiiiiuiiiiii 

B E A L E S T A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St — TeL 436-7878 

niniirmTnTmninu iiiiiin.Hiriiiiiiiiini) 
RUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namą pirkimas — Pardavimą? 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIUUilIliUtllUIMt 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 
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MISCELLANEOUS 

P A I K I U J I M A S 

lygį ir yra! 
i jprar.e?* 

BiU Jonės, teL 312—5S7 :456 
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SOPHi E BARČUS 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Mapie-<vood Ave.. 
Chicago, IL 60629 

Tel. •— 778-1543 
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fe?kom: ^T* , ^* r Y T-"?. 
| na Irma, duktė Smšaų 

Anksčiau gyvenę Cr 
. ;ide. Prašon i atsiliept 

kultūringesnės. Dabar, nepriklausomybę! H n ; j r,™**** 
Neprotinga sakyti, kad viena kalba yra atstačius ir svetimom įtakjm kelią pasto-l 

graži, kita negraži. Tokiam tvirtinimui jus, mūsų tauta viena pati savo socialinę ir 
nėra pagrindo. Kalba, būdama sudaryta iš technikinę pažangą bevystydama, o taip 
garso pasikeitimų, gali būti graži tiems, pat ir mokslo bei meno veiklą plėsdama, 
kurie yra prie jos pripratę, bet negraži lengvai galės tam reikalingą terminolo-
tiems, kurie jos garsų neatskiria. Svetimos giją sukurti, turimus žodžius pritai-
kalbos gražumui pajusti reikia sąlygų, ku- kydama t naujus susirasdama, iš kitų 
riom nelengva susidaryti. Reikia ją labai kalbų pasiskolindama, 
gerai išmokti ir dažnai vartoti. Bet ir tada Bet prezidentas buvo neatlaidus 
ji savo grožiu negali susilyginti su kalba, barbarizmams ir tarptautiniams žodžiams, 
kurią iš savo motinos lūpų išmokom. Lietuvių kalba, jis manė, gali išsiversti ir 

Tuo tarpu vėjas, nestiprus, bet gaivi- be jų. Prezidentas dažnai rodydavo savo 
nantis, koks jis buvo prieš tai, nustojo nepasitenkinimą, kad mūsų periodinė 
pūtęs, ir ežeras sustingo. Visas šiaurinis jo spauda per mažai stengėsi apsivalyti nuo 
krantas nugrimzdo vandenin. Tamsūs svetimybių. Prezidentas kalbėjo labai 
medžių ir karklų šešėliai, tarytum ežero gerai abiem pagrindinėm slavų kalbom, 
gelmes pasiekti norėdami, pasinėrė vande-" gerai mokėjo prancūzų, vokiečių ir seno 
nin ir nejudėjo. Būrelis laukinių nacių, vės graikų, bei lotynų kalbas ir pakanka 
kaklus įtraukusios, pabėgo į ežero pakraš- mai anglų kalbą. Svetimų kalbų mokėji-
tį ir ten plūduriavo. nias jam padėjo pastebėti ne tik fonetikos 

Tak, tak, tak, — pasigirdo tolimi plaka- ir sintaksės, bet ir stiliaus sužalojimus, 
mos dalgės garsai. Tak, tak, tak, — aidėjo padarytus kitų kalbų mūsų kalbai, 
jie pro mus ir nenustojo, o mūsų akys Prezidentas tikėjo, kad, laikui bėgant, 
merkėsi, norėdamos išvengti šviesos per- mūsų kalba nuo jų apsivalys. Bet ir jis 
tekliaus. Neatrodė, kad vidudienio kaitra pats dažnai ieškojo vienam ar kitam 
vargino prezidentą ir kad jis norėjo grįžti į įsisenėjusiam svetimos kalbos žodžiui 
automobilį. J i s stovėjo, kaip stovėjęs, an t lietuviško pakaitalo. Žodį — ekscelencija 
tilto saulėje, kepurę ant akių palenkęs ir, — kurį jis dažnai girdėdavo, jis manė, kad 
valandėlę patylėjęs, vėl ėmė kalbėti: — būtų galima pakeisti mylista ir vartoti 
Visos kalbos nėra jaunos savo amžiumi, kreipiantia i savo arba svetimos valstybės 
Ne viena ateina iš praeities, su kuria galvą, o taip pat ir į aukščiausią bažny-
neliko jokio ryšio. Lietuvių kalba mano- tinės hierarchijos atstovą. Sveikata buvo 
ma, susisiekia laiko tolybėse su sanskrito žodis, kuris, prezidento nuomone, ' t iko 
kalba. O kas pasakys, ant kurios kalbos žemesnio rango asmenims, kaip minis-
griuvėsių atsirado sanskrito kalba? teriui, vyskupui, svetimos valstybės 
Amžiai palengva slinko pro šalį, ir žmo- ambasadoriui, universiteto rektoriui... 
gus, neramus, koks jis visada buvo, Prezidentas svajojo ir apie „pono" 
nenustojo ieškoti žodžių savo proto išmetimą iš mūsų kalbos. Geriausias 
išradingumui ir dvasios pasikeitimams bei pakaitalas „ponui", jis manė, būtų „tams-
jos nuotaikai reikšti. Ir tai jam pasisekė, ta", kuris buvo sėkmingai vartojamas 
kokia kalba jis bekalbėtų. Šiandieną mes mūsų kariuomenėj kreipimosi atveju, 
be vargo galime išreikšti lietuviškai visas — Paverskim jį da ik tavardžiu , 
Sokrato arba Homero, Šekspyro arba linksniuokim ir vartokim visur, kur varto-
Goethės mintis su visu jų gilumu ir atkurti jam „poną". „Tamsta" tinka ir vyriškai ir 
jų sukurtus vaizdus su visu jų gražumu, moteriškai giminei. Užtruks, kol pripra-
Mūsų kalba be jokios baimės gali stoti į sim, bet, kai priprasim, atrodys, kad taip ir 

šiurpo krečiamas, virpėjo nuo jo prisilie- gretas su bet kuria kalba ir būti tikra, kad reikia. 
timo. Mažytės ir smulkios bangos, vėjo nereikės raudonuoti. Tie, kurie tvirtino, Mes dar pasižvalgėm ir pabuvom prie 
sukeltos, palengva ritosi tolyn ir blizgėjo kad lietuvių kalba yra netinkama inteli- Dubingių ežero truputį ilgiau. Po to turė-
saulėje. gentiškam pasikalbėjimui, buvo žmonės su Jom skubėti, kad sugrįžtume į Užugirio 

Pirmas tylą nutraukė prezidentas. Jis menka inteligencija ir be išminties, arba kiemą pietums. 

imuiiiniiiuiiiiiiiiiiiiimiiimiHiiiiiiiiiiii 
TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
MIGLINAS TV 

2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
lilIliHHIUIIIilItlUnillHflIlIlIlIIllUlIIIlilI 
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P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu-
. ' ; i s ! 'h i r° ta i . Keramikos iri 

<i. < iass blocks. Sinkos ] 
jvaiorni elektra. J automa-
affci iiviškai, pal'kite 

ŠtMAVHfĖS — 636-2960 
•na uiHiituminmmun-.tuuuuuuiiinu 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
k i tus daiktus . Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tėtei. — WA 5-8063 

Popular Lithuanian 
RE C l PE S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Jaozanina Daožvardieaė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Daužvardie-
nė vėl patikslino ir pagražino šią 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu ir 
Hrimu. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučių darbo vietose ir organiza 
rijose. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, Knygų Skyrius 
4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60829 

Kaina su persiuntimu $5.65 
Illinois gyventojai pridėkite dar 

20 centų mokesčiams. 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiimiiiiini 

Banaičio 

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
S veikimų opera 

Dainuoja Cbicagos lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkierė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfon> 
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiūnas. 
Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15,55 
ras Kučiūnaa. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 West 6Srd St , Chicago, WL 

Po šių žodžių prezidentas nutilo. Patylė
jęs jis pasiūlė eiti prie vandens. Kai mes 
pamažu pradėjom judėti, pulkininkas tary
tum jausdamas pareigą prezidentui 
atsakyti, ėmė kalbėti. Jis kalbėjo, kaip 
visada, vieną žodį paskui kitą vilkdamas: 

— Tamsta, pone prezedente, atidengei 
mums įdomų ir negirdėtą epizodą iš Vytau
to gyvenimo. Jo pasielgimas su totorių 
delegacija, kai Tamsta jį tokion švieson 
pastatei, pasidarė ne toks neįtikėtinas. 

Prezidentas linktelėjo galvą, tarytum 
jam pritardamas. 

Kai mes, sekdami prezidentą, užėjom 
ant tilto, jis sustojo tilto pradžioje ir atsirė
mė į jo atramą. Pakrašty ežeras buvo 
ramus ir lygus, kaip stiklas, bet toliau, kur 
užuovėja pasibaigė ir kur lengvas vėjas 
nusileido ant vandens, ežeras, tarytum 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
į i i i i i l i i i i i i i i l i i i l i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

10% — 20<r« — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo-
Mlio pas mus, 

FRANK Z A P O L I S 
3208 Vž West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

itiiitinimiiiiMiiiiti 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptaut iniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
Nf.čionaI Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PU23-
NO monografija, kur i y ra didelio 
formato ir ta lpina 28 spalvotas re
produkcijas. K a r t u i r XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kam: svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 VV. &3rd 
St , Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

IIIIIHHIflItllIlUtliHIlIlUlUUlUlltlUniltU 

DENGIAME IR TAISO 
* t B 0 RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojama 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

Tel.: 434-9655 arba 737-1717 

VETTINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

* 

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

Kreipkitės į "Draugo" adminis-
t- i ją Tisais panašiais reikalais 
busite patenkinu mūsų patarnavi
mu. 

uifmiiHiiiiiiimiminiuiiiiiiiuimimiHi 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE„ 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi
siems prieinamos. 

SU!ll!ftllUlUU*llflUlliHH!IU!!f!!!lt!SMllU 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsilankykite į "Draugo*' ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugama-

Dienrascio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti \-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Draugo'* adresas: 4545 West 
SSrd St.. Chfoago. UI. 00829 
IIIIIIIUIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIUItlIlUIIUUII 
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McKinley kalnas, vadinamas "Migjity Mac". 

SU PALAPINE [ ALASKA (7) 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Grįždami nuo upelio užsuko
m e į pakeliui esančią NASA (Na
tional Aeronautics and Space 
Administration) stotį. Jau buvo 
po lankymo valandų, tad prie 
radaro negalėjom prieiti; tik lei

d o , ii tolo nufotogravuoti. Sar
gybinis maloniai su mumis kal
bėjo, laikydamas šautuvą ranko
se. Mes nejaukiai pasijutom, nes 
iš įpratimo tarpusavy 'kalbėjom 
lietuviškai, o „vanuška" įvai
riom vėliavom apkabinėta. Jautė
mės lyg šnipai. 

Grįždami į stovyklavietę, ap
lankėm Alaskos universitetą. Uni
versiteto pastatai išdėstyti kalno 
viršūnėje, ne visi keliai asfal
tuoti, pagal žemėlapį netikslūs. 
Vienoj vietoj išlipę, horizonte, 
per ki tu kalnų viršūnes pamatė
me sauslės spindulių apšviestą Mc 
Kinley kalno viršūnę. Ta i aukš
čiausias kalnas šiaurės Amerikos 
žemyne. 

Vargais, negalais, radome uni
versiteto muziejų. Čia beveik vi
si eksponatai yra iš eskimų ir 
šiaurės indėnu buities: autentiš
kas ka j atkas — eskimų valtis, iš
kimšti žvėrys, įvairūs namų įran- i 
kiai, odiniai rūbai, kai kurie ka
roliukais išsiuvinėti vietinių me
nininkų paveikslai - <laugiausa 
aplinkos gamtovaizdžiai, įvairių 
kristaių bei metalų dideli gaba
lai. Lauke pastatyta moder
naus meno skulptūra — dyg iš 
trikampinių plokščių sudėtas pus
lankis, kyląs į dangų. 

Šeštadienio popietę atvykome 
į McKinley parką, užimantį be
veik šešis milijonus akrų. Tik 
įyažiavus į parką, yra stovykla
vietės. Toliau savo priemonėmis 
negalima važiuoti, nes parkas 
skirtas laukinių žvėrių bei paukš
čių apsaugai. Ekskursantus iki 
kaino nemokamai nuveža ir par
veža valdiški parko autobusai. 
Kelionė trunka 8-10 vai., nes va
žiuojama lėtai, vis sustojama fo
tografuoti pakelėje pastebėtus 
žvėris. Kas nori, gali išlipti ir 
laukti sekančio autobuso. 

Pavakarį nueiname į turistų 
centrą. Čia yra autobusų stotis, 
mažos parduotuvės, suvenyrų 
kioskai ir traukinio vagonai, ku
riuose įtaisyta užkandinė ir sve
tainė. Už šių pastatų didelė bre
zento palapinė. Šį vakarą ten bu
vo atnašaujamos šv. Mišios. Po 

We WU1 "Discdunt" Any Price On 
FV, Audio, Video & Camera Equlp-
•nent. Call: 
INTERNATIONAL AUDIOTRONK 
24 hours per day for free catalog 

<CA) 1 - (800) 882-4982 
] . (800) 358-9082 

Ezt 107 

to turėjo būti rodomas filmas; 
už altoriaus ekranas jau buvo iš
statytas. Per Mišias kunigas pa
sveikino susirinkusius ir trumpai 
apibūdino misijonierių darbus su 
eskimais 'bei indėnais. Labai pa
stebimas skirtumas tarp misSjo-
nieriškos ir didmiesčių bažnyti
nės aplinkos. Čia Mišios atnašau
jamos, kur tik randama vietos 
žmonėms susirinkti. Kunigo arno
tas suglamžytas, senos mados, ko
kio jau daugiau kaip dvidešimt 
metų nesu mačiusi. (Atrodo, kad 
didmiesčių parapijos savo „senie
nas" siunčia misijonieriaans). Šie 
kunigai kasmet apvažinėja tūks
tančius mylių, susisiekimui nau
dodami „snowmobiles", šunų 
traukiamas roges ir mažus lėktu
vus, nes kelių nėra. Aplanko įvai
rius eskimų ir indėnų kaimelius, 
mokydami juos tikėjimo, steig
dami, kur galima, mokyklas ir 
ligonines. Gautoje brošiūroje pa
rodyti pastatai labai primityvūs. 
Ta i tikrai pasišventimo ir Die
vui meilės gyvenimas. 

Sekanti diena pašvęsta iškylai 
į McKinley kaino papėdę. Senie

ji vietovės gyventojai šį kalną 
vadina „Denali", tai reiškia „Di
dysis". Kalno viršūnė yra 20^20 
pėdų aukščio. Aidas su Aru iš
vyko aštuntą vai. ryto, o Romas 
su Aldu, ilgiau pamiegoję, t ik 11 
vai. 'Manęs nepasisekė į šią kelio
nę prikalbinti, nes iš vakaro ma
čiau kokie „vaikėzai" autobusus 
vairuoja. Kelias žvyruotas, duo
bėtas, kalnų skardžiai be jokių 
užtvarų, tai galima įsivaizduoti 
kaip „smagu", kai dviem auto
busam reikia prasilenkti. Be to, 
debesuota, protarpiais lyja, ma
žai vilties pamatyti kalno viršū
nę. Tad smagiai popietį pralei
dau skaitydama knygą bei drau
gams atvirutes rašydama. Apei 6 
vai. vakaro grįžo Aidas su Aru. 
Pasakojo, kad buvo labai įdomi 
kelionė, matė porą meškų ir ki
tokių žvėrių. Gailėjosi mažai pa
siėmę valgyti, tad tuoj sėdo va
karieniauti. (Pakeliui nėra už
kandinių, tad reikia maistu iš 
anksto pačiam apsirūpinti.) Apie 
9 vai. vakaro grįžo ir Romas su 
Aldu. Niekas kalno viršūnės ne
matė, nes buvo žemi debesys. 

Pirmadienį po pietų pasiekėm 
Anchora-ge. Radom daržovių ir 
vaisių krautuvę. Čia, Matanuska 
slėny, auginamos didžiausios pa
sauly daržovės, bent taip giria
masi. Tačiau produktais teko nu
sivilti. Vaisiai prastos rūšies, dar
žovės apvytusios, bet pradžiu
gau pamačius salotas — kaina 
89 centai. Paėmiau dvi didžiau
sias galvas. Padavėjas jas padėjo 
ant svarstyklių. Kodėl? — klau
siu. Sako - 89 centai už svarą. 
Nusipirkau tik vieną. 

f 
A. A. 

ELEONORA GARBENIENE 
PRAPLOLfNYTE 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė sausio 30 d., 1982 m., 4 vai. ry

to, sulaukusi 65 m. amžiaus. 
Gimė Petrapilyje, gyveno ir augo Lietuvoje, Kybartuose. Ame

rikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vladas, duktė Audronė; 2 

seserys Teresė ir Jonas Karveliai Floridoje, ir Bernarda ir Vytautas 
Chlebinskai Lietuvoje; brolienė Birutė Prapuolenienė, sūnėnai Ša
rūnas su šeima, Patrimpas su žmona Penelope ir šviedrys; 2 duk
terėčios Diamentė Grėbliūnienfe su šeima Coloradoje, Lietuvoje Ma
rytė su šeima ir sūnėnas Romas Chlebinskas su šeima; pusseserė 
Aldona Prapuolenytė, pusbroliai Auksis su žmona, Jurgis, Bernar
das ir Marius Prapuoleniai; ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 West 71 
Street. Laidotuvės įvyta antradienį, vasario 2 dieną. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: VYRAS ir DUKTĖ 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — TeL 476-2345. 

Jr 

Naujomis knygomis pirmu
čiausia pasidžiaukim, o ka i jos 
padarys, kas j o m s buvo skirta, 
tada į j a s pažiūrėkime šalčiau ir 
užprotokoluotam, ko jose stinga. 

Vaižgantas 

M O T U L Ė S D A I N O S 
Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių Entnograf inis 

ansamblis, kuriam vadovauja Gitą Merkevičiūtė - Kupčins
kienė. 

Ta i lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
sėdę baudžiauninkai. Vai dariau, dar iau lyseles. Vaikų šo
kia Va i t u rugeli. Ant kalno malūnėlis. Išgėr iau vieną. Augo 
kaime mergelės, šėriau žirgelį. K a m t ie ra ta i . Polkutė. Kur 
bakūžė samanota i r ki tos. Malonu klausyti , nes senovinės 
lietuviškos liaudies dainos parodytos autent iškoje liaudi
nėje formoje. 

K a i n a su persiuntimu $7.95. Užsakymus s iųs t i : 

: ^ 

V 
DRAUGAS, ±5Ą5 W. 6Srd St., 

Chicago, IL 606*9 

U t t s f W « a t T * — 
LiaOnrlą Fonde ar «M? 

1981 gruodžio mėn. įnašai. 

MS2 WEST MARQUFTTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 0062* 

FHONE: SU 025-689? 
UJ5LA. 
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SEDA DEGA 
Stasys Baiplys 

T a i Lietuvos ka ro aviacijos 
kpt. Stasio Baipšio atsiminimai, 
pergyvenimai iš 1944 metų Lie
tuvoje, Vokietijoje. 

Išleido Laima Baipšytė 1980 
ra. Ka ina su persiuntimu $5.85. 

Užsakymus s iųst i : 

DRAUGAS, tftf W. 63rd 8t., 
Chicago, IL 60629 

minojs.ua gyv. dar prideda 
30 et. valstijos mokesčio. 

iiiiiiM*"«i""?Į!!iinj;Miiiiitimm<m 

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po: įamžintojas, pad. — 
padidino, įm. — įmokėjo, suma po pavardės — įnašų iš viso.) 

3x $10.00 Mažiulis Antanas $200.00, Marma Benadas, atm. įn. 
pad. Naumanas Mikalojus ir Ona $110.00, Naumanas 
Mikalojus ir Ona $210.00. 

1 $20.00 Stud. Atsarg. kar. „Ramovė", pad. Normantas Jonas, 
dipl. ekon., Australia $40.00. 

6 $25.00 Dainys Vladas $325.00, Dirda L.A., M.D. $345.00, 
Ramanauskas Vaclonas $225.00, Smilga Aleksas 
$175.00, Tamašauskas Juozas ir Petronėlė $625.00, 
Urbonas Vincas ir Ona $125.00. 

1 $30.00 Normantas Jonas, dipl. ekonomistas, Australia 
$1,130.00. 

6 $50.00 Bačiulis Petras A. ir Salomėja, atm. įn. pad. Bačiulis 
Vladas $250.00, DVM Delta-Delertas Adolfas Antanas 
ir Delta-Delertienė-Valaitytė Marija (mirusi) $350.00, 
Domanskis Rimas ir Pranutė $150.00, Koklys Artūras, 
atm. įn. pad. Koklienė Apolonija $150.00, Paliulis 
Petras ir Elena $300.00, Petkevičienė-Paukštytė Ona, 
atm. įn. pad. Petkevičius Povilas, vyras, $200.00. 

2 $75.00 Baleišienė Amelija $200.00, Valaitis Feliksas ir Agota 
$200.00. 

1 $75.20 Leugoud Edward $5,075.10. 
58 $100.00 Andrašiūnas Bronius ir Pole $400.00, X $700.00, 

Aukštuolis Rimantas R ir Vita M. $200.00, Andrulis 
Adolfas ir Viktorija $650.00, Anonis Vytautas ir 
Danutė $1,600.00, Babušis Bronius ir Ona $200.00, 
Babušis Edis A., Arch $100.00, Baukys Kazimieras, 
atm. įn.: Baukys Matas $100.00, Biržiška Mykolas, 
Prof., atm. įn.: Girvilas Kleopas A. $100.00, Bratėnienė 
Morta V., atm. įn. pad. Januškevičienė Anelė $800.00, 
Brazauskis Jonas, atm. įn.: Straukas Izidorius $100.00, 
Černius Rimas F. $600.00, Deksnys Antanas. Vysk. 
$200.00, Eidimtas Adolfas, Partizanų vadas, atm. įn.: 
Bartkienė Dalia $100.00, Gasiūnas Stasys $525.00, 
Korporacija „Giedra" Clevelande, įm. Leger Violeta Z. 
$200.00, Grayson Vida S. $200.00, Indriūnas Jonas, 
atm. įn. $100.00, Juodvalkis Uosis $400.00, Kasis Jonas 
ir Ina $400.00, Katarskis Vaclovas, Kun. $900.00, 
Kiršteinas Darius, jo tėvai Raimundas ir a.a. Aldona 
lit. mokyklos baigimo proga $100.00, Kražiškių 
Sambūrio valdyba, įm. Bagdonas Apolinaras P. 
$100.00, Kudirka Magdalena $400.00, Laužikienė Adelė 
$200.00, JAV LB Hot Springs apyl., įm. Ingaunis 
Stepas p-kas $300.00, Lukošiūnas Balys ir Nijolė 
$100.00, Lukošiūnas Rimas Tadas $100.00, Lukošiūnas 
Vitas Tomas $100.00, Markelienė Aldona $100.00, 
Mažiulis Antanas atm. įn. $100.00, Mulokas Jonas, 
Arch. $100.00, Narbutas Balys ir Genovaitė $300.00, 
Pavalkis Viktoras, Kun. dr., St. John Baptist Church 
$500.00, Petrauskas Petronėlė $100.00, Pesys Aleksan
dra $550.00, Petrutis Povilas, Sibiro kankinys, atm. įn.: 
Petrutis Domicėlė $100.00, Popeliučka Klemensas, Gen. 
ir Vanda, atm. įn.: Jurskytė Snieguolė $100.00, Prižgin-
tas Vacius ir šeima $1,700.00, Račkauskas Antanas, 
Kun. $1,125.00, Raslavičius Polius, M.D. $900.00, 
Sadauskas Mykolas ir Rozalija, atm. įn. pad. 
Sadauskaitė P. $800.00, SeSplaukis Alfonsas, Ph. D 
$100.00, Shallna Antanas, Garbės konsulas atm. įn. 

1 $120.00 

1 
11 

$145.00 

$150.00 
$200.00 

1 $210.00 

i 
5 

$250.00 
$280.00 
$300.00 

1 
4 

$400.00 
$500.00 

7 $1,000.00 

1 $2,000.00 
2 $4,000.00 
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pad. Shallna Susanne P. $1,240.00, Šilėnas Viktoras ir 
Ona $200.00, Skirpstūnas Antanas, atm. įn. pad. 
Slavinskas E. I. $200.00, Skodžius Antanas ir Marija 
$200.00, Slavinskas Steponas ir Stefanija, atm. įn.: 
Slavinskas E. I. $100.00, Stelmokaitis Benediktas 
$400.00, Titenis Antanas $100.00, Valiuška Antanas, 
Kun.: Josen Emilija $110.00, Vaineikis Juozas $2,-
600.00, Velykis Mykolas, Gen. atm. įn.: Jurskytė 
Snieguolė $100.00, Vitkus-Kazimieraitis Juozas, atm. 
įn. pad. Vitkus Valerijonas $410.00, Virbalis Jonas 
$100.00, Ziurys Eugenijus ir Regina $100.00, Zemeckas 
Kazys ir Helen $200.00, Zygas Juozas ir Apolonija, 
atm. įn. pad. Zygas Baltutienė Danutė $500.00. 
Arlauskaitė-Mikšienė Zuzana, atm. įn. pad. Ward 
Nijolė $825..50. 
Jaškulis Antanas, atm. įn. per Plečkaitienę N. 15 
asmenų $145.00. 
Skuodas Justin $150.00. 
Bublys Romualdas ir Ingrida $200.00, Černius Kazys ir 
Filomena $800.00, Galinis Bronius, Inž. ir Irena 
$1,000,00, Jackson Joseph ir Helen $200.00, Kisielius 
Tomas, M.D. ir Rita $500.00, Klevas Vincentas ir Sofija 
$350.00, Matthes Kurt, atm. įn.: Matthes Edith L 
$100.00 ir sūnus Jonas bei duktė Saliamonienė Rita su 
šeima per Liutermozienę Oną $100.00, iš viso $200.00, 
Mon8tavičius Algirdas, M.D. ir Barbora $1,100.00, 
Plėnys Kazimieras, atm. įn. pad. Plenienė Sofija 
$350.00, Staniškis Bronius ir Sofija $1,400.00, Varnelis 
Apolinaras ir Jadvyga $1,000.00. 
škažas Algis (miręs) ir Jadvyga per gimines ir kt. 
$410.00. 
Ankudas Stanley, M.D. $2,850.00. 
Zelba Bronė, atm. įn. pad. Zelba Pranas $500.00. 
Jasulaitis Juozas, Australia $1,700.00, Ignatonis 
Jeronimas, atm. įn. pad. Ignatonis Lilija, M.D. $1,-
065.00, Jasutis Stasys $500.00, Plikains Juozas J., M.D. 
ir Barbora $3,700.00, Skvireckas Juozapas, Arkiv. atm. 
įn.: Morkūnas Simonas, Kun. $200.00 ir Pikturna Vy
tautas, Kun. $100.00, iš viso $300.00. 
Butvydas Vincas ir Viltis $500.00. 
Džiugas Stasys ir Sofija $900.00, Laucius Genovaitė, 
atm. įn. per sūnų Laucių Henriką giminės ir kt. 
$500.00, Pročkis Jonas, atm. įn. pad. Pročkienė Stefa 
$1,500.00, X $5,000.00 
X $1,000.00, Bieliauskas Vytautas, Ph. D. ir Danutė, 
M.D. $4,500.00, Motiekienė Antanina per LF ižd. Grušą 
Los Angeles $1,000.00, Ruokis Jonas ir Stasė, atm. įn.: 
Biknevičienė Gražina $1,000.00, Vitkauskas Liuci-
tanas, kpt., sav. kūr., fizikas ir žmona Marija Virulytė, 
atm. įn.: Apanius Linda $1,000.00, Zuras-Zurauskas 
Jonas, atm. įn. pad. Zuras Alina $5,000.00, Pranis 
Petras ir Birutė $1,000.00. 
Budrevičius Juozas (Joe) $2,100.00. 
X $15,000.00, Naujokaitis Gediminas $5,600.00. 

Iš viso 115 narių $30,810.20 

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1981.XII.31 pasiekė $2,149,443.90. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $891,585.77. 

Palikimai sudaro svarbią lietuvių Fondo kapitalo dalį. 
1981.XII.31 palikimais gauta $535,210.48. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„UTHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFTT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629" 
Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 

remiamas lietuvybės išlaikymas. 

DRAUGAS, pirmadienis, 1982 m. vasar io mėn. 1 d. 

PADĖKA 
A. f A. 

JONAS KANIŠAUSKAS 
Mirė 1981 m. gruodžio 27 d. ir graodžio 31 d. palaidotas Sv. 

Kazimiero lietuvių kapinžse Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįs

tamiems savo dalyvavimu šermenyse, atsisveikinime ir laidotuvėse 
palengvinusiems mūsų skausmą ir liūdesį. 

Dėkojame visiems už žodžiu, laiškais ir spaudoje pareikštą už
uojautą. 

Dėkojame visiems šv. Mišių ir kitomis aukomis pagerbusiems 
velionio atmintį. 

Dėkojame kunigams V. Mikoiaičiui, J. Vaišniui SJ., J. Borevi-
čiui SJ. ir klebonui A. Zakarauskui su Sv. Vardo Draugijos nariais 
savo maldomis palydėjusiems velionį. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už šv. Mišias, pamokslą ir pa
lydėjimą į kapines. Dėkojame parapijos chorui giedojusiam šv. Mi
šių metu. 

Dėkojame Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės šauliams, vado
vaujamiems š. J. Mackonio, už atsisveikinimo pravedimą, garbės 
sargybą ir karsto nešimą. Dėkojame savanoriams-kūrėjams už gar
bės sargybą ir karsto nešimą. Dėkojame veteranams-ramovėnams 
už garbės sargybą. 

Dėkojame organizacijų atstovams už jautrius atsisveikinimo 
žodžius: p.p. Tamuliui, Vengianskui, Mackoniui, Juškaičiui, dr. Pa
liokui, Bagdonui. 

Dėkojame p. O. Viržintienei už Lietuvos žemės saujelę įdėtą j 
karstą ir skautininkei Aurelijai Vaičiulienei už Lietuvos smėlio 
žiupsnelį ir gintaro trupinėlį ant karsto. 

Nuoširdžiai dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui už 
tvarkingą, rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Dėkui visiems! 
Liūdinčios Dukterys ir Seserys su šeimomis. 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e m i e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUFTTE FUNERAL HOME 

TĖVAS KR SŪNUS 

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

Te l . 47t>-2345 
AIKŠTĖ A L T O M O B i l IA M S STATYTI 

LAIIX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. UTUANICA AVENUE TeL YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. UCK (LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. «9th STREET Tel. REpublk 7-1213 
11028 Southwest Highway, Palos Hills. Illinois TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAf ayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1011 

YASAITIS - BUTKUS 
1448 SO. SOth A VE., CICERO, Oi-. T«l. OLyn^k 2-1003 
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I įsigykite ši$ populiarią plokštelę 1 
| RADVILA P E R K Ū N A S - LA GIOOONDA TOSCA 
5 TURANDOT - ALDĄ - LA J O V Ė - ANDREA CHENTER Š 
| CARMEN - MANON - L E S C A L T - PAGLIAOGI l 

I S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
r S t u t t g a r t ' o Simfoninis orkestras 
| Dir igentas DARIUS LAPINSKAS | 
5 Ta i viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiunti- t 
~~į mu $7.95. Amerikoje . Užsakymus siųsti: į 

DRAUGAS. 4545 W. 6Srd St., Chicago. tU 60629 I 
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X Danutė ir Raimundas Slė
niai, Chicago, 111., lietuviškų or
ganizacijų darbuotojai, paskyrė 
tūkstantinę Lituanistikos ka
tedrai. 

X Dr. Zenonas Rekašius, Gin
t a Remeikytė, Jonas šoliūnas ir 
kiti kalbės apie lietuvių spau
dos kryptį, etiką, finansinį pa
grindą, skaitytojų pageidavimus 

I Šviesos - Santaros rengiamoje 
į vakaronėje penktadienį, vasario 

* Prel. Jonas Aviža, buvęs 
Kauno arkivyskupijos kurijos 
archivaro padėjėjas ir notaras, 
Vokietijos vyskupų delegatas 
lietuvių pastoracijai 1971-1979 

X Bronius Kviklys, buvęs 
"Draugo" redaktorius, šią sa
vaitę išvyksta į Californiją. Va
sario 7 d. jis skaitys pagrindinę 
paskaitą Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjime San 
Francisco lietuviams, po paskai
tos rodys Lietuvos bažnyčių 

5 d., 7:30 vai. vak. 
Centro kavinėje. 

Jaunimo 

m., šiuo metu gyvenąs Muenche-! skaidres. Kartu suruoš ir da
ne, atsiuntė "Lietuvos bažny
čių" knygų autoriui tikslių in
formacijų apie Kauno arkivys
kupijos kunigus išeivijoje. Ta 
proga jis pasidžiaugė, kad jau 
baigiame ruošti spaudai knygą 
apie Kauno arkivyskupijos baž
nyčias, palinkėjo autoriui geros 
sveikatos ir išreiškė savo prita
rimą tokio veikalo išleidimui. 

X Kun. Antanas Saulaitis. 
PLB vald. vicepirrniinnkas švie
timo reikalams, išsiuntė komp
lektus leidinių visų kraštų LB 
valdyboms, kad kraštuose vei
kiančios lituanistinės mokyklos 
susipažintų su lituanistiniam 
švietimui tinkamais leidiniais ir 
galėtų juos užsakyti savo mo
kykloms. Leidiniai ir jų per
siuntimas kainavo keletą tūks
tančių dolerių, šį projektą pa
rėmė Lietuvių Fondas. 

X Dr. A. Kušlys, Šveicarijos 
LB pirmininkas, savo laiške PLB 

bartinės rezistencijos — po
grindžio leidinių ir dokumentų 
parodėlę. Meninę programos da
lį atliks vietinė tautinių šokių 
grupė "Vakarų vaikai". Minėji
mas prasidės 2 vai. p. p. Šv. Jo
no Krikštytojo bažnyčioje, Mil-
pitas, kur kelbonas yra kun. dr. 
V. Pavalkis. 

x Advokatas Povilas žumba-
Ids bus pagrindinis paskaitinin
kas per Lemonto LB apylinkės 
Vasario 16-tosios minėjimą, ku
ris įvyks vasario 14, 2 vai. po 
pietų Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos patalpose. 
Meninę programą atliks mokyk
los mokiniai ir „Spindulio" tau
tinių šokių grupė. Šv. Mišios bus 
atnašaujamos 12:45 po pietų 
De Andreas seminarijoje. 

x Rimantas ir Rita Penčylai, 
Palos Hts., BL, Romas Jurkus, 
Verdun, Kanada, Vladas Baltrū
nas, B. C , Kanada, R. Petro
nienė, So. Boston, Mass., Sophia 

valdybai rašo, kad paskutiniu , ^ ^ B a I t i m o r e > M<L> a t s i u n _ 
laiku Europos spaudoje dažnai 
minima Jaltos sutartis, paste
bint, kad j i yra prieš tautų ap
sisprendimo teisę. Dr. Kušlys 
reiškia nuomonę, kad Lietuvių 
Bendruomenė turėtų parašyti 
JAV-ių prezidentui laišką, rei
kalaujant, ne prašant, kad jis 
paskelbtų Jaltos sutartis nega-

tė po 5 dol. aukų už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
ačiū. « 

X JAV LB Cape Cod apylin
kės valdyba, atsiuntė 25 dol. 
auką su laišku: " . . .apyl inkės 
valdyba labai vertina "Draugo" 
vadovų tikrą supratimą LB-nės 

Hojančiomis. Tokį laišką taip j < i a r b l * lietuvybės išlaikyme išei-
pat reikėtų paskelbti Amerikos 
spaudoje. 

X Rūta Pakštaitė, Jonas An
tanaitis, Ada Juškienė, čika-

vijoje ir sunkų darbą Lietuvos 
vadavimo baruose. Tikime, kad 
"Draugas" ir ateityje LB-nės 
pastangas rems ir garsins". Pa
sirašė Vladas 2idžiūnas, valdy-

giškiai, Aldona Aistienė, Templėj ^ pirmininką^ Ū- Irena Jaso-
Hills, Md., Jonas Šaulys, Brand-
ford, Conn., Aleksandra Žukas, 
VVoodhaven, N. Y., S. Cipkienė, 
Baltimore, Md., Irena Blekys, 
Seattle, Wash., atsiuntė po 5 dol. 
aukų įvairiomis progomis. Ačiū. 

X Pranas Stančius, Nashua, 
N. H., pratęsdamas "Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė 17 dol.; 
auką. Labai ačiū už lietuviško; 
žodžio vertinimą. P. Stančius 
dar prirašė trumpai, kad jis 
"Draugą" skaito jau 33 metai, 
jam patinka, jo laukia kas dieną. 

X Knights of Iithuania, Illi
nois - Indiana district, vertinda
mi lietuviškos spaudos reikšmę 
lietuviškame veikime, per savo 
pirmininkę I. K Šankų atsiuntė 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

X "Suktinio" ratelio vadovy
bė, Chicago, BĮ., norėdami pa
remti lietuvišką spaudą, be to, už 
gerą jo informaciją atsiuntė 
25 dol. auką. Labai dėkojame. 

X Adv. Eugene R. Pietkievi-
čkis, Chicago, BL, direktorius 
Lietuvių Katalikų spaudos drau
gijos, kuri leidžia "Draugo" 
dienraštį, įteikė 250 dol. auką 
jo stiprinimui. Nuoširdus ačiū 
už gražią paramą. 

X A. a. Kazys Sutkaitis, Sou-
derton, Pa., mūsų daugelio metų 
skaitytojas, mirė 1981 m. lapkri
čio mėn. Taip mums rašo jo 
sūnus Gismund, gyv. Perkasie, 
P a 

X Polmyra Damsažtienė, Elz
bieta Lapinskienė, aplankė 
"Draugą" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnes sumas. 

X lietuvių Fondo Fed. Kre
dito Kooperatyvas moka aukš
tesnius procentus už indėlius 
kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus
ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas 
atidarytas trečiadieniais nuo 
12 - 6 v., šeštadieniais nuo 10-12 
vai. L F . patalpose tel. 737-2110, 
sekmadieniais nuo 10-1 v. Jau
nimo Centre. (ak.) 

nienė, iždininkė. Labai ačiū už 
auką 

X Algis Liepinaitis, Riversi-
de, BĮ., Austrą Puzinas, San Ma-
teo, Cal., O. Dagys, St. Louis, 
Mo., inž. Vaclovas Mažeika, 
Park Ridge, BĮ., užsisakė nau
jausių leidinių už didesnes su
mas. 

X Dr. Rūta Oeputytė-Taaffee, 
Ottawa, Kanada, Sofija Ka
činskas, Cleveland, Ohio, Gregor 
W. Radvenis, Los Angeels, Cal., 
Jonas Razmukas, Chicago, 111., 
C. Mickūnas, CenterviUe, Mass.; 
atsiuntė visi įvairiomis progo
mis po 10 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

x Kazys Mickevičias, Cicero, 
111., Antanas Piaušinaitis, S. 
Šagamogienė, čikagiškiai, Au-
gust Dumbra, Sagžnaw, Mich., 
Klemens Ceputis, Muskegon, 
Mich., E. Ramančionis, "VVood
haven, N. Y., Ben Stankus, San
ta Clara, Cal., C. Choromanskis. 
Hamilton, Kanada, Frank Ver-
ketis, Fairfield, Cal., A. Sakas, 
Lancaster, Ohio, M. L Jasaitis, 
Boston, Mass., Apol. Varnelis, 
Dowagiac, Mich., visi užsisakė 
įvairių leidinių, plokštelių ir me
džio drožinių. 

x Alex BBnstrubas, Summit, 
BĮ., pratęsė prenumeratą ir pri
dėjo auką už kalėdines korte
les. Ačiū. 

x Anatolijus Lakas, Chicago, 
BĮ., visuomenininkas, mūsų rė
mėjas, pratęsė "Draugo" prenu
meratą, pridėjo 15 dol. auką su 
prierašu: " . . .mūsų senesnės 
kartos skaitytojų gretos retėja, 
tačiau "Draugas" vis toks lietu
viškas, mie las . . . Pats laikas 
ne tik remti savo laikraštį, bet 
prikalbėti bent vieną jaunes
nės kartos būti "Draugo" skai
tytoju . . . " Labai ačiū už para
mą ir mielus žodžius. 

x Ignas VaJoeBūnas, Chicago, 
BĮ., atsiuntė 10 dol. už kalėdi
nes korteles ir kalendorių. Ačiū. 

X PLB Kultūrinė komisija, 
kuriai vadovauja V. Kleiza, rū
pinasi megzti kultūrinius ryšius 
su užsienio kraštų lietuviais, 
Tokios kultūrinės draugystės 
ugdymui komisija kviečia me
nininkus iš užsienio kraštų į Š. 
Ameriką, taip pat ruošia išvy
kas iš š. Amerikos. Vasario ir 
kovo mėnesiais Kultūrinės ko
misijos kviečiami, įvairiose lie
tuviškose kolonijose svečiuosis 
Argentinos soBstai Zuzana Va-
ladkaitė de Lopez (mezzo sopra
nas) ir Antanas Slančiauskas 
(bosas). Vasario mėnesį aplan
kys Chicagą. 

X LB Cicero apylinkės valdyba 
vasario 14 d. ruošia Vasario 16 
minėj imą . §V. MlSlOS UZ Lietuvą j Lietuviai pas Pensilvanijos gubernatorių gruodžio 19 d. jo namuose įvykusiame priėmime. I eilėj iš k.: B. 
b u s |ŠV. A n t a n o b a ž n y č i o j e ! Senferas, A. Novasitis, Virginia Thomburgh, gubernatorius Diek Thomburgh, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos 
1 0 : 3 0 va i . r y t o , 12 vai . parapi- j pirm. Aušra Zerr, F. Boyle ir Lietuvos vyčių kuopų atsto-vai,-vės. 
jos salėje akademija su progra- į • 
ma. Pagrindinis galbėtojas — i 
advokatas SauBus Kuprys. Me- \ 
ninę dalį atliks solistė Rūta 
Pakštaitė. Dalyvaukime visi pa
maldose ir minėjime. 

X J . Taoras, St. Petersburg 
Beach, Fla., pratęsdamas "Drau
go" prenumeratą, atsiuntė ir 
10 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Ačiū. Pašto ženk
lais gaBma mokėti. 

X Vladas Civinskas, Juno 
Beach, Fla., Emilija Jurgėla, 
Glendale, N. Y., Jonas Kriščiu-
kaitis, Avon, Mass., ;Stan. K. 
Lukas, Brcoklyn, N. Y., Albinas 
Slivinskas, Addison, BĮ., Petras 
Vingelis, Omaha, Nebr., atsiun
tė įvairiomis progomis po 7 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X N. Orlauskas, Detroit, 
Mich., P. Grušas, Agoura, Cal., 
Ona Šimonienė, Loveli, Mass., A-
Norkevičius, West - Borough, 
Mass., Antanas Makaras, Hot 
Springs, Ark., atsiuntė po 7 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NEBIJOKIME NAUDOTIS 

VALDŽIOS PARAMA 
lietuvis gaus? , senelių priežiūrą ir kokią pa-

| galbą pensininkai gali gauti iš 
j valdžios. Į tuos susirinkimus 

Chicagos miesto centre yra j b ū d a v a u kviečiama kaip Lietu-
įstaiga, kuri rūpinasi senesnio . v o s D u k t e r a . draugijos atstovė. 
amžiaus ir invalidumo paliestais j Vėliausias toks susirinkimas I nenorime padidinti, o tik suma-
asmenimis (Office for senior j j ^ o saUSį0 22 d. 10-12 vai. | žinti iki minimumo: kiek gavau 
citizens and handicaped). J i ; Skyriaus direktorė Barbara A. į aukų iš lietuvių, tiek ir išda-
turi skyrius įvairiose miesto da- j x į c p a n padarė pranešima apie! linu . . . 
lyse. Mūsų,_lietuvių, apgyventai į įvairhrs pagerinimus pensinin-' 

Amerikiečių įs
taigų baimė? Kodėl važiuojama 
j paramą skiriančią įstaigą ne 
paramos prašyti, o jos atsisa-

| kyti ? Argi savo šalpos išteklių 

Yra būdų ir progų gauti pi
niginę paramą — Ketuviui ne
reikia. Yra siūloma sūrio, pieno 

taiga (Welfare office) dalins j milteliu, kruopų — lietuviškai 
sūrio, pieno miltelių ir kruopų į šalpos organizacijai tuo rūpin-
atsargas. tis per žema? Žinoma, mes — 

Peer Lykke, Grants manage - j^ n e finansiniai, tai bent dva-
ment direktorius, pranešė, kad j s i o S •'nulijonieriai". 
šiais metais federalinė ir valsti- į P r - Masilionienė 
jos valdžia yra paskyrusi 15 mi- j . 
Ii jonų dolerių pelno nesiekian
čioms organizacijoms mažųjįj į 

už labai | premijų (mini grants) vardu. 
' Skiriama 17,500 dol. vieniems 

Marąuette Parko apylinkei ar- j k a m s i r invalidams. Taip pat 
timiausias tos įstaigos skyrius j pranešė, kad valdžios šalpos įs-
"Multi purpose eenter for se-
niors" vardu yra 6117 So. Ke-
dzie Ave. Skyrius kviečia ir ra
gina apylinkės pensininkus ir 
invalidus pasinaudoti jo veikla 
ir renginiais. 

Kiekvieną mėnesį įstaiga iš
spausdina savo mėnesinės veik
los planą, nurodydama laiką ir 
renginio pobūdį. Pensininkams 
ir invalidams pietūs 
žemą kainą vyksta kiekvieną 
šeštadienį ir sekmadienį. Tačiau į metams, ypatingu atveju dviem, 

X Juozas Grabys, Winnipeg,' š i e m s pietums reikia užsiregis-1bet n e daugiau. Todėl kartą ne-
Man., Kanada, P. Ausiejus. 
Centerville, Mass., Raymond 
Gierštikas, Oak Lawn, BL, St. 
Druskis, Ont., Kanada, J. Po
vilaitis, Omaha. Nebr.. atsiun
tė po 5 doL aukų už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Ačiū. 

X A. Stankevičius, Melrose 
Park, HL, Sophie Dovydauskas, 
Cicero, BL, Stasys Barsteika, 
Cleveland, Ohio, A. Kazickas, 
Philadelphia, Pa., Virginia Gu-
reckas, Oxon Hill. Md., R. Vil
kas, Miami Beach, F l a , atsiun
tė po 5 dol. aukų už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Ačiū. 

X Bruno Petrauskas, Bur-
bank, 111., atsiuntė 5 dol. J. Sa-
dūnas, Los Aiamatos, Cal., — 
4 dol. Po 3 dol.: M D. Banevi
čius, Jonas Gintautas, A. Šulai-
tis, Jonas Lengvinas. Po 2 dol.: 
M. Vaitkevičius, S. Stočkus, Al
fonsas Jesunas. Ačiū. 

x Ben Serapinas, Oak Lawn, 
111., atsiuntė 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Po 7 dol. 
atsiuntė: J. Urbonavičius, Eas t 
VVindsor, N. J., Vytautas Nor
kus, \Vaterbury, Conn., K. Kau
linis, Philadelphia, Pa., Povilas 
Naureckas, Chicago, UI., — 5 
dol., E. M. Juška — 4 dol., An
tanas Plaušinaitis — 3 dol., po 
2 dol. — Antanas Sajauskas ir 
Marija Naujalis. Visiems ačiū. 

x Anna Balsis, Rego Park, 
N. Y., užsiprenumeravo "Drau
gą" vieneriems metams, pade
dant P. Turuliened. Ačiū abiems. 

x 3 dol. atsiuntė J. Mustei
kis. Po 2 dol.: Ana Taraila, J. 
Girdauskas ir Maria Dabrila. 
Labai ačiū. 

X Algis Liepinaitis, Riversi-
de, 111., apsilankė "Drauge", įsi
gijo naujausių leidinių už dides
nę sumą ir įteikė auką lietuviš
kos knygos palaikymui išeivijo
je. Labai ačiū. 

truoti pirmadieniais iki 12 val.ĮSavus> b e t iPrašymus kartojant 
Kiekvieną penktadienį 1 vai. yra į T?* ?*** kiekvienai pelno ne 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

AUSTRALIJOJE 
— Andriui Tamulevičiui, Lie

tuvos kariuomenės savanoriui-
kūrėjui, buvo amputuotos abidvi 
kojos. Ligonis slaugomas savo 
žmonos Springvale vietovėje. 

— A. a. Jonas Mulokas, apie 
le vieno dolerio vertės, šokiai i š i a i programai skiriama 20,000 į kurio mirtį buvome trumpai pra-

įvairių rankdarbių kursai. Kiek
vieną sekmadienį 1:30 vai. p. p. 
rodomas filmas. Kiekvieną an
trą ir ketvirtą mėnesio šeštadie
nį vyksta bingo žaidimai. No
rint gauti žaidimui kortelę, rei
kia nunešti kokią nors dovanė 

siekiančiai, ypač šalpos organi
zacijai tokią premiją gauti. Yra 
ir kitas atvejis pelno nesiekian
čiai organizacijai premiją gau
ti. Tai būtų "Spėriai ethnic 
access grant" angliškai nekal
bantiems seniesiems žmonėms. 

vyksta kiekvieną sekmadienį. įdo1- T a programa apima dau-
Knygynas atdaras visą dieną.! § i a u kultūrine veiklą. 
Iš anksto užsisakius, galima Į Kai kurios lietuviškos organi-
gauti susirinkimams sales. In-j zacijos ar įstaigos tokias premi-
validams būna specialūs patari- j jas jau yra gavusios ir jomis 
mai ir diskusijos. Nuo vasario ; pasinaudojusios, kai kurios te-
1 d. pirmadieniais ir trečiadie-1 belaukia savo eilės. Deja, yra ir 
niais bus pensininkams ir inva-' tokių lietuviškų organizacijų, 
lidams užpi'domi mokesčiai j kurios save vadina šalpos orga-
(income tax), tik reikia iš anks-| nizacija, narių ir net valdybų, 
to susitarti. Cia taip pat yra | kurie, J. Šoliūno žodžiais tariant, 
raštinės, kuriose pareigūnai už- i "yra nepaprastai priešingi bet 
pildo įvairias formas, liečiančias Į kokios pašalpos gavimui iš fede. 
socialinius reikalus. 

Kiekvieną mėnesį čia yra su
kviečiami apylinkės pelno ne
siekiančių organizacijų atstovai. 
Miesto centro ar kitų skyrių pa
reigūnai padaro pranešimus, 
kas yra naujo socialinių reikali; 
srityje. Kas du mėnesiai būna 

ralinės ar vietinės valdžios in
stitucijų'' (Pavydas kenkia, 
"Draugas", 1982. I. 25), o tuos 
savo narius, kurie valdybos po
sėdžiuose ar visuotinuose susi
rinkimuose šį reikalą kelia ar 
tos paramos valdiškose įstaigo
se ieško, šmeižia, smerkia, iš

nešę, buvo sausio 17 d- palaido
tas Springvale kapinėse, Mel-
bourne. Buvo gimęs 1892 m. Pa
pilio valsčiuje. Lietuvoje dirbo 
žemės ūkio ministerijos žinybo
je. Australijoje aktyviai reiškė
si Australijos Liet. katalikų 
federacijoje, priklausė ateitinin
kams. Yra paskelbęs nemaža 
rašinių ir keletą knygelių. 

konferencijos, kur kalbama apie stumia. Kas čia? Pavydas, kad 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Aveirae 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo S iki 7 vai. vak. 

Šeetad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Vincas Tautvydas Užkurai

tis sėkmingai išlaikė Californijos 
valstijos advokato egzaminus ir 
gavo teisę verstis advokatū
ra. Jis yra baigęs Los Ange
les Loyolos aukšt. mokyklą, stu
dijavęs Californijos universitete 
ir baigęs 1977 m. bakalauro 
laipsniu, o paskui konkurso bū
du įstojęs į Los Angeles univer
siteto teisių fakultetą ir dar bai
gė biznio administraciją, gauda
mas teisių daktaro diplomą 
Abiejuose universitetuose buvo 
pirmaujantis studentas. Nauja
sis advokatas yra mirusio Vin
co ir Veltos Užkuraičių sūnus, 
artimas prof. J. Balčikonio gi
minaitis. Jis yra veiklus lietu
vių apylinkėje. 

— A. a. Bronistavas Janonis, 
senosios kartos lietuvis, sulau
kęs 87 m. amžiaus, mirė New 
Yorke. Kilęs iš Panevėžio. Jo 
sūnus Lawrence Janonis yra il
gametis New Yorko Lietuvos 
Vyčių kuopos pirmininkas. Ve
lionio atsisveikinti susirinko vy
čių 12 ir 110 kuopos, nors jis ir 
nepriklausė organizacijai. 

— A k t Juozas Roley-Bolevi-
čaus, gyvenąs New Yorke, buvo 
išvykęs į Romą dalyvauti savo 
giminaičio arkiv. Jono Vytauto 
Bulaičio šventimuose. Taip pat 
į arkiv. J. V. Bulaičio vyskupiš
kus šventimus iš New Yorko 
buvo nuvykęs ir kun. Kazimieras 
Pugevičius, kuris parsivežė daug 
nuotraukų (jos panaudojamos ir 
"Drauge") ir įkalbėtą juostelę, 
kurią galėjo transliuoti per ra
dijo valandėlę. 

— A. a. Emilija Mitkienė, vie
na šv. Kazimiero parapijos pir
mūnių, mirė Los Angeles, sulau
kusi 94 metų amžiaus, pereitų 
metų pabaigoje. Ji buvo nuvež
t a palaidoti į Chicagos šv. Ka
zimiero kapines, kur jau ilsisi 
jos a. a. vyras Vincas. 

— A a. Petronėlė Bichnevi-
čienė, sulaukusi 84 m. amžiaus, 
sausio 17 d. mirė New Yorke, 
palikdama tris sūnus ir keturias 
dukteris. Palaidota Šv. Jono ka
pinėse iš Apreiškimo par. baž
nyčios. Vyras buvo miręs jau 
anksčiau. Jis yra buvęs Vievir-
žėnų, Kretingos apskr., girinin
kas. 

— A. a. Henrika Kirkytienė-
Buikaitė sausio 13 d. mirė New 
Yorke ir palaidota sausio 16 d. 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress HiiUs kapinėse. Li
ko sūnus Viktoras Kirkyla su 
šeima. 

— Los Angeles Eetuvių kolo
nijoje per Kalėdų laikotarpį mi
rė Emilija Mitkienė, Bernardas 
Naginis ir Vincas Mieželis, o po 
Naujųjų metų mirė Petronėlė 
Paišienė, kuri palaidota prie sa
vo giminių Simi Valley, Calif. 
Palaidojimu rūpinosi sūnus Al
fonsas Paišius su žmona. 

iKimiiiiiiiiiimmiiimiimiimimnniiiiiii 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šestad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

mimmimiiiMiiiimmiijHiuummiiim! 

Jaunuoliai daro plakatus prieš lenkų ir Sovietų S-gos priespaudą demon
stracijoms 

jiniMiiiMiiiifiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHinHiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimniHiiup; 

1 DR. ANTANAS KUČAS E 

| ARKJV. JURGIS MATULAITIS | 
| MATULEVIČIUS | 
| Gyvosios krikščionybės apaštalas I 
= Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORE E 
= s 
S Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie S 
s Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- s 
= Iišką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- 2 
š čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos F 
s Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prašyti s 
= Šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. = 
| Veikalas yra 592 psl.. didelio formato, kietais viršeliais. § 
j Kaina su persiuntimu $16.50. Užsakymus siųsti: = 
į DRAUGAS, Ą515 W. 6Srd St.t Chicago, IL 60629 | 
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