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MURAVJOVAS 
VAKAR IR ŠIANDIEN 

(Tęsinys) j episcopus" Jonas Gintila, kuris 
Į Akademijos valdybą įėjo du j demonstratyviai reiškė nuolanku 

nariai pasauliečiai stačiatikiai 
Dvasinių mokslų įstaiga buvo da
bar arčiau caro ir jo aukštųjų 
valdininkų. Visur matyti rusų val
džios noras išplėsti savo įtaką 
bažnytinėse įstaigose. Tačiau Aka
demijos nepavyko rusams paimti 
į savo rankas. Ši dvasinė mokyk
la davė Rusų imperijos (katali
kams daug šaunių, Bažnyčiai 
atsidavusių kunigų ir vyskupų. 
Valdžiai pataikaujančių kunigų 
buvo tuomet labai maža. O ir 
tie, visuomenės smerkiami, netu
rėjo žymesnės įtakos ir dėl to ne
galėjo būti naudingi vyriausybei. 

Rusų vyriausybė savinosi teise 
skirti vyskupus. Caras vyskupais 
skirdavo tuos, kurie lengvai pa
siduodavo valdžios įtakai. Romai 
nebelikdavo nieko kita,kaip vien 
sutikti su įvykusiais faktais ir pa
skirtajam kandidatui atsiųsti bu
lę. Kandidatai buvo parenkami 
iš Kolegijos narių, kurie, mitros 
siekdami, įvairiais keliais ieško
davo protekcijos caro rūmuose. 
Buvo tai dažniausiai žmonės su-
pasaulėję, menkos doros ir Baž
nyčiai netinkami vyskupai. g La
biausiai rusų valdžia trukdė ka
noniškai skirti vyskupus Vilniaus 
vyskupijoje, 1808 m. minas vys
kupui Jonui Kazakauskui, tik 
trumpais laikotarpiais vyskupija 
turėjo tikrus ganytojus. Ištisus 
50 metų valdė laikinieji admi
nistratoriai. 

Geriau buvo Žemaičių vysku 
pi joje. Cia 1801 - 1835 m. valdė 
vyskupas Juozapas Arnulfas Gied-
raitis. Po jo 6 metus "nominatus 

mą rusų vyriausybei. Vatikanas jo 
nepripažino, todėl jis taip ir Ifflco 
"episcopus nominatus". Po jo 
1850 - 1875 m. — žymiausias vys
kupas Motiejus Valančius. 

Caras Nikalojus II stengėsi Baž-| 
nyčios administraciją sukoncent
ruoti Rusijos sostinėje Peterburge. 
Iš čia visus imperijos katalikus 
valdė Mohilevo metropolitas. Jo 
klausė ir Lenkijos katalikai su 
Varšuvos arkivyskupu. Metropo
litas buvo priklausomas nuo Ko
legijos, kurią valdžia visaip len
kė į savo pusę-

Nikalojaus I valdymo laikais 
daug vyskupų Rusijos valdomuo
se kraštuose išmirė. Liko vienas 
kitas senelis. Roma naujus tvir
tinti atidėliojo. Caras ryžosi būti
nai pravesti savo kandidatus, ku
rie būtų atsidavę jo valdžiai. To 
kiu reikėjo rasti 7 ar 8. Tikybųj 
departamento direktorius, prity-Į 
ręs valdininkas Skripicinas apva-! 
žinėjo Lietuvos ir Baltarusijos pro 
vincijas. Jis surado tokių,kurie su 
tiko su vyriausybės sąlygomis ir] 
raštu pasižadėjo, kad jei bus pa-l 
skirti vyskupais, toliau kon-f 
sekmos naujus vyskupus be Ro 
mos sutikimo. Tarp tokių kandi-] 
datų paminėtini — Vaclovas Ži 

Nauji nesutarimai 
vokiečių koalicijoj 

Ideologinis klausimas: kaip gydyti krizę? 
Bona. — Praėjusią savaitę Va- ( skiriasi nuo kitų dviejų, kad ji 

Iš teroristų rankų Italijoje išvaduotas gen. James Dozier su šeima pas Italijos premjerą. Iš kaires: premjeras Gio-
vanni Spandolini, generolo duktė Cheryi, pati JAV armijos leitenante, gen. Dozier ir jo žmona Judith. 

latas Jonas Rupeika. Tokiu val-| 
džia palaikė ir Akademijos rėkto 

j rių Igną Holovinskį. Kai tą pas-! 
laptį jam patikėjo, jis rado būdui elementų, įkurie įsijungė j krimi 
Peterburgo kėslus ir klastą pra-[ " " ' """ "T '" 

SOVIETŲ ŽYDŲ, 
iZRAELIO MAFIJA 

Gengsteriai kenkia geram žydų vardui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

karų Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt vėl užsiminė apie pasi
traukimą iš pareigų. Viena iš 
daugelio priežasčių, — vis aiš
kesni nesutarimai valdančioje 
koalicijoje. Jau beveik 12 metų 
Vokietiją \aldo socialdemokratų 
ir laisvųjų demokratų koalicija. 
Kol ekonominė padėtis buvo ne
bloga, partneriai sugyveno gra
žiai. Kai bedarbių atsirado dau
giau, negu bet kada per pasku
tinius 29 metus, prasidėjo nesu
tarimai. Jau praėjusių metu va
sarą kilo ginčai dėl biudžeto, 
dėl ekonominės politikos, kurie 
iškėlė vokiečiams klausimą, ar 
ar ilgai išsilaikys ši vyriausybė? 

Vakarų Vokietijai tenka tau
pyti, tenka atsisakyti kai kurių 

„turi savo veidą", savo politiką, 
ypač ekonominiuose klausimuose. 
Todėl partija išėjo prieš social
demokratų socialines programas, 
pasisakė prieš didesnius mokes
čius, siūlydama panašų receptą, 
kurį pradėjo Amerikoje įgyven
dinti prezidentas Reaganas,—ma
žinti mokesčius ir leisti laisva
jai rinkai, privačiai iniciatyvai 
daugiau pasireikšti, be centrinės 
valdžios kišimosi. Partija net siū
lė apkarpyti socialinių programų 
sistemą, kuri Vakarų Vokietijoje 
yra daug platesnė ir gilesnė, ne
gu Amerikos. Šitokie laisvųjų de
mokratų siūlymai sukėlė didelį 
pyktį kairiųjų socialdemokratų 
tarpe. Tuo tarpu tie siūlymai bu
vo labai palankiai priimti opozi-

planų. Socialdemokratų partijos j d j-o s _ krikščionių demokratų 
kairysis sparnas, kuris yra gan j s i u o k s n i u o s e Socialdemokratų 

(Tęsinys) 
Įdomu, kad daug anksčiau, per

nai grvodžio 10 d. žydų žurnalas 
"Sentinel" persispausdino "Je-
vvi-sh Press" straipsnį: "Israeli 

linskis ir Vilniaus ir Šiluvos infu-| m a f i a i s a growing concern here 
and abroad". Cia rašoma, kad 
tarp Izraelio emigrantų yra nema
žai kriminalistų ir antisocialių 

nešti Romai. 
(Bus daugiau) 

KOVOS SALVADORE 
Komunistai siekia sustabdyti rinkimus 

nalinę veiklą ir sudarė "Izraelio 
mafiją". Tos mafijos kilmė atve
da tyrinėtojus į 1975 m. Tais me
tais grupė žydų, kurie gyveno Bat-
Yam, kaižkaip gavo Izraelio gero 
elgesio pažymėjimus ir vizas į 
JAV. Tie žmonės buvo bausti ci
viliniame gyvenime ar kariuome
nėje. Izraelio policfja ir pdlicijos 
ministerija žinojo, kad be gero el
gesio pažymėjimų tie žmonės ne
gaus vizų į Ameriką. Tai buvo 
darbo partijos laikais. Likudo 
partija, laimėjusi valdžią, panai-

San Salvador. — Antradienį las, naftos tiekimas? 
Salvadoro revoliucijonieriai puo- j Sekretorius Haigas paaiškino 
lė kelis miestus. Apie 500 už-; senate, kad Amerika, pasitarda-
ėmė Nueva Trinidad, kur nušo- : ma su Meksika, Kanada,, Vene-
vėapie 150 žmonių, jų tarpe ka-cuela, ieško kelių padėti Centroj k l " ° P° ^ o s ministeriją ir per 
riuomenės įgulos viršininką ir 10 | Amerikos šalims išspręsti neleng- i v e f £ * S C u ^ v m m s vidau: 
kareivių. Kita sukilėlių grupė puo-į vas ekonomines problemas. Vi- j įeika!u _ m i n i s t e n j a i ' r a s o " e w l s h 

soms nepriklausomoms Karibų jū-' r e s s 

ros šalims gresia Kubos ir Nika
ragvos remiami sukilimai prieš 

yra kontroliuojama ir vadovauja- j 
ma 11 izraelitų. 

Straipsnis nurodo,*iad Ameri
kos policija sunkiai gali sugaudy
ti tos mafijos narius. 'Tylos ko
deksas" šioje grupėje labai griež-
tai prižiūrimas, brutaliai įgy
vendinamas ne tik tarp grupės 
narių, bet ir visoje žydų bendruo
menėje. Nors iš Izraelio gauna
ma vietinės policijos informacija, 
jos negalima panaudoti Amerikos 
teismuose. Izraelio policijos kvo
tos numeris mafijos nariui Am-
non Bachsihan yra 101-52. Jis 
gyvena Los Angeles, tačiau JAV 
pdlicija negali jo apkaltinti ar de
portuoti, nes jo kriminalinė pra
eitis būtų atmesta vietinių teis
mų, sakoma straipsnyje. 

Pirmos žinios apie Izraelio 

lė Usulutan miestą, tačiau po 
kelių valandų buvo priversta pa
sitraukti. Sukilėlių radijas ragi-

vedė policijos uždavinius vidaus 
ministerijai, rašo "Jewisl 
Kai naujieji imigrantai su 

sirinko Miami ir Los Angeles, jie 

no Salvadoro darbininkus ir vals- t demokratinę sistemą, prieš taikin-
tiečius sukilti. ' gus politinius pasikeitimus. Sal-

Komunistinių karių veikla pa-! vadore valdžios priešai bando pa
gyvėjo prieš kovo 28 d. planuo- grobti valdžią jėga, nes jie žino, 
jamus Salvadoro demokratinius kad jos nelaimės rinkimuose, pa
rinkimus. Daug miestų neturi. sakė sekretorius, 
elektros srovės dėl sukilėlių šabo-1 New Yorke veikianti organiza-
tažo. Karinė vyriausybė paskelbė, cija "Freedom House" paskelbė 
kad puolimai vyksta ne prie? raportą apie laisvosios spaudos 
karines įgulas ar valdžios įstai- j ir televizijos pranešimus apie Sal-

— Iranas be jokių paaiškini
mų paleido britų pilietį, kuris, 
oficialiai neapkaltintas, buvo 
kalinamas Irane 17 mėnesių. 
Spaudoje jis buvo vadinamas 
šnipu. _ 

— Warhingtono policija ir 
FBI buvo sujudusi antradienį, 
kai i viceprezidento Busho auto
mobilį trenkė plytgalis ar ce
mento gabalas. Nustatyta, kad 
tai nebuvo šūvis. Spėjama, kad 
ant automobilio galėjo nukristi 
"objektas" nuo statomo pa
stato. 

— Jungtinių Tautų sekreto
rius Perez de Cuellar pareiški
me nusiginklavimo komitetui, 
kuris pradėjo posėdžius Ženevo
je, rašo, kad Amerika ir Sovietų 
Sąjunga turėtų pradėti derybas 
dėl branduolinių ginklų apribo
jimo. 

- Prancūzijoje įsigaliojo įsta-

stiprus, reikalauja ne tik nelies-
j ti darbo žmonėms naudingu so
cialinių programų, bet reikalau
ja pakelti mokesčius, kad būtų 
galima parūpinti naujų darbų-
Prieš tai išėjo laisvieji demokra
tai, kurie vyriausybėje turi ir 
vkonominių reikalų ministerį 
Otto Lambsdorff. Šis turėjo ne
mažų nesutarimų su finansų mi-
nisteriu, kuriuo yra socialdemo
kratas Hans Mathoefear. 

Abi partijas skiria ne tik eko
nominė strategija. Socialistu tar
pe vis auga nepasitenkinimas už
sienio politika, kuriai vadovauja 
laisvųjų demokratų partijos va
das Genscheris. Detantės sugrio
vimas, vis augantis "taikos judė
jimas", pasipriešinimas naujiems 
ginklams socialdemokratų tarpe 
vis didėja. Partijos "jaunimas" vis 
dažniau pasisako prieš glaudžius 
gynybos ir saugumo ryšius su 
Amerika. Tų jaunųjų socialdemo
kratų pareiškimai pykina užsie
nio reikalų ministerį Genscherį 

vadas, buvęs kancleris Willy 
Brandt pasakė, kad jis nedrįstų 
prisiekti, kad koalicija išsilaikys. 
Visą šį skilimo procesą su dide
liu pasitenkinimu stebi krikščio
nys demokratai. Jų vadas Helmut 
Kohl neseniai pareiškė, jog „ko
alicija baigia pasiekti kelio galą". 

Kai kurie komentatoriai teigia, 
kad ir jaunieji kairiojo spamo 
socialistai mielai norėtų pabūti 
opozicijoje. Dabartinė kanclerio 
Schmidto politika jiems nusibo
dusi. Visa tai ir verčia kanclerį 
Sehmidtą kartais pagrasinti, kad 
jis mes viską ir grįš į Hambur
gą ilsėtis ir meškerioti. 

mafijos veiklą Amerikos spaudoj i tymas, kuris sutrumpino pran-
pasirodė, kai buvo rasti dalimis | cūzų darbo savaitę iki 39 vai. 
supiaustyti Eather ir Eliyahu kū
nai. Jie buvo nušauti, tačiau vė
liau sukapoti. Tokią sensaciją tuoj 
pastebėjo JAV spauda. "Jewish 
Press" rašo: "Nėra abejonių, kad 
mafijos problema gali augti, kai 

Istorinis balius 
Washingtonas. — Trečiadienį 

vakare Baltuose Rūmuose įvyko 
iškilmingi pietūs Egipto prezi
dento Hosni Mubarako garbei. 
Buvo pakviesta 130 svečių. Tai 
istorinė vakarienė, nes pirmą kar-

tęsė savo veiklą. Pirmiausia j i e j a u g a i z r a e I i t u s k a i č i u s Ameriko-
aukomis pasirinko imigrantusjs je_ žinoma, didžiulė izraelitų da

gas, bet siekia įbauginti gyven
tojus, kad jie boikotuotų rinki
mus. 

Senato užsienio reikalų komi
tete apie Salvadorą kalbėjo vals
tybės sekretorius Haigas. Jis pa
brėžė, kad vyriausybė darys vis
ką,' kad Salvadoro valdžios ne-
perimtų Kubos ir Nikaragvos re 

vadorą. Spauda pasižymi iškrai
pyta, ideologine informacija. 
Amerikos spaudos pastangos daž
nai paviršutiniškos, nepagrįstos, 
dažnai primenančios propagan
da. Žurnalistai labai mažai te
rašo apie Salvadoro žemės re
formą. Tai ne labai dramatiška 
tema, tačiau kartais aoie ją ne-

miami sukilėliai. Todėl vyriausy- ,rašoma, nes ii nesiderina su pie-
bf nutarė padidinti Salvadorui Siamu vyriausvbės portretu — 
teikiamą karinę ir ekonominę pa-j „de^niųiu" žiauri, priespauda 
ramą. Apie ją Atstovų Rūmų ko- naudojanti valdžia Amerikos 
mitete kalbėjo Thomas Enders,! j^auda. rašo Freedom House. 
valstybės departamento sekreto- ųerdeda oolitinę sukilėlių FDR 
riaus asistentas. Jis klausė: "Jei- (Frente Democratico Revolucio-
gu po Nikaragvos ir Salvadoras j nario) reikšme ir jtaka. Faktiš-
bus pagrobtas smurtu mažos gru-1 kai ta «rupė Salvadore paseVėui 
pės, kas Centro Amerikoje galės 
gyventi be baimės? Kiek ilgai rei
kėtų laukti, kol į pavojų patektų 

turi nedaug ir yra tik sukilėlių 
oropaeandos įrankis. Dažnai 
snauda žuvusius aprašo ne kaip 

Izraelio, o vėliau — visą žydų 
bendruomenę. Pietuose nuo Los 
Angeles, Calexico mieste buvo 
pradėtas narkotikų biznis, tačiau 
Meksikos policija greit ;jį uždarė. 
Kada jų veikla ir skaičius, atsive-
žus gimines iš Izraelio, ėmė augti, 
įvyko susikirtimų su įstatymų 
saugotojais. Amerikiečiai kontak
tavo Izraelio vyriausybę, prašyda
mi pagalbos. Izraelio parlamento 
atstovas Khud Olmert ir kiti pra
dėjo tyrinėjimus apie Izraelio or
ganizuotus nusikaltimus — ma
fiją. Kvotą vedė Izraelio policijos 
pulkininkas Michael Bochner ir 
rado, jog nėra įrodymų, kad būtų 
kokia "'Izraelio mafija". Tuomet 
'kneseto narys Olmert ir kiti pra
dėjo savo tyrinėjimus. Jų atradi
mai, pavadinti "Vienuoliškos ra
portu", atidengė, kad mafija vei
kia ne tik Izraelyje, bet turi tie
sioginius ryšius su Izraelio krimi
nalistais Chicagoje, New Yorke ir 
Los Angeles. Raportas tvirtina, 
kad visa nusikaltėlių organizacija 

lis yra padorūs, įstatymų besilai
ką žmonės. Mažos, tačiau bru
talios, pavojingų kriminalistų gru
pės buvimas juodina visų izrae
litų ir apskritai, visos Amerikos 
žydų bendruomenės vardą, baigia 
"Tewisb Press". 

(Pabaiga) 

Keista, kad kai kuriose darbo 
vietėse darbininkai protestuoja, 
nes naujoji savaitė paliko daug 
neišspręstų klausimų: pertrau
kų, priešpiečių problemas. 

— Buvusi britų parlamento 
narė Beraadette Devlin McAlis-
key paskelbė, kad ji kandidatuo-
ia j Airijos parlamentą. Ji iš
kėlė savo kandidatūrą rajone, 
kuriam atstovavo buvęs Airijos 
premjeras Charles Haughey 

tą buvo panaudotos spaudos iš-
ir visą jo laisvųjų demokratų par-1 g a r s j n t os naujosios lėkštės, po-
tiją. Vis dažniau ši partija pri- j n įo s Nancr Reagan užsakvtas Le-
simena, kad ji po karo beveik 2 0 - n o x porceliano servizas, už kurį 
metų buvo koalicijoje su krikščio-' ~ — ~ * - " 
nių demokratų partija. Kyla bal
sų, kad reikėtų keisti koalicijos 
partnerius ir jungtis su krikščio
nimis demokratais. 

Laisvieji demokratai yra nedi
delė politinė partija, kuri rinki
muose gauna tarp 5 ir 10 nuoš. 
visų balsų. Ji turi išlaikyti savo 
rėmėjus. Įrodinėti, kad partija 

Pameti raketę 
Bonna. — Antradienį Vakarų 

— Antradienį buvo pagrobtas I Vokietiioje iš Ramsteino aviaci-
keleivinis Air Florida lėktuvas j jos bazės pakilęs JAV lėktuvas at

sitiktinai iššovė, skrisdamas virš ir priverstas skristi į Kubą. Pa
aiškėjo, kad kubietis, apsigyve
nęs Amerikoje, "pasiilgo tėvy
nės". Havanoje jis buvo suim
tas, o keleiviai, prisipirkę Kubos 
cigarų, po kelių valandų pasiekė 
savo kelionės tikslą — Key 

Washingtonas. — Šiandien i š | W e s t Floridoje, 
italų raudonųjų teroristų išvaduo-1 — Kongresas gavo vyriausy-
tas gen. Dozier bus priimtas pre- į bės susitarimą su Bengalija, 
zidento Reagano Baltuosiuose Rū- kuriai bus padedama statyti 
muose. Vėliau generolas pasima- branduolines jėgaines ir parduo-
tys su gynybos sekretoriumi Į damas nedidelis reaktorius. 

Generolas Dozier 
sugrįžta namo 

ir svarbūs strateginiai JAV inte- karo aukas, bet kaip žmocraus tei-
resai, jūrų keliai, Panamos kana-1 s;ų kankinius. Dažniausiai visi 

Weinbergeriu ir pradės savo už 
tarnautas atostogas. Generolas 
prisipažino spaudos konferenci
joj, kad jis buvo ne kartą įspė
tas saugotis teroristų, bet jis ne-1 
tikėjęs, kad jį gali kas pulti ir į 
pagrobti. 

Italijos vidaus reikalų ministe-
nužudymai, skerdimai primetami' rija paskelbė, kad Raudonoji bri-
vyriausybei. Nerašoma apie ko-igada gaudavo paramą iš Libi-
munistinį terorą, sakoma rapor-1 ios, palestiniečių gnipių ir sovie
te, i tų KGB. 

— Belgijoje gimė keturi ber
niukai ir viena mergaitė, visi 
sveiki. 

— NASA agentūra paskelbė, 
jog Saturno planeta turi ne 17 
mėnulių, kaip buvo manyta, bet 

užmokėjo „Knapp Foundation' 
Svečių tarpe buvo ir Antoinette 
Vojvoda, kuri tam fondui vado
vauja. Už šį 4,000 dalių komplek
tą sumokėta 209,000 dol. 

Posėdžiauja žmogaus 
teisiu komisija 

Ženeva. — Šveicarijoje posė
džius pradėjo Jungtinių Tautų 
Žmogaus teisių komisija. Aštuo
nios Vakarų valstybės ir Japoni
ja pareikalavo, kad būtų svars
tomi žmogaus teisių masiniai pa
žeidimai Lenkijoje, tačiau prieš tai 
pasisakė sovietų atstovas Vale-
rian Zorin ir Lenkijos — Adam 
Lopatka. Jie tvirtino, kad komi
sija neturinti teisės kištis į ats-

Ieškoma ir dingusios raketos. 

Keršto veiksmai 
Kandaharo mieste 

New Delhi. — Indijon atvy
kęs Vakarų diplomatas atidengė 
spaudai, kad Afganistane sovie
tų ir afganų kariuomenė visą sa
vaitę apšaudė Kandabaro mies
tą, kur žuvo šimtai civilių. Puo-

_ 21. Nauji mėnuliai pastebėti į i i m a s prasjdėio sausio 21, kai af-
crdvėlaivio 'Voyager 2" atsiųs-j g a n a i sukilėliai mieste puolė so

vietų karinę mašiną. Po to arti-

miško, nebranduolinę ,.Sidewin-| 
der" raketą. Ji sveria 188 sva
rus ir yra 120 colių ilgio. Lakū
nas nematė sprogimo, todėl ma- j kirų valstybių vidaus reikalus, 
noma, kad ji ar jos sudužusios j Komisija jiems pritarė ir sovietai 
dalys guli miške. Raketa nešė j laimėjo procedūrinę pergalę. Nu-
apie 8 sv- sprogmenų užtaisą. \ statyta, kad žmogaus teisių lau-
Aviacijos tecbnikai aiškina, kaipįžvmai bus svarstomi šio mėne-
raketa galėjo „palikti lėktuvą". \ sio gale, kai bus prieita prie dar

botvarkėje įrašyto punkto: „Žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių 
laužvmas bet kurioje pasaulio 
dalyje". 

tose nuotraukose. Tai nedideli 
iki 12 mylių skersmens menu 
liukai. 

lerija ir tankai daužė Kandaba-
rą ištisą savaitę. 

KAIJEVDORIUS 

Vasario 4 d.: Gilbertas, Joana, 
Vydimantas, Arvilė. 

Vasario 5 d.: Avitas, Agota. 
Gaudvinas, Birutė. 

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:08. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tempe
ratūra dieną 20 1., naktį 5 1. 

file:///aldo


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 4 d. 

DAINOS GIMIMO 
BELAUKIANT 

Trumpo vardo dar nesusi
randančių D i e v o A p v a i z d o s 
lietuvių p a r a p i j o s c h o r u (ne
gi šitaip visuomet ir turėsim 
rašyti?!) sužavėtas, šiame dien
rašty jau džiaugiausi prieš tris 
metų ketvirčius. O štai, sausio 
14, ilgesniu rašiniu j j įvertino 
Liuda Rugienienė. Tuo tarpu 
abu džiaugėmės tik choro gie
dojimu. Kai išgirdau gandą, 
kad choras jau mokosi ir dai
nuoti, kad pasirodys publikai 
salėje, panūdau iškvosti nau
jojo choro dirigentą. Pasišau
kęs, padiktavau Rimui Kaspu
čiui keletą k l aus imų ir 
paprašiau, kad už poros dienų 
atsiųstų a tsakymus. „Atsaky
mus, — sako, — gausite, tik į e i s 
manęs, o iš tėvo. Esu užsiė
męs choro repe t ic i jomis , 
tiesioginiu muzikos mokytojo 
darbu amerikiečių vidurinėj 
mokykloj, ir da r turiu kitų rū
pesčių. Administravimas, pro
pagavimas, net choristų tel
kimas yra tėvo reikalas; jis ir į 
jūsų klausimus už mane atsa
kys..." Tikrai, netrukus atsa
kymus gavau iš Rimo tėvo Al
fonso K a s p u č i o , D i e v o 
Apvaizdos parapijos tarybos 
nario, didelio vokalinės mu
zikos entuziasto, vieno iš trijų 
giedojimo vadovų pamaldų 
metu, faktinojo choro organi
zatoriaus, kai sūnus sutiko 
choristus lavinti. 

Nesilaikant tiesioginės kal
bos formalumo, mūsų pokal
bis buvo maždaug šitoks. 

— Kurią datą laikote choro 
pradžia? 

— Jeigu pradžia laikyti repe
ticijų pradžią, ta i choras įsteig
tas 1981 m. vasario mėnesį 
(nebepamenu dienos). Tuomet 
pradėjom repetuoti 25 vyrai. 
Pirmą kartą tas vyrų choras 
viešai pragydo 1981 m. Velykų 
rytą. 

— Paskui, regis, vyrų choro 
ilgai nebegirdėjom ? 

— Na, ne taip ilgai. Žinote, 
kai šventovėje giedama visų 
maldininkų, choras pasirodo 
tik ypatingom progom. Antru-
kart giedojome gegužės 7, kai 
parapijoj lenkėsi vyskupas 
Thomas Gumbleton. 

— 0 dabar jau mišrus ? Kaip, 
kada tai įvyko? 

— Taip, dabar jau vyriški ir 
moteriški balsai. Spalio 4 į 
spaudą įdėjom skelbimą, kvies
dami mergaites registruotis. 
Atėjo būrys entuziasčių. Spa
lio 18 pradėjom repeticijas. 
Trečiasis išvis, o pirmasis jau 
mišraus choro viešas pasi
rodymas įvyko 1981 m. Kalė
dų proga. Bernelių mišiose. 
Apie tai skaitėte ponios Rugie-
nienės reportaže... 

— Kiek turite choristų ir 
koks jų amžius? 

— Choristų nestokojame, jų 
yra arti 60. Išskyrus šešis vy
resnio amžiaus žmones, visi ki
ti - jaunimas, nuo neseniai 
mokslus baigusių iki gim
nazistų amžiaus. 

— Ar tiesa, kad netrukus 
žadate pasirodyti su daino
mis, salėje? 

— Taip, esam pakviesti, pa
žadėjome, ruošiamės. Atei
tininkų tradiciniam Užgavė
nių baliuje, š.m. vasario 20, 
Kultūros centre. 

— Kaip su repertuaru apla
mai ir kiek dainų numatę at
likti Užgavėnių baliuje? 

— Šiuo metu repertuaras dar 
nėra gausus nei giesmėmis, nei 
dainomis, bet su kiekviena 
repeticija po truputį žengiam 
pirmyn. O Užgavėnių baliuje 
mišriam chorui numaty ta 
atlikti 6 dainas; 4-5 dainas pa
dainuos vyrų choras ir porą — 
mergaičių choras. 

Toks laisvai atpasakotas 
pasikalbėjimas apie chorą ir 
numatytą jo pirmąjį pasirody
mą su dainomis. Tik, dar turiu 
pastebėti, kad su profesiniu 
muziku, choro vadovu Rimu 
Kaspučiu entuziastiškai kartu 
dirba ir inžinerijos studentas 
Vidas Neverauskas, šventovė
je - n e p a m a i n o m a s var
gonininkas, o salėje — pianis
tas - akompaniatoriu8. 

Pagaliau dar keli žodžiai 
apie Užgavėnių balių. Pava
dinau jį tradiciniu, nes tikrai 
Detroite Užgavėnių balius jau 
kuris laikas ateitininkų ranko
se ir kitaip nė neįsivaizduoja
me. Tik pats baliaus pobūdis 
šiemet visai skirtingas, nes tai 
bus kaukių balius. O kaukių 
baliaus Detroito lietuviai ne
beturėjo bene 25-rius metus. 
Bent aš pa ts tokiame esu bu
vęs dar labai jaunas, (1950 ne
bežinau kelintaisiais), kažku
rioj iš kitataučių nuomotoj 
salėj. Buvo, atsimenu, labai 
įdomių kaukių. Nesuprantu, 
kodėl kaukių balius liautasi 
rengti? Bet štai ateitininkai 
bando atgaivinti. Pasiseki
m a s pareis nuo publikos pri
tarimo. Smulkiau apie kaukių 
baliaus taisykles, premijas ir 
kt., paskelbs patys rengėjai. 
Man tik žinoma, kad, kaip mi
nėjau, balius įvyksta vasario 
20, kad programoje pasirodys 

Pereitais metais į antrą laipsnį pakelti Il l inois-Indiana vyčiai: kun. dr . I g n a s Urbonas , 
Laima Koch, Julija Radowk, Kazys Povilaitis, Aldona Gilienė i r kun. J o n a s S a v u k y n a s . 

Nuotr . G. Janulos . 

centre su kultūrine programa 
ir parodėlėmis. DLOC atsto
vai įeina ir į Pabaltiečių komi
tetą, kuris kasmet rūpinasi bir
želio trėmimų minėjimu. 
DLOC iniciatyva yra sudary
tas komitetas lėšų telkimui Lie
tuvos Pasiuntinybės Wasbing-
tone rūmų remontui paremti. 
Visi Detroito lietuviai prašomi 
vienybės; visi dalyvaukime 
minėjimo akademijoje ir skir
kime auką Lietuvos laisvini
mo reikalams. 

S. Sližys 

BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

XLD1BVW<D8 

tik ką aprašytas choras^ kad 
programos pradžia — 7:00 v. 
vakaro. 

Alfonsas Nakas 

VASARIO 16-TOJI 
D E T R O I T E 

Detroito Organizacijų cent
ras ir šiais metais vadovauja 
Vasario 16-tosios iškilmingam 
minėjimui - akademijai, kuri 
įvyks vasario 14 d., sekma
dienį, 12:15 vai. p.p. Kultūri
n i a m e centre , Southfield, 
Mich. Religinį minėjimą pra
dėsime 10:30 vai. r. pamaldo
mis , Šv. Antano, Dievo Ap
vaizdos ir Šv. Petro lietuvių 
parapijų bažnyčiose. Orga
nizacijos kviečiamos dalyvau
ti savo bažnyčiose su vėlia
vomis. Iškilmingame minėjime 
salėje visos organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėlia
vomis, kurias tvarkys "Švytu
rio" jūros ir S. Butkaus šauliai 
ir skautai. 

Detroito miesto centre prie 
Rotušės Lietuvos vėliava bus 
pakelta vasario 16-tą dieną 8 
vai. ryto, o nuleidžiama 5 vai. 
p.p. Vėliavos pakėlimu ir nu
leidimu rūpinasi Detroito šau
liai, tačiau būtų gražu, kad ir 
kitos organizacijos ir pavie
niai asmenys dalyvautų. 

Prie įėjimo ir salėje bus ren
kamos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams, kurios pagal 
DLOC statutą bus persiunčia
mos Amerrikos Lietuvių Tary
bai. Rinkliavai vadovaus A. 
Sukauskas ir E. Bulotienė. 

Minėjimo programą praves 
Vitalija Vaškelytė. Pagrin
dinis kalbėtojas Algis Kasiu-
laitis iš Clevelando, o iš ameri
kiečių — kongeso atstovas 
John D. Dingell. Meninę prog
ramą atliks D. Petronienė ir 
Johanis Dali (cello). estas iš 
Flinto. 

Detroito Organizacijų cent
rui rūpi tautiniai, politiniai ir 
kultūriniai reikalai. Štai per
nai buvo premijuoti lituanis
tinių mokyklų mokiniai, daly
vavę rašinių konkurse. Labai 
dažnai DLOC organizuoja laiš
kų rašymą JAV valdžios pa
reigūnams ginant Lietuvos 
re ika lus . DLOC valdybos 
atstovai įeina į Detroito 
Pavergtų Tautų centrinį komi
tetą ir kartu su jais kasmet su
rengia etninj festivalį miesto 

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu: 
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Ave., Chicago, IL 60632 

112-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

"•*•'•-.- • ' ; , 

Rūta Benedikta Misiūnaitė, 
Elenos ir Alberto Misiūnų jau
niausioji dukra 1981 m. gruo
džio 20 d. baigė Michigano uni
versitetą, Ann Arbor, Mich. 
įgydama bakalaurės laipsnį iš 
sociologijos, gilindamasi į svei
katos institucijų administra
vimą. Dirbti savoje specialy
bėje pradėjo nuo gruodžio 1 d. 
vaikų ir moterų ligoninėje, 
Ann Arbor, Michigan. 

Jaunoji akademike R.B. 
Misiūnaitė yra baigusi "Auš
ros" lituanistinę mokyklą. Nuo 
1976 m. gegužės iki 1977 m. 
rugsėjo mėn. buvo "Lietuviškų 
Meliodijų" radio valandėlės 
pranešėja. 

R.B. Misiūnaitė daug vasarų 
yra stovyklavusi Dainavos 
jaunimo stovykloje, vadovau
jamoje Putnamo seselių. 

Elena ir Albertas Misiūnai 
užaugino tris dukras: visos yra 
baigusios universitetus. Ramu
tė Misiūnaitė - Brown, turi ma
gistro laipsnį iš pradinio moks
lo ir mokytojauja Capac, 
Michigan. Valentina Misiū
naitė turi bakalauro laipsnį 
prekybos srityje, dirba G. M. 
Cadillac Div., kaip mašinų 
pardavimo rajono vedėja Bos
ton, Mass. 

Albertas Misiūnas yra Vil
niaus krašto Lietuvių sąjun
gos centro valdybos pirminin
kas, "Lietuvių Meliodijų" radio 
valandėlės redaktorius — pra
nešėjas ir Šv. Antano parapi
jos tarybos pirmininkas. 

A. Gr. 

Ligoninėje po sunkios opera
cijos ligonė dar nebuvo atga
vusi sąmonės. Nusiminęs ir 
susirūpinęs vyras stovėjo šalia 
jos lovos. „Na, — ramino jį 
slaugė, — jos amžius jai tikrai 
padės greitai atsigauti". 

— Ji nėra jau taip jauna, — 
atšovė vyras, — jai jau 43 
metai. 

Tuo momentu ligonė pajudė
jo ir tyliai, bet užtikrinui, 
sumurmėjo: 

— Keturiasdešimt du. 

Sausio 19 d. įvyko 112-tos 
kuopos susi r inkimas Šv. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje, Chicagoje. 
Visi džiaugėsi šiltu vakaru, 
nors buvo tik 22F laipsniai. 
Palyginus su dviejų praeitų 
sekmadienių temperatūra, kuri 
siekė net -25F laipsnius, šis 
vakaras atrodė kaip pava
saris. Laimingi buvo vyčiai, 
kad susirinko visi sveiki, gyvi 
ir linksmi. Kuopos dvasios 
vadas kan. V. Zakarauskas 
sukalbėjo maldą ir pasveikino 
vyčius su prasidėjusiais 1982 
metais, palinkėjo kad jie būtų 
tokie pat darbingi, kaip ir 
praėjusieji. Prašė Dievą, kad 
duotų visiems sveikatos . 
Priminė Lenkijos vargus. Nors 
lenkai nebuvo geri mūsų 
kaimynai, esame nukentėję 
nuo jų, šiandien turime būti 
kartu su jais, nes jie neša tuos 
pačius vargus, kaip ir Lietuva, 
Jis esąs nuomonės, kad dabar
tinėje Lenkijos problemoje 
komunizmas laiko egzaminus. 
Jei jų neišlaikys, komunizmas 
turės žūti, nes ir kitų tautų 
darbininkai tada reikalaus 
unijų. 

O kokia tada būtų laimė 
pasauliui! Ateitų ir mūsų tėvy
nei džiaugsmo diena, grįžtų jos 
laisvė, nepriklausomybė. 
Dabar su širdies skausmu 
švenčiame Lietuvos nepriklau
somybės minėjimus. Šven
čiame juos visaip. Chicagos 
vyčiai kasmet švenčia „Lietu
vos Atsiminimų" bankete. 
Irena Sankutė šįmet yra to 
banketo rengimo komiteto 
sekretorė, ji smulkiai papa
sakojo rengimo eigą. Stasys 
Pieža esąs pakviestas būti 
programos vedėju. Rengimo 
komiteto garbės pirmininke 
e s a n t i Mar i j a R u d i e n ė , 
pirmininku Algirdas Brazis. 
Pagrindinę kalbą bankete 
pasakysianti Lietuvos gene
ralinė konsule Juzė Daužvar-
dienė. Vysk. V. Brizgys 
s u k a l b ė s i ą s i n v o k a c i j ą . 
„Margučio" pagerbimą priim
siąs Valdas Adamkus, tos radi
jo valandėlės patikėtinių tary
bos pirmininkas. Jį įteiksiąs 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Solistas Algirdas Brazis ir 
muzikas Faustas Strolia 
organizuoja puikią muzikinę 
programą. „Aidų" orkestras 
grosiąs banketo metu. Po jos 
pranešimo vyčiai skubėjo 
įsigyti bilietus. 

Kitas, kiek mažesnis, rengi
nys bus Chicagos vyčių choro 
vakarienė. Apie jį pranešė 
choro tvarkdarys Pe t ras 
Gagle. Vakarienės metu 
dainuos ne tik choras, bet ir 
svečiai. 

Buvo sugrįžta prie praeitų 
Kalėdų. Kuopos suruoštas 
kalėdinis pobūvis praėjęs 
jaukioje šeimyniškoje nuotai

koje. Susirinkimas padėkojo 
senjorų kuopos pirmininkei 
Adelei Gabalienei už puikių 
lietuviškų Kūčių Chicagoje 
suorganizavimą. Jose daly
vavo daug žmonių. 

Vasario 16 d. Sv. Mergelės 
Gimimo parapijos salėje, į 
pirmą ir antrą laipsnius bus 
keliami I l l inois-Indianos 
apygardos vyčiai. Norintieji 
būti pakelti tą vakarą privalo 
dalyvauti susirinkime. Po 
susirinkimo bus kavutė. 

112-tos kuopos vyčiai yra 
labai įsijungę nevien į vyčių 
organizaciją, bet ir į savo 
parap i jos veiklą. Juli ja 
Zakarkienė įeina į parapijos 
mokyklos Motinų klubo valdy
bą. Ji pranešė, kad yra organi
zuojami pietūs su šokiais. 
Grosiąs neolituanų orkestras. 
Ragino visus atvykti ir parem
ti savo parapiją, kuri turi daug 
išlaidų, ypač šią šaltą žiemą. 
Vien tik šildymui reikės išleis
ti tūkstančius. 

Ant prezidiumo stalo buvo 
padėti keli į anglų kalbą išvers
t i L i e t u v o s B a ž n y č i o s 
Kronikos numeriai. Vyčiai 
pasiėmė juos pasiskaityti. 

D a u g e l i s s u s i r i n k i m o 
dalyvių susimokėjo nario 
mokestį. Naujais nariais įsto
jo Antonetė Barvitz, Vanda 
Urbonienė, Stasys Balzekas 
III, Marija Juzėnienė, Marty
nas Rudys ir Robertas Balze
kas. 

Kunigas Antanas Markus 
malda užbaigė susirinkimą. 
Graži buvo jo malda, paties 
parašyta. Prašė Dievą, kad 
priartintų laisvę Lietuvai. 

Susirinkime dalyvavo ir 
kunigas Jonas Savukynas. 
Ant stalo laukė vaišės. Jauno
ji šeimininkė Marija Deks-
nienė pr ikepusi pyragų, 
nupirkusi vaisinių saldainių, 
išvirusi kavos. 

E. Pakalniškienė 
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d e š i m t i s metų į s t e i g t a i 
„Margučio" lietuviškai radijo 
valandai, kuriai eilę metų 
vadovauja Petras Petrutis. Bus 
muzikinė programa, o po jos 
šokiai. Visi lietuviai yra kvie
čiami dalyvauti. Bet pirma 
reikia sužinoti, ar yra laisvų 
vietų. Tuo reikalu galima 
kreiptis į Emiliją Pakalniš
kienę (FR 6-6489) arba ir j bet 
kurį to banketo rengimo 
komiteto narį- Rengimo komi
tetą sudaro: pirm. Algirdas 
Brazis, apygardos pirm. Vin

cas Samoška, bilietų tvarkyto
ja Irena Sankutė ir nar ia i — 
P r a n a s Zapolis, Es t e l l e 
Rogers, Sabina Klatt, Juli ja 
Zakarkienė, Albertas Zakar-
ka, Emilija Pakalniškienė, 
Jonas Paukštys ir Klementas 
Vidžius. 

T. 

DR. K. 8. BALUKAS 
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 West 71st Street 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. 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. 1C-3 vai. 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU 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 - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

B A N K E T A S 
C H I C A G O J E 

Šį sekmadienį, vasario 7-tą, 
Chicagoje bus jau 22-ras 
metinis „Lietuvos Atsimi
nimų" banketas. Jis bus 
gražioje Martiniąue salėje. 
Atžymėjima8 bus įteiktas 
Vanagaičio prieš penkias 

THE F0RTY YEARS 
0F DARKNESS 

Paraše Dr. Jooou Vaiiaora 
Apie istorinius lietuviu kovon 

metus. 
Į anglų kalba iiverte 

Juozas BoIeviOos 
Kaina $2. Kietais viršeliai* — 3. 
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Mirė lietuvių žudikas 

MICHAILAS 
SUSLOVAS 

Sausio 25 d., širdies priepuo
lio ištiktas, Maskvoje mirė 
Michailas Andrejevičius Sus-
lovas (Suslov). Tai buvo "ne
eilinė asmenybė" Sovietų 
Sąjungoje, įėjusi ir į Lietuvos 
istoriją, kaip didžiausias visų 
amžių mūsų tautos budelis. 
Lietuvių pogrindžio spauda jį 
vadina "Lietuvos koriku — 
Muravjovu II-ju". Tačiau ka
žin, ar ši pravardė jam tinka. 
Muravjovo I-jo aukos Lietu
voje (nužudytais, ištremtais į 
Sibirą, perkeltais į Rusiją, 
paimtais į rekrutus ir kt.) 
nesiekė ir 10,000 Lietuvos žmo
nių. Tuo tarpu M. Suslovas bu
vo už savo "pirmtakūną" nepa
lyginamai kruvinesnis. J o 
aukų Lietuvoje skaičius yra 
mažiausia 10 kartų didesnis. 
Taigi ir išeivijoje negalime 
"reikiamu būdu" nepaminėti 
šio bolševikų "didvyrio" mir
ties. 

Bent trumpai susipažinkime 
su juo. Gimė 1902.XI.21 
Šachovskojėje, Uljanovsko sri
tyje, Rusijoje. 1921 m. įstojo į 
komunistų partiją. 1928 m. 
Maskvoje baigė Plechanovo 
liaudies ūkio institutą, pasi
darė raudonuoju "profeso
rium". Vėliau ėjo įvairias atsa
kingas pareigas ir vis kilo 
partijos viršūnėmis. 1941 m. 
pateko į politbiurą. 

Jo ryšiai su okup. Lietuva 
užsimezgė pokario metais t o 
Iriomis aplinkybėmis. 1944 m. 
raudonoji armija sugrįžo į Lie
tuvą nešina kruvino keršto 
jausmu. Okupantai rusai ga
lėjo daryti (ir darė) viską, ką 
norė jo . P i r m i a u s i a j i e 
1944.VTII.1 paskelbė įsakymą, 
kuriuo turėjo būti mobilizuoti į 
jų kariuomenę 1909 - 1926 m. 
gimimo vyrai. Stalinas tikė
josi Lietuvoje gauti bent 200,-
000 karių, tačiau lietuviai ven
gė stoti į raudonąją armiją ir 
buvo į ją sugaudyta tik apie 40-
45,000. 

Ši Lietuvos vyrų mobilizaci
ja paskatino lietuvius eiti 
slapstytis ir burtis į laisvės ko
votojų eiles. Lietuvos Laisvės 
armijoje ir kito3e ginkluotose 
partizaninėse formacijose 1944 
-1945 m. susitelkė 110-120,000 
lietuvių. Tai buvo rimta jėga. 
Rusams nesisekė užvaldyti 
okupuotą kraštą. Lietuvą val
dą lietuvių "tarybiniai or
ganai" buvo Maskvos apkal
t int i "nepakankamu ryž
tingumu, demaskuojant lie
tuviškai vokiškus buržuazi
nius nacionalistus". 1944.X-
1.11 politbiuras Maskvoje 
sudarė komunistų partijos 
centro komiteto specialų "Biu
rą Lietuvai", o jo vadovu pa
skyrė Michailą Suslovą. Į Lie
tuvą jis su savo gausiu štabu 
vyko ne tuščiomis: atsivežė de
talų planą dvasiniam ir fizi
niam lietuvių tautos sunaiki
nimui (genocidui). Štai kaip 
tas viskas toliau vyko. 

Patys sovietiniai istorikai 
apskaičiavo, kad po vokiška 
vėliava prieš Sovietus kariavo 
tiktai apie 8000 lietuvių. Į vo
kiečių organizuojamą SS legi-
joną teatsirado vos 286 sava
noriai. Tačiau, nežiūrint šio 
fakto, 1944 m. pabaigoje Stali
nas, Berija ir Suslovas visus 
lietuvius, išskyrus komunistų 
partijos narius (jų 1945.1.1 te
buvo 1127), paskelbė vokiečių 
koloborantais ir visą tautą pa
statė už įstatymo ribų. Kiek
vienas rusas koionistas galėjo 
nebaudžiamas lietuvius žudy
ti, uždaryti į kalėjimus, išsiųs
ti į koncentracijos lagerius. 

1944.VIII.24 pradėti organi
zuoti istrebiteliai (vadinami 
"liaudies gynėjai"). 1946 .m. jų 
buvo 6000. Jų galias'ir veiklą 
ypač išplėtė M. Suslovas. Lie
tuviai juos vadino "stribais". 
Juos sudarė daugiausia vie
tiniai Lietuvos rusai (senieji 
kolonistai — sentikiai) ir lietu
vių išgelbėti rusų karo belais
viai. Pastarieji, bijodami Stali
no represijų už pasidavimą į 

vokiečių nelaisvę, parodė ne
paprastą uolumą, apiplėšdami 
ir žudydami lietuvius. Stri
bams talkino gausios rusų 
NKVD divizijos... M. Suslo
vas veikė ir kitais būdais. Bū
damas nepaprastai klastingas 
ir gudrus, jis paėmė savo ži
nion Lietuvos partizanų štabą 
ir jo vadovu padarė Juozą Mar
kulį (dabar Vilniaus universi
teto Medicinos fakulteto docen
tas). Jo, Vytauto Pečiūros ir 
kitų infiltruotų "partizanų va
dų" klasta buvo žudomi tikrie
ji partizanai ir ki t i Lietuvos gy
ventojai. 

Žudydamas Lietuvos parti
zanus, Suslovas įsakė vartoti 
neįprastas kankinimo priemo
nes. Be ko kita, jo įsakymu nu
žudytų lietuvių partizanų lavo
na i būdavo nežmoniškai 
išniekinami ir pametami ne
palaidoti ištisoms savaitėms 
pūti miestų bei miestelių aikš
tėse. Atvykusieji kankinių arti
mieji palaidoti jiems brangių 
kūnų buvo taip pat suimami ir 
kankinami. Suslovo atgabenti 
tardytojai žiauriai kankin
davo suimtuosius, versdami 
prisipažinti prie jiems pri
metamų kaltinimų. 

Pasakojama, kad M. Suslo
vas dažnai prisimindavęs Sta
lino žodžius, k a d "pakraščiai 
sunkiai pasiduoda sunaikina
mi". J i s taip pa t citavo Leni
ną, kuris teigė, kad "geriau iš
g a u d y t i ir s u s o d i n t i į 
kalėjimus net sušaudant šim
tus išdavikų, kaip laukti, iki jie 
patys ims šaudyti". Klas
todamas faktus M. Suslovas 
sukūrė teoriją, kad Lietuvos 
laisvės armija "vykdo Gesta
po uždavinius ir yra daugelio 
atvejų vokiečių karininkų 
vadovaujama". 

M. Suslovas stabdė ir Lietu
vos komunistų partijos lietu-
vė j imą l i e t u v i a i s . L ig i 
1945.IV.1 į partiją tebuvo su
grąžinti 57 asmenys. Jau 1945 
m. pradžioje į Lietuvą M. Sus
lovas atgabeno 6116 "spe
cialistų", kurie užėmė raktines 
tarnybas. Greitai visom kraš
to sritims ėmė vadovauti be
veik vieni rusai . Tada Lietu
voje buvo plačiai žinomas M. 
Suslovo pareiškimas 1946 m. 
IV plenumo metu siaurame 
draugų būrelyje: "Bus Lietu
va, bet be lietuvių" (Budit Lit-
va, no bez litovcev). Jo laikais 
buvo į Lietuvą gausiai vežami 
rusai kolonistai, o atgal daž
nai ta is pačiais vagonais ga
benami į Sibirą lietuviai. 

1960 m. liepos mėnesį M. 
Suslovas dar kartą atvyko į 
Lietuvą pasižiūrėti, kaip jo 
"idėjos" buvo vykdomos per 10 
metų. l a č i a u jo atvykimo die
ną Kauno sporto halėje, Sovie
tų bokso čempionato metu vy
ko kauniečių demonstracijos, 
kurių metu milicija sušaudė 4 
jaunuolius, o keliolika sužeidė. 
Suslovo misijos mašinų vilks
tinę sulaikė laidotuvių pro
cesija, kurioje buvo nešami 4 
nužudytųjų karstai . Pasipikti
nęs M. Suslovas išreikalavo 
lėktuvą ir tuojau išskrido iš 
Kauno. Bet po to jis dar Lietu
voje lankėsi porą kartų. M. 
Suslovas kilo ir Maskvoje. Vie
na proga, N. Chruščiovui išvy
kus, jis suruošė politbiu-
re perversmą ir jį nuvertė. 
M. Suslovui buvo pasiūlyta 
Nikitos vieta, tačiau jis atsi
sakė nuo šio posto, pasilik
d a m a s "nuoša ly je" , tikė
damasis neviešu būdu valdyti 
imperiją. Tačiau ne visur jam 
tai pavyko — jį aplenkė ir nu
stelbė L. Brežnevas. Vis dėlto 
sovietinėj hierarchijoj Suslo
vas buvo po L. Brežnevo pir
masis. 

Baigdami turime pastebėti, 
kad M. Suslovą tektų priskirti 
prie didžiausių nusikaltėlių, 
kokie tik kada buvo pasaulyje. 
Lietuvių tau ta amžiais jį atsi
mins kaip savo žudiką. 

b. kv. 

LB Clevelando apylinkės valdyba. Iš kairės (sėdi): vi): V. Bacečius, V. Skirpstas, pirm. J. Malskis, V. 
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LIETUVOS LIKIMAS IŠKELTAS 
JAPONIJOJE 

Pasikalbėjimas su A. Gurecku, PLB atstovu 
Lapkričio mėnesio pabai

goje Japonijoje vyko tarptau
t i n i s s i m p o z i u m a s ter i 
t o r i n i a m s i r t a i k o s 
k l a u s i m a m s . Simpoziume 
dalyvavo ir PLB bei JAV LB 
atstovas A l g i m a n t a s Gurec-
k a s iŠ Washingtono. Po posė
džių tarptautiniam simpo
ziume iš tolimos Japonijos 
s u g r į ž u s i a m , p i r m i a u s i a 
perdavusiam išsamius prane
šimus PLB ir JAV LB valdy
boms, o po to kiek pailsėju
siam Algimantui Gureckui 
mūsų bendradarbis pateikė 
eilę klausimų pasikalbėjimui, 
specialiai skirtam „Draugo" 
dienraščiui: 

— J ū s buvo t J A V Lietu
vių B e n d r u o m e n ė s pas iųs 
t a s į t a r p t a u t i n į s impoziu-
m ą J a p o n i j o j . T a i 
suges t ionuo tų , k a d Lietu
v i ų B e n d r u o m e n ė p o l i 
t i n i a i s k l a u s i m a i s y r a 
užmezgus i t a r p t a u t i n i u s ry 
š ius? 

— JAV Lietuvių Bendruo
menė visada kreipdavosi į įvai
rių kraštų vyriausybes ar 
pasiuntinybes, kai iškildavo 
koks reikalas — į Turkiją dėl 
Bražinskų, Vakarų Vokietiją 
dėl Česiūno, Australiją ir 
Naująją Zelandiją dėl Pabalti
jo kraštų pripažinimo so
vietams, o vėliau Australijai 
padėkot i dėl pr ipažinimo 
atšaukimo. Pagaliau kartu su 
PLB buvo užmegzti nuola
tiniai ryšiai su Kinija ir Japo
nija, taigi su tais Tolimųjų 
Rytų kraštais, kuriais mūsų 
politiniai veiksniai mažai 
domisi. 

— Kuo gal i bū t n a u d i n g i 
L ie tuvos by la i r y š i a i s u 
Azijos ša l imis , k a i p pvz. 
J a p o n i j a , Kini ja? 

— Japonija yra pirmaeilė 
ekonominė galybė, o Kinija 
gyventojų skaičiumi didžiau
sias pasaulio kraštas. Jos abi 
pasaulyje turi didelį svorį, šio 
simpoziumo metu turėjau 
progos išsamiai išsikalbėti su 
jo dalyviu iš Kinijos Guo Feng-
min. Jis yra diplomatas, arti 
dešimties metų išbuvęs Kini
jos ambasadoj Berne, dabar 
Tarptautinių problemų tyrimo 
instituto Beidžine vicedirek
torius. J is užtikrino, kad Kini
ja jokiu pareiškimu ar veiks
mu nėra pripažinusi Pabaltijo 
valstybių sovietams ir kad ji 
laiko Pabaltijo kraštų klausi
mą atviru. Po simpoziumo 
kartu su ukrainiečių dalyviu 
dr. Myroslaw Smorodsky 
nuvykom į Tokio, kur buvom 
priimti Japonijos užsienio 
reikalų ministerijos sovietų 
s k y r i a u s d i r e k t o r i a u s 
pavaduotojo Yuichi Kusu-
moto. Jis patvirtino jau anks
čiau JAV LB-ės iš Japonijos 
ambasados Washingtone 
gautą informaciją, kad Japo
nija taip pat nėra pripažinusi 
Pabaltijo valstybių sovietinės 
aneksijos, nors dėl jos nėra ir 
protestavusi. 

Mums būtų tikrai svarbu, 
kad Kinija ir Japonija ir toliau 
Pabaltijo kraštų aneksijos 
nepripažintų, kad ir Japonija 
laikytų jų klausimą atviru ir 
kad abu šie kraštai savo nusis
ta tymo nevengtų viešai 
pareikšti. Tai labai sustiprin
tų Pabaltijo valstybių anek
sijos nepripažinimą visuose 
kraštuose, kur jis yra išlikęs, o 
gal net paragintų aneksijos 
nepripažinti dar ir tuos naujus 
Azijos ir Afrikos kraštus, kurie 
iki šiol šiuo klausimu iš viso 
nėra pasisakę. To galima tikė
tis, nes vadinamo Trečiojo 

pasaulio kraštų tarpe Kinijos 
įtaka yra g a n a stipri ir jie kar
tais paseka jos pavyzdžiu. 

Lygiai svarbu, kad šių 
į takingų k r a š t ų s p a u d a , 
valstybinės bei visuomeninės 
ins t i tuci jos , o rganizac i jos , 
įtakingi pareigūnai ir visuo
menės veikėjai pasmerktų 
sovietinę priespaudą, užstotų 
persekiojamus žmogaus ir 
tautos teisių sąjūdžio dalyvius 
Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose i r pasisakytų už 
Pabaltijo kraštų leisvę ir 
nepriklausomybę. O mums 
palankių žmonių ir organi
zacijų ten yra. Mums su dr. 
Smorodskiu d a u g padėjo 
s impoziumo o rgan izac in i s 
komitetas i r jo generalinis 
sekretorius Takashi Naito, 
Sovietų problemų tyrimo cent
ro direktorius Kunio Šakuma, 
Amnest i jos i n t e rnac iona lo 
veikėjas Shin-ichi Masagaki ir 
kiti. Naito mus supažindino su 
parlamento atstovu ir Jungti
nės socialdemokratų partijos 
pirmininku Hideo Den, kuris 
savo ruožtu mums tuoj pat 
išrūpino priėmimą užsienio 
reikalų ministerijoj. Šakuma 
išrūpino priėmimą pas Atsto
vų rūmų v icep i rmin inką 
Haruo Okada, mums labai 
palankų, aukštą ir įtakingą 
parlamento pareigūną. Tarp 
mums palankių asmenų reikia 
priskaityti ir jau minėtą kinie
tį Guo, kuris nurodė, kam Kini
joj turėtume siųsti savo infor
macinę medžiagą apie Lietuvą, 
kad ji ten sulauktų galimai 
daugiau dėmesio. Be abejo, tai 
tik pradžia. Mums draugiškų 
asmenų bei organizaci jų 
tikriausia būtų galima dar 
daug daugiau surasti, kad tik 
turėtume žmonių ir jėgų pradė
tus kontaktus toliau plėsti. 

— O d a b a r g r į ž t a n t pr ie 
p a t i e s s impoziumo, kur io 
da lyv iu J ū s buvote , k a s jį 
r e n g ė , k o k s buvo jo t iks
las? 

— Tarptautinį simpoziumą 
teritoriniams ir taikos klau
simams suruošė specialus 
organizacinis komitetas, kuris 
išaugo iš platesnės organizaci
jos — Komiteto atgauti Šiauri
nės Japonijos teritorijas. Tai 
plati ir įtakinga organizacija, 
kuri rūpinasi kelti keturių 
sovietų okupuotų Japonijos 
salų atgavimo klausimą. Tų 
keturių salų bendras plotas 
maždaug dukart didesnis už 
Klaipėdos kraštą. Istoriškai ir 
politiškai tos salos niekad 
nepriklausė Kurilų salynui, 
kuris Antrojo pasaulinio karo 
metu Vakarų sąjungininkų 
buvo pažadėtas sovietams ir 
kurio japonai turėjo atsižadėti 
San Francisco taikos sutar
timi. Tačiau Japonijai kapitu
liavus ir karui pasibaigus, 
sovietai užėmė ne tik Kurilus, 
bet ir anapus jų tikrosios 
Japonijos salas — Etorofu, 
Kunashiri, Shikotan ir Habo-
mai salyną. J a s prijungė prie 
Sovietų Sąjungos, prie Rusijos 
respublikos. Visus tų salų 
gyventojus išvarė į Japoniją, 
atvežė ir apgyvendino kiek 
rusų žvejų, bet daugiausiai ten 
prigrūdo savo kariuomenės. 
Tos kariuomenės dabar tiek 
daug, kad ji iš ten galėtų leng
vai užimti už Lietuvą didesnę 
Japonijos šiaurinę Hokkaido 
salą. 

Japonai keturių salų okupa
ciją laiko neteisėta ir reika
lauja jas grąžinti Japonijai. 
Japonijos teises palaiko Jung
tinės Amerikos Valstybės ir 
Kinija. Kit i k r a š t a i tuo 
klausimu vengia pasisakyti. 
Prieš porą metų, 1979 m. rude
nį, 230 asmenų japonų dele
gacija atvyko į New Yorką, į 
Jungtines Tautas ir aplankė 
visų kraštų misijas, prašy
dama paremti japonų salų 
grąžinimą Japonijai, tačiau 
nesulaukė nei pasisakymų 
Jungtinėse Tautose, nei dėme
sio Amerikos spaudoj ar tele
vizijoj. Japonams jų keturių 
salų neteisėta okupacija yra 
labai skaudi, bet anapus 
Japonijos tuo klausimu beveik 
niekas nesirūpina ir nesidomi. 
Komitetas atgauti Šiaurinės 
Japonijos teritorijas pamatė, 
kad šį jiems rūpimą klausimą 
reikia jungti su platesniu sveti
mų žemių ir ištisų kraštų grobi
mo reiškiniu ir jo grėsme 
pasaulio taikai. Iš to išplaukė 
simpoziumo tema: teritoriniai 
klausimai ir taika. Jo tikslas — 
išryškinti pavojų taikai, kuris 
kyla iš sovietinio imperializ
mo. 

— Ar J ū s buvo t t ik s tebė
to jas , a r t i e s iog in i s laisvo 

p a sau l i o lietuvių a t s tovas? 
— Simpoziume atstovavau 

PLB-ei ir JAV LB-ei. Buvau 
vienas iš penkių dalyvių iš 
užsienio. Kiti dalyviai buvo iš 
Afganistano, Kambodijos, 
Kinijos ir ukrainietis iš Jungti
nių Amerikos Valstybių. Visi 
pateikėme pranešimus apie 
savo kraštus — afganas prof. 
Najeebulah Mohabbat kalbėjo 
apie laisvės karą su Afganis-
tanan įsiveržusią sovietų armi
ja, chmeras Chan Setha — 
apie sovietų remiamą Viet
namo bandymą užkariauti 
Kambodiją ir chmerų tautos 
pasipriešinimo karą, kinietis 
Guo apie kinų-sovietų sienos 
problemą, ukrainietis dr. Smo
rodsky apie Ukrainą ir ukrai
niečių pasipriešinimo sąjūdį. 
Mano pranešimas buvo apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, jų 
aneksijos tarptautinį nepripa
žinimą ir lietuvių, latvių bei 
estų pasipriešinimą sovietinei 
okupacijai. Priminiau taip pat 
Rytprūsių sunaikinimą ir to 
krašto kolonizavimą rusais. 
Nors iš anksto nesusitarus, 
visų užsienio dalyvių prane
šimuose išryškėjo dvi tarpu
savyje susijusios temos — 
sovietų ir jų sąjungininkų 
vietnamiečių agresija bei 
ekspansija į kaimyninius kraš
tus ir tų kraštų tautų atkaklus 
pasipriešinimas. 

Šalia pranešimų iš užsienio, 
simpoziume dar buvo trys 
japonų pranešimai apie ketu
rių okupuotų salų problemą. 
Ypač jaudinantis buvo 86 m. 
senelio Kuniharu Fuji ta 
pranešimas apie jo pergyveni
mus sovietų okupuotoj Kuna
shiri saloj, kaip sovietai buvo 
jį nuteisę mirti už tai, kad jis 
atsisakė pripažinti jų valdžią, 
bet bausmės neįvykdė ir jį su 
visais kitais okupuotų salų 
gyventojais išvarė į Japoniją. 

Diskusijose po pranešimų 
dalyvavo apie 30 asmenų, 
kurių daugumas atstovavo 
įvairioms japonų organizaci
joms — darbo sąjungoms, 
politinėms partijoms, jaunimo 
ir iš okupuotų salų išvarytųjų 
draugijoms. Diskusijų dalyvių 
tarpe buvo profesorių, rašy
tojų, menininkų, laikraščių 
redaktorių ir politikų. Simpo
ziumas tęsėsi dvi dienas. Jis 
buvo užbaigtas priėmus dekla
raciją apie teritorines proble
mas ir taiką. Tada sekė 
spaudos konferencijos ir 
visuomenės sus i r inkimai 
Sapporo ir Nemuro miestuose, 
knr taip pat teko dalyvauti ir 
pakartoti kiek sutrumpintus 
mūsų pranešimus. 

(i3us daugiau) 

Tie tiktai verti gyventi, kurie 
noriai miršta dėl savo tėvynės. 

Mac Arthur 

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

60 
Daug kas baigusių ją lietuvių ir dabar atsimena, 

kad išėję su atestatu ne kaip iš Alma Mater, bet kaip 
iš policijos įstaigos, išsinešdami ištikimybės liudiji
mą, tą atestatą, duodantį teisę toliau šarvuotis 
mokslu. 

MOKINIŲ SAVITARPINIAI 
SANTYKIAI 

Negyvenantieji savo šeimose tik žydai ir lenkai 
dvarininkai spietėsi į savo atskirus butus — bendra
bučius. Lietuviai, rusai ir visi kiti maišosi internate, 
didesniuose butuose, neskiriant tautybėmis nė guli
muose kambariuose. Dalis, gyvenusi mažuose bute
liuose, susitaikydavo tautybėmis ir pagal amžių. 
Maišymu siekta aptrinti tautybių spalvas, išlyginti 
asmenines savybes, įdiegti vienam „tėvui" priklau
symo būtinumą. 

Ši gimnazijos politinė pedagogika iš pažiūros 
vienijanti, iš vidaus, nevienodu tautybių vertinimu, 
skaldanti. Nenorimas priverstinis maišymas moki
nius pastūmėdavo, kur tik įmanoma, glaustytis į 
savo tautybės būrelius. Juose užsidegdavo ir Žyb
čiodavo tautiniai žiburėliai, nors pridengiami, bet 
vieni kitiems po akimis pašviesdami. Tai neiš
vengiamai turėjo reikšmės vienokių ar kitokių santy
kių susidarymui. 

Rusijos bendra pažiūra į žydus ir čia buvo 
užsikrėtę visi. Lietuviai — dar dėl jų, žydų, skirtingo 

verslo, paslaptingo uždaro gyvenimo būdo, papro
čių, savotiško gudrumo, išvaizdos, miestietiškumo 
(miesčioniškumo), tikybos... O prieš ją ir jos išpa
žintojus nusistatymas giliai įdiegtas ir lietuviams 
katalikams. Žydai savo ruožtu buvo persiėmę žemi
nančia pažiūra į krašto savininkus lietuvius, iš jų Čia 
gerai gyvendami, pravardžiuodami gojais, o kalbos 
pramokę tik dėl verslinio reikalo. 

Nesprendžiam čia jų klausimo pripažintina, kad 
draugui žydeliui iškrėsti kokį pokštą — jei ne nuopel
nas, tai leistinas pasityčiojimas, atsilyginimas. 
(Atspindys sūduviečių raštuose — „Silkės", „Ameri
ka pirtyje", Kudirkos raštuose). Gimnazijoj bet kokie 
pokštai krėsti labiausiai patikdavo mažesniesiems. 
Jie, veikiami bendrų nuotaikų, nesąmoningai, kur 
nors ar miesto sode susitikę mažesnį žyduką, jį 
apstumdydavo, apkumščiuodavo, pagąsdindavo, 
pavalgydindavo „kriaušėmis" — nykščio nagu stip
rus pabraukimas per pakaušį. Vyresniųjų klasių 
lietuviai žydams priešiško jausmo nerodydavo ir nuo 
bet kurių pokštų buvo atsisakę. Lietuvius su žydais 
dargi rišęs abiejų kone panašus okupanto verti
nimas. Skirtumas tik tas, kad lietuviai tiko būti Rusi
jos vidurių suvirškinti, o žydai netiko nė tam. 

Lenkų su žydais santykiai tokie patys kaip lietu
vių, nors žydai beveik visi mokėjo lenkiškai. Kaip į 
žydus, taip ir į lietuvius, lenkai žvelgdavo iš aukš
tumos. Pirmąjį lietuvių palenkimo lenkybėn laiko
tarpį, jie, lietuviai, kėlę akis į „aukštesnę vertinges
nę" lenkų tautybę, lyg į kokią pakilimo trauką, iš 
amžiais tų pačių lenkų ir išgamų lietuvių jiems 
įspaustos, įsąmonintos tariamos savo „žemumos, 
prastumo". Tai ir dabar, savo tautybę suradus, nebu
vo surasta bendros su lenkais nuoširdžios kalbos. 

Rusų, pastatytos čia valdžios tarnautojų atsi
vežtinių šeimų, vieta ypatinga. Jie, kaip neseniai, 
taip neilgai, pasiuntinybes negalėjo atlikti — jiems 

patiems grėsė pavojus susvyruoti. Jie visi buvo 
nekviestieji „svečiai", tuo labiau nesodinami prie 
bendro šeimos stalo — „kriukininkai". 

Jeigu visos tautybės risdavosi tarpusavy tauti
niais jausmais, neįsileisdamos svetimųjų saugumo 
reikalu, tuo labiau, turėdami didžiausią teisę savo 
krašte, lietuviai. 

Atskirai savo tautiniuose rateliuose vieningiau
siai laikydavosi žydai, po jų lenkai ir toliau kiti. 
Lietuviai tarp savęs lyg ir buvo dviejų laipsnių, 
pagal amžių ir klases. Žemesniųjų klasių lietuviukų 
knibždynas — pirmasis laipsnis, vyresniųjų — 
antrasis. Kadangi iš žemesniųjų klasių (iš IV į V-tą), 
pagal nustatytas sąlygas neturėdavo pakilti per 
daug, o tik patys gabiausi, darbščiausi, gal laimin
giausi. Tai vyresnieji iš dalies mažuosius laikydavo 
lyg ir kandidatais į aukštesnes klases, į vyrus. Kai 
kuriems vyresniesiems „mažiai" atrodydavę per 
daug žali, dvelkia ir „kaimiškumu" — tariant reikia 
palaukti, pažiūrėti, kas iš jų išeis. Jie pradžioje nebū
davo įsileidžiami nei į slaptuosius būrelius, nei į 
vyresniųjų pasilinksminimus, nebent kokiu pasiunti
nuku ar sargybiniu. Jie būdavo pravardžiuojami 
varliūkščiais, juodvabaliais. Kai kurie išdidesni jų 
prižiūrėtojai ir moksle kiek reikia jiems nepagelbė-
davę, ne broliškai pasielgdavę. Tik įkopusieji į V-ją 
klasę, palikę daug nuobirų už jos durų, būdavo 
priimami į vyrus. 

Bet ir mažieji — ne šapai: jie vyresniesiems už jų 
lygiais nepripažinimą atsilygindavo, tiksliai prisiū
dami pravardes ir kitokiais sąmojais žnybteldavo. 
Vienas iš daugelio pavyzdžių: V. Kudirkai (mažųjų 
prižiūrėtojui ir auklėtojui), lenkiškam ponaičiui, 
grojant smuiku, koja mušdami taktą, mažieji pritar
davo „Kudriu8, kudrius", o Lapinskui — „lapkus, 
lapkus". 

Bus daugiau) 
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D R A U G A S , ketvirtadienis, 1982 m. vasar io mėn . 4 d. 

RENGINIAI CHICAGOJE 
Vasar io 5 d. — "Santaros -i — S k a u t y b ė s f o n d o pobūvis 

š v i e s o s " reng iama vakaronė ; Jaunimo cen tro kavinėje . R e n -
apie liet. spaudos problemas I g ia S F C h i c a g o s s k y r i u s . 
J a u n i m o c e n t r o kavinėje. — Marijonų bendradarbių se i -

Vasar io 6 d. — Kr. Donelaičio m a s v ienuolyne prie "•Draugo". 
lit. mokyk lų ž i e m o s balius Lie
t u v i ų taut iniuose namuose. 

Vasar io 7 d. — Lietuvos ne
prik lausomybės paskelbimo mi
n ė j i m a s š v . A n t a n o parapijos 
salėje . Ruoš ia Al to Cicero s k y 
rius. 

— Lietuvos nepriklausomybės 
minėj imo miš ios ir akademija 

— Cicero L»B m e t i n i s narių 
sus ir inkimas š v . A n t a n o parapi
jos salėje . 

Balandžio 1-4 d. — K o r p ! 
"Giedros" v y r e s n i ų j ų giedrinin-
kių - v i suomenin inkių reng iamos j § v į e s o ' s 

36-tosios reko lekc i jos T ė v ų 
zuitų koplyčioje . 

Balandžio 4 d. — Velykiniai 
N e k a l t o Prasidėj imo parapijoje, j pusryčiai J a u n i m o c e n t r o didž. 
Reng ia Brighton Parko LB. salėje. R e n g i a J a u n i m o centras . 

Vasar io 12 d. — "Grandies" 
tautinių šokių grupės ruošiami 
šokia i Jaunimo centro mažojoje I N e k a l t o P r a s i d ė j i m o 
salėje . i sa lėje . 

— Seselių pranciškieč ių rėmė
jų Chicagos apskr. vakar ienė 

parapijos 

Vasar io 1*2-21 d. Prano; Balandžio 17 d. — Lietuv ių 
Domšaič io istorine paroda Čmr- r e s p u b l i k o r t ų m^ig l y g o s b ^ . 
l ionio galerijoje Jaunimo cen-į k e t a s U e t Taut in iuose namuose , 
tre . Rengia Lietuvių fondas. Balandžio 18 d. — "Laiškų 

Vasar io 13 d. — "Spindulio" 
tautinių šokių grupės balius Jau
n imo centro didž. salėje. 

Vasar io 14 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas Ma
rijos aukšt. mokyklos auditori
joje . Reng ia Chicagos Lietuvių 
taryba. 

l ie tuviams" k o n c e r t a s - v a k a 
rienė J a u n i m o c e n t r o didž. s a 
lėje. 

— Madų paroda Jaun imo 
centro kavinėje . R e n g i a Montes -
sori vaikų namel iai . 

parapijos salėje. Reng ia A l t o t 
Cicero skyr ius . 

Biržel io 2 0 d. — Tragi škojo 
Biržel io minėjimas š v . A n t a n o 
parapijos salėje . Reng ia Cicero 
Liet . Bendruomenė. 

— "Lietuvos aidų" radijo pro
g r a m o s gegužinė Saulių na
muose . 

L i e p o s 1 1 d. — Chicagos A n 
g l i jos - Britanijos l ietuvių klubo 
geguž inė "Vyčių" s a l ė j e 

L iepos 18 d. — Bal f o geguž inė 
Jaunimo centre . 

R u g s ė j o 9-12 d. — Santaros-
suvažiavimas "Tabor 

J e į F a r m " vasarvietėje . 
R u g s ė j o 1 2 d. — Tautos š v e n 

t ė s minė j imas šv. A n t a n o para
p i jos sa lėje . Rengia Cicero LiB. 

— "Lietuvos aidų" radijo pro
g r a m o s gegužinė šau l ių na
mu ose . 

R u g s ė j o 25 d. — "švyturio 
ba l ius" Šaulių namuose. Ren
g ia Cicero šaulių "Klaipėdos" 
kuopa. 

— "Draugo" banketas Jau
n i m o c e n t r o didž. salėje. 

Spalio 2 a. — Jūrų skautų po
b ū v i s Jaun imo centro didž. sa 
lėje . 

— G a g e Parko L B balius Jau
n i m o c e n t r o kavinėje. 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
MARMA PATARNAUJA 

OKUPANTUI 

— Liet. m o t e r ų f e d . k lubo Ve
lykų s ta las Liet . t a u t i n i u o s e na-

— Vasario 16-tosios minėji- į muose . 
m a s šv . A n t a n o parapijos sa - , Balandžio 2 3 — g e g u ž ė s 2 d. 
lėje. Rengia Cicero LB. — n o n o s Brazdž ionienės t a p y b o s 

Lietuvos nepriklausomybės: paroda Čiurlionio ga ler i jo je Jau-
minėj imas Lemonto Maironio lit. j n i m o centre. 
mokyklos patalpose. Rengia Le- j Balandžio 2 4 d. — L i e t u v o s 
monto LB. i dukterų draugi jos ba l ius Jauni-

Vasario 16 d. Lie tuvos ne- j m o centro didž. sa lė je . 
priklausomybės minėj imas Jau- • Balandžio 2 5 d. — "Skautora-
nimo centro kavinėje. Reng ia i m a " Jaunimo centre . Reng ia 
Jaunimo centras . ' Chicagos Skaut in inkų ,Jdų Ra-

Vasario 2 0 d. — Užgavėnių ! m o v ė . 
karnavalas "Mardi Gras" Jau- į — J A V L B VkL V a k a r ų apyg. 
nimo centre. ! a t s t o v ų s u v a ž i a v i m a s Jaunimo 

centre. 
Vasario 2 1 d . - Argent inos : G e s a i ė s 1 ± _ U d b l v i f o n _ 

solistų Zuzanos Vaiadkai tes d e ; d o s u v a ž i a v i i n a s J a u n i m o cen-
Lopez ir A n t a n o Slanciausko 
koncertas Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia P L B kultūrinė 
komisija. 

— A. Maceinos knygos " A s 
muo ir v isuomenė" pr i s ta tymas 
Ateitininkų namuose. 

Vasario 26 — kovo 7 d . — 
K. Avižienio kolekcinė paroda 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. 

Vasario 2 8 d. — "Margučio" 

Spal io 3 d. — Madų paroda 
Jaun imo centro didž. salėje. Ren
g ia P u t n a m o seseKų rėmėjų Chi
c a g o s s k y r i u s . 

— Sesel ių pranciškiečių rėmė
j ų miš ios i r seimas' Tėvų mari
j o n ų vienuolyne pr ie "Draugo". 

Spalio 9 d . — Akademinio 
s k a u t ų sąjūdžio met inė šventė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Spal io 1 6 d. _ «'Ateities" žur
na lo v a k a r a s Jaunimo centro 
didž. sa lė je . 

tre . 
Gegužės 2 d. — Jaun imo cen 

t r o koncer tas didž. salėje . 
— Mot inos d ienos minėj imas 

Šv . A n t a n o parapi jos salėje. 
R e n g i a Cicero L B . 

Gegužės 7-16 d . — A. Dargio 
paroda Čiurlionio ga ler i jo je Jau
n imo centre. 

Gegužės 8 d. — "Grandinėlės" 
koncertas Mari jos aukšt . mo
k y k l o s sa lė je . R e n g i a P L J S 

— L e m o n t o LB 2 0 m. sukak
tuv in i s Rudens balius. 

Spal io 2 2 d. — Kriauklių dar
b ų paroda Jaunimo centre. Ren
g i a L i e t u v o s dukterų draugija. 
K A L E N D O R I U S — H 

Spalio 2 3 d. — Lie tuvos duk
terų bal ius Jaunimo centro didž. 
sa lėje . 

"Nauj ienų" redakcijai išbrau
kus m a n o 'laiško žodžius ir pras
mę, prašau Jūsų paskelbti visą 
tekstą. V . U . 

Netol imoje praeityje '^žurnalis
tas" A. Marma ir kiti než inomi 
"Naujienų" rašeivos, to dienraš
čio skiltyse paikartotinai mane 
puolė už tariamą "mano pasikal
bėjimą" su "Gimtojo krašto" 
bendradailbe. 

^ • inoo • i£ i o j ; „ iną atsiskiriant ji 
Štai 1982 m . sausio 16 - l o die- ' 

nos "Nauj ienų" numeryje tas 
pats "žurnalistas" Antanas Mar
ma, rašinyje "Nenori atitaisyti 
pa'skelbto melo", remdamasis 
"Gimtojo Krašto" niekšingais 
"faktais", m a n e vėl puola ir kal
tina. O dienraščio redakcija net 
vedamąjį paskiria svetimų orga
nizacijų bei š io klausimo gvilde
nimui. 

Vienoje vietoje A. Marma ra
šo: "Jai buvo pasiūlyta padaryti 
spaudoje atšaukimą, bet ji atsisa
kė..." 

Atsakau, kad gana išsamus ir 
nedviprasmiškai aiškus m a n o 
paaiškinimas buvo išspausdintas 
"Draugo" 1981 m. sausio 31 d. 
numeryje. 

Be to, jau praėjo apie 6 - 7 sa
vaitės, kai nusiunčiau .kitą pa
aiškinimą "Naujienoms", bet jos 
ligšiol rašinio neišspausdino. Ko
dėl? Ar todėl, tkad visiems " N a u 
jienų" skaityto!]'ams bus įdomu 
susipažinti su tos bylos eiga", 
kaip dienraščio minėto n u m e 
rio vedamajame rašoma? 

IS.N LOMOJ AMA POfc RENI 

ISNUOM. apstatytas 4 kamb. butas 
Brighton Parke vienam ar dviem su
augusiems. Skambint po 12 vai. die
ną tel. 247-3838. 

džius užmetimus bei kaltinimus, t 
kategoriškai paneigiu ir atsakau: į 

a) Į Lietuvą važiavau ne ko
kios "Vilnis" organizacijos papi
gintu patarnavimu, kaip A. Mar
ma žmonėms skelbia, Ibet per 
American Travel Service bureau, 
esantį 9727 S. Western Ave., 
Chicago. 

b) "Gimtajam Kraštui" niekad 
jokio pasikalbėjimo nedaviau! Kas 
įvyko aiškiai jau buvo paaiškinta 
"Drauge". Važiuojant iš Druski
ninkų į Vi lnių prie manęs auto
buse prisėdusi Matulevičiūtė, ku
ri atrodė ir elgėsi, kaip nuoširdi 
lietuvaitė, m a n e įkalbino. T ą die-

jokio įtarimo 
manyje nebuvo sukėlusi. Tik po 
poros dienų, m u m s 'jau atsisveiki
nant ikelionei atgal į JAV, ji vėl 
atsirado ir pasisakė esanti "Gim
tojo Krašto" atstovė. Jos reporta
žas yra iš pagrindų suklastotas. 

Turiu iškelti faiktą, kad aš ne 
pirmoji, 'kuri buvo tokiu būdu ap
gauta. Tokių buvo jau visa eilė, 
kurių tarpe šaulys a. a. kun. dr. 
A. Juška. 

Tikiu, kad šis m a n o pareiškimas 
bus "Naujienų" ir A. Marmos! 
priimtas su rimtu dėmesiu. Jei 
ne, tai pabrėžiu, kad A. Marmai j 
nebus leista švaistytis spėliojimais, '»uim<minimiuni"uiiiiuuni»niiiiHi. 
insinuacijomis ir melagingais kai-

CLASSIFIED ADS 
K E A L E S T A T E 

ISNUOM. apstatytas apšildomas 4-rių 
kamb. butas Marąuette Parke. Vienam 
asmeniui arba vedusių porai. 

Skambint 737-6986 

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

smirniiiirniS 
ir kitus kraštus 

\r.UZ'.\SKAS. 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

IIIIUIIIltliltimilllllllllllllllllllMlillIlIlMI 

M. A. Š I M K U S 
i . \ . :oMK '<'AX SERVICE 

NOTA K y PUBLIC 
4259 S. Mapleuood, tel. 254-7450 

Taip i>ac daromi VERTIMAI. 
tSMUNiąi iškvietimai, pildomi 

r'll.llCTYBES PRAŠYMAI tr 
rfttokle biankai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

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

niriinrrrrrrrrrirrrnTiriiiiiiiiiiiliiiiifiiiiiiii 
B U T Ų N U O M A V I M A S 

Draudimas — V a l d y m a s 

Narna pirkimas — P a r d a v i m ą * 

INCOME TAX 
Notariatas — Vert imai 

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

6529 S. Kedzie A v e . — 7 7 8 - 2 2 3 3 

tlllllliaillllllllllllllltiMlllillllIlIlUlUlMM* 

HELP WANTED — MOTERYS 

tinimais. 
Su pagarba, 

V a n d a Urbonienė 

Ilgai neužmigau, o paskui gar
laivio r iksmas i šmetė i š lovos. 
Kelis akimirksnius sėdėjau laive 
ir norėjau paklaust i , kokia s to-

| tis, bet galva prašviesėjo, ir su-
_Ąj sigriebiau sėdįs a n t lovos kraš-

"Naui ieno?'b i jo , kaoTpaTi&ėjusI to-. Įr nus išypsojau iš keisto įsi-
tiesai, jos neturės apie fcą ra
šyti? 

T o l i a u A. Marma rašo: "...pa
siūlyta padaryti spaudoje atšau
kimą, bet ji atsisakė, kad nepa
kenktu likusiems Lietuvoje, nors 
neatrodo, kad ji turi ten g imi -
nių.. . 

Marmai atrodo ir tuo jis remia 
•savo kaltinamąjį šmeižtą. Tokia 
žema "žurnalisto" Marmos nuo
monė apie kitą Jietuvį-ę rodo, 
kad jis pats yra abejotinos vertės 
asmuo, kuris mieliau tiki "Gim-

Spal io 2 4 d. — Manigirdo Mo-j tajam Kraštui", leidžiamam iš-
tekaič io fortepijono rečital is 'eivijos lietuviams piudyti. "Gim-

iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiililliiilllllilllliliii 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Z501 W. 69th Sf , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
tllllllllllllliUIIIIIIIIIIUUlIlUIUllIlIlIlIIIIII 

k o n c e r t e 3 vai. p. p. Jaunimo Į R y š i ų centras . 
centre. Programoje smuikinin
kai Ast is ir Pvegina Bankai . 

Kovo 1-31 d. — Retų Lietu
vos ir R y t ų Europos žemėlapių 
paroda Balzeko muziejuje. 

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

Kovo 7 d — Lietuvių operos 
"Laisvojo šaulio" spektakl is 
Marijos a u k š t mokyklos sa
lėje. 

— Kaziuko mugė Jaunimo 
centre. Rengia Chicagos skau
t a i 

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

Kovo 13-14 d. — H Kultūros 
darbuotojų konferencija Jauni
m o centre. Rengia J A V L B 
Kultūros taryba. 

Kovo 14 d. — Lietuvių istori
j o s draugijos metinis visuotinis 
narių susirinkimas Alto būsti
nėje . 

Kovo 21 d. — "Grandies" 

— L e m o n t o Maironio l it . mo
kyk los Pavasar io bal ius S t s . He-
len & Constant ine salėje . 

Gegužės 15 d. — Dzūkų diena 
Jaunimo centro didž. salėje . 

Gegužės 16 d. — Kronikoms 
le is t i są jungos jubi l ie jus Jauni
m o centro didž. sa lė je . 

— Jaunimo c e n t r o narių me
t in is sus ir inkimas JC mažojoje 
salėje . 

G e g u ž ė s 2 3 d. — Lietuvių abi
turientų pobūvis Bever ly Coun-
t r y klube. R e n g i a Liet . moterų 
federaci jos Chicagos k lubas . 

Gegužes 28 d. — Manigirdo 
Motekaič io fortepi jono studijos 
koncer tas Jaun imo centro didž. 
salėje . 

G e g u ž ė s 28-29 d- — Poezijos 
d ienos Jaunimo c e n t r o kavinėje. 

G e g u ž ė s 28-30 d. — Kauno 
"Aušros" g imnaz i jos dailininkių 
paroda Čiurlionio ga ler i joje Jau
n imo centre . 

G e g u ž ė s 29-30 d. _ "Aušros" 
g imnaz i jos suvaž iav imas Jauni
m o centre . 

Gegužės 30 d . — Akademija 

Jaunimo centro didž. salėje. 

Spalio 2 9 — lapkričio 7 d- — 
Metinė f o t o paroda Čiurlionio 
galer i joje Jaunimo centre. Ren
g i a Lie tuvių foto archyvas . 

Spalio 3 0 d — P L B pobūvis 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— "Dainavos" ansamblio 
"Vilniaus pilies legendos" prem
j e r a Mari jos aukšt . mokyklos 
salėje . 

Spal io 31 d. — "Dainavos" 
ansambl io "Vilniaus pilies legen
d o s " spektaklis Marijos aukšt. 
m o k y k l o s salėje. 

Lapkričio 20 d . — Chicagos 
Anglijos-Britanijos lietuvių klu
b o banketas Jaunimo centre. 

Gruodžio 5 d. — Jaunimo 
centro 2 5 m, minėjimo akade
mija ir vakarienė JC didž. sa
lėje. 

tasis Kraštas" savo tikslo nebūtų 
pasiekęs, jei A. Marma, tikrųjų 
faktų neištyręs, nebūtų "Gimtojo 
Krašto" niekšingos klastos išnešęs 
į spaudą. Tokie neišmanėliai ra
šeivos yra ne tik pavojingi, bet 
išeivijos nelaimė! 

Visus ligšiol man padarytus 
užgaulius, neteisingus ir skau-

vaizdavimo: kodėl v i s noriu va
žiuoti. V a k a r traukiniu, š ian
dien garlaiviu. Ats igul iau vėl , 
bet užmigti nebegalėjau. Jau
čiausi taip, l yg būčiau tr i s pa
ras miegojęs. 

Atsikėliau. P u š y n a s buvo vė 
sus ir pilnas mirgančių šešėlių. 
Apėjau kelis s y k i u s pušyną ir 
sugrįžau. N u o rytmečio oro 
galva pasidarė sunki ir ė m ė į 
gelti. N ieko nepadėjo nei j u o - ! 
da kava. 

Jurgis Jankus 
(Jš Pak lydę paukščiai) 

We WiII "Discount" Any c 
TV, Audio, Video & Camera Eąuip-
ment. Call: 
INTERNATIONAL MJMMIlONDC 
24 hours per day for free catalog 

(CA) 1 - (800) 862-^982 
1 - (800) 358-9092 

Ext 107 

V A L O M E 
KILIMUS IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusiu grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 

TELEVIZIJOS 
Spa voios ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
&J46 W. 6 9 S t , tel. 776-1486 
tlllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIllHUlUlUilt 

REIKALINGA PRITYRUSI MOTERIS 
prižiūrėti vyresnio amž. ligonį vieną 
dieną savaitėj. Benvyne. 

Skambint 788-6208 

ME3CELLANEOUS 

PACKAGE E X P R E S S A G E S C Y 
MARIJA N'OREIKrJENfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos g e r o s rūš ies 

prekes. Maistas iš Europos sandel ių . 
2608 VV. 6»th St., Chicago. I1L 60629 

Tel. 925-2787 

tautinių šokių ansamblio kon- V y t a u t u i A l a n t u i pagerbt i Lie-
certas Jaunimo centre. I tuv ių Taut in iuose namuose . Ruo-

— Brighton Parko L B meti- š ia Lietuvių žurnal i s tų są jungos 

PA I E Š K O J I M A S 
Ieškomi STANLEY BAKUTIS, jo žmo-
->a Irma, duktė Sandra, sūnus Bobby. 
Anksčiau gyvenę Chicagoje, South 
jide. PraSomi atsiliepti arba turintieji 
žinių pranešti — 

BiU Jonės, tel. 312—587-1456 

n i s susirinkimas Nekalto Prasi 
dėj imo parapijos salėje. 

— Lemonto L B metinis susi 
r inkimas Ateitininkų namuose. 

Kovo 26 d. — Eugenijaus I 

centro valdyba. 
Birželio 5 d. — Jaunučio Puo

džiūno ba le to s t u d i j o s rečitalis 
Jaun imo centro didž. salėje . 

Birželio 6 d. — Izabelės Mo-

PRAŠOME! 
Pagal savo išgales aukoti TAU

TOS FONDUI: savo uždaviniams vyk-
Jyti. Lietuvos Laisves Iždui — lais-

Kriaučeliūno vardo Jaunimo teka i t i enės d a i n a v i m o studijos l vajai Lietuvai padėti atsistatyti. 6 ka\ 
premijos įteikimas Jaunimo cen- rečital is Jaun imo c e n t r o didž. 
t r o kavinėje. 

Kovo 27 d. — Dramos vaka
r a s Jaunimo centro didž. salėje. 
Dalyvaus akt. J. Kelečius, A . 
Dikinis ir kt. Rengia Akademi
nis skautų sąjūdis. 

salėje. 
— Montessori va ikų namelių 

gegužinė L e m o n t o St . Mary's 
seminari jos laukuose . 

Birželio 12 d . — Irenos Ve-
l eckytės baleto s tud i jos rečita-

Kovo 28 d. —- Putnamo sese- h s Jaunimo c e n t r o didž. salėje. 
lių rėmėjų vakarienė J a u n i m o ; Birželio 13 d. — T a u t o s nai-
centro didžiojoje salėje. i k inimo paminė j imas Šv. Antano 

bomis ELTOS informacijoms leisti, ra
dijo transliacijoms j okupuotą Lietuvą 
finansuoti ir politiniams kaliniams gel
bėti. 

Nepamirškite tam tikrą procentą ir 
savo testamente įrašyti: not-for-profit, 
tax exempt corporat«on — Lithuanian 
National Foundation, P.O. Box 21073, 
Woodhaven, NY 11421. 

ORBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
Founded 1959 

MEMBER OF ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL 
Presents 

BALTIC-AT-LEISURE T0URS 
Coordinated by Jonas Adomėnas 

• CHOICE o* 3 ITINERARIES 

• Reasonable, All-lnclusive Costs 

• First-Class Services, Hotels 

• Escorted from USA via Finnair 

Tour I Vilnius — Moscow — Leningrad 10 Days 
Tour II Vilnius — Moscow — Leningrad plūs Riga 15 Days 
Tour III Vilnius — Moscovv — Leningrad & Rome 15 Days 

Features Include: Group or APEX airiares with departures starting April, three 
mea/s da/7y, comprehensive sightseeing. transfers, guides. theatre visits, air 
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American 
Lithuanian-speakmg tour leader, visa handling. Deposit only $100 per person. 
From lust $1099 to $1769 per person in double occupancy. 

For Free Brochure Folder, Contact: 

Jonas Adomėnas 
Orbitair International, Ltd. 
20 East 46th Street, New York. N Y 10017 
Tel.: NY ( 2 1 2 ) 986-1500: ( 8 0 0 ) 2 2 3 - 7 9 5 3 

ItHlHilfSlt 't lfHIUIIIHHIItl I l IUMIili ltUIII I 

P I U M B I N G 
; įcened, oonded. Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu-
', >r ir -rsTVfs- kabinetai. Kerami! s ir 
jk: piytek-.- Giass blocks. SinKOS 
į vamzdžiai išvalomi elektra. J automa-
j tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
I >uvo pavardę ir telefoną. 
I 

SERAPINAS — 636-2960 
HJIIIIIIUIIIItlIlIlIlIlIJIIIIIllUUJUliUMUIM 

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

Telef. — WA 5-8063 

uiiiiiiimmiiiiiaiimiiimuuuiiiiiiiiiMii 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel . 376- 1882 arba 376-5996 
imiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimii 

10% — 2 0 % — 30% piKiaii mokėsit 
ui a p d r a u d ę nuo ugnies ir automo-
•>ilk> pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 U VVest 95th Street 

Telef. G A 4-8654 

Popular Lithuanian 
R E C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRAŽINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozanina Daužvardieae 

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

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

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS, Knyga Skyrius 

4545 W. 6Srd Street 
Chicago, Illinois 60629 

Kaina su persiuntimu $5.65 

Illinois gyventojai pridėkite dar 
20 centų mokesčiams. 

• MRRIJfl AUKŠTAITE 
• I S E I V Ė S K E L I U 
| Apysaka. Prieškariniai dviejų keliauninkių iš Lietu- f 

vos išvykimai ir jų išgyvenimų nuotykiai. 208 pusi. y 
| Spausdino Litho-Art, Kanada, 1978 m. Išleido A. F. | 

Navikevičius. Kaina su persiuntimu $6.23 , 
Užsakymus siųsti: * 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 įjj 

imiiiiimmitHimiiimiiiiiiiHmmuiiiiii 
VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijo* 

partizanų veikla Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Įtrauk 
ta i t).S. Kongreso biblioteka 
Kaina $7.00 

Užsakymus siųsti 'Draugo 
adresu. Illinois valstijos gyv*n 
tojai prideda 5 $ mokesčių 

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAS 
VĖLIAVĖLES 

Visuose lietuviškuose namuose 
turėtų būti lietuviška vėliava. Nė
ra vietos dažnai didesnei vėliavai 
iškabinti, bet galima laikyti ma
žą veliavukę ant rašomojo stalo. 
Galima ir net padaryti gražią kom
binaciją su Amerikos veliavukę. 

Dienraščio "Draugo" adminis
tracija gali pristatyti tokias ma
žas vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų jūsų r amuose . 

Tokios vėliavos kainuoja $1.50, 
(reikia dar pridėti 8 et . mokesčio 
ir 50 et. už persiuntimą, jei gy 
venate Dlinois valstybėje). Užsa-
k- us siųskite sekančiai: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St. . 
Chicago, IL 60629 

HiiiiiiimmiiimiiniimiiiiimiiitiiiiiHii. 
LTTHUANIA IN CRISIS, National-
lim to Communism. 1939-1940. Au
torius politikos mokslų prof. Leo
nas SABALIŪNAS. Išleido Indiana 
University Press, Bloomington & 
London. 294 pusi., kietais viršeliais 
su aplanku. 

8i knyga yra labai vertinga do
vana supažindinti angliškai skai
tančius su mūsų tautoa okupantu. 
Dovana, kuri tinka įteikti įvairio
mis progomis ir niekad nepasens
ta. Šios knygos gauta tam t ikras 
skaičius su didele nuolaida Kaina 
$5.00. Užsakymus siusti: Draugas, 
4545 W. 6Srd S t , Chieaco. T1L 
60829. 

Prie kainos reikis pridėti 5 proc. 
mokesčiams 

HllliniUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMHlI IIIIIKIHIIIIMIIIIIIiintnilHIIIIUIIIIIIIIIIIItt 
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Mušu kolonijos? 
Waukegan, Illinois 

NEPRIKLAUSOIOTBBS 

MINĖJIMAS 

L. B. Waukegan. apylinkės 
valdyba rengia Vasario 16-tos 
minėjimą, kuris įvyks vasario 
14 dieną tokia tvarka 

Stovykiaujam prie Tok. Nuotr. A. Kriaučiūno 

SU PALAPINE IALASKA (8) 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Anchorage miestas yra didžiau- j „vanuškos". Spėjom. 
šias Alaskos valstijoje. Jame gy 
vena pusė visų Alaskos gyvento 
ju, t.y. daugiau kaip 200,000. 
Prie pat miesto — oro gynybos 
bazė. Mieste yra tik dvi valdiš
kos stovyklavietės. Užsukom į pir
mą. Kadangi naktį lijo, visur ba
los, palapinėms skirtos vietos ma
žos ir dumblinos. Keliaujam į 
antrą. Čia kiek geriau, daugiau 
vietos, žolės, dideli medžiai. 

Susitvarkėm ir išvažiavom 
miesto apžiūrėti. Prie kelio pama
tėm elnią su dviem jaunikliais. 
Pavakary užsukom į oro laivyno 
bazės muziejų. Beveik visi mu-, 
ziejaus eksponatai buvo iškimšti j 
Alaskos žvėrys, paukščiai ir žu- i 

Po vakarienės, paskambinau ma
mai pasigirti, kad mes dar gyvi. 
Nepagalvojau, kad tarp mūsų 
jau yra penkių valandų skirtu
mas ir pas juos jau kita diena 
prasidėjo. Grįžom prie laužo, 
kur netrukus prisistatė ir Sheila 
su drauge bei šampano buteliu. 
Apsivilkę žieminiais švarkais, 
smagiai vakarą praleidom, o se
kantį rytą prasidėjo kelionė at
gal. 

Nuo čia iki Valdez buvom nu
matę plaukti laivu, tačiau visi 
bilietai buvo išparduoti, o ne
norėjome tris dienas laukti. 

Hali), 16-tos ir Hirach gatvių 
kampas), Melrose Park, 111. 

Minėjimą rengia Bendras Lie
tuvių Organizacijų komitetas 
Melrose Paraikė. Pagrindinis kal
bėtojas bus Kazys Laukaitis. Me
ninę programą atliks tautinių 
saikių grupė ""Klumpė". 

Po minėjimo bus kavutė. Mel
rose Parko ir apylinkės lietuviu 
visuomenė kviečiama gausiai mi
nėjime dalyvauti. Primenama, 
kad bus minima Lietuvos vaisty-

10:15*vai. šv. Mišios už ken- bingumo 731 metų sukaktis ir 
čiančią Lietuvą bus atnašauja- Nepriklausomybės atstatymo 64 
mos Šv. Baltramiejaus parapi- metx* sukaktuvės. K. T-kus 
jos bažnyčioje. 

2 vai. p p. lietuvių auditori
joje, Wakegan, Lincoln ir 9-tos 
gatvių kampe, įvyks oficialioji 
dalis. Meninę dalį atliks jau
nimas. Per minėjimą bus ren
kamos aukos Lietuvos laisvini
mo reikalams. 

Po programos apatinėj salėj 
dalyvavę minėjime bus vaišina
mi kava ir užkandžiais. vp. 

Melrose Park, 111. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJLMAS 
Vasario 16-tos minėjimas įvyks I 

vasario 6 d., šeštadieni, 7 vai. va
karo Veteranų salėje (Bulgar" 

SUBRENDIMAS 
Subrendimas yra nesavanau

diškumas, suderinant pyktį ir 
skirtingas nuomones be jokios 
pagiežos ir smurto, atsižvelgi
mas kitų reikalų dažnai savo pa
ties troš,kimų ar norų sąskaiton. 

Subrendimas yra mokėjimas 
daryti teisingus sprendimus ir 
juos įvykdyti. Tik nesubrendę 
per visą savo gyvenimą bando 
įvairiausias begalines galimy
bes, o tada nieko nebedaro. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 4 d. 5 

Buvo buvo pritikimai, Per dvejus metus karpis užau-
Buvo dūdos ir šokimai... j ^ ^ ^ ^ _ 
Žmones rodos, buvo tvirti. 
Bet kaip kiaudės visi girti, j i k i i 5 0 0 S™** P e r ketvens — 

(Iš Petras Rimša pasakoja) j iki pustrečio kilogramo. 

Mylimai motinai 
A. t A. MARIJAI AL1LI0NIENEI mirus, 

administracijos tarnautojai 
ELENAI SIRUTIENEI ir kitiems 

artimiesiems 
nuoširdžia užuojauta reiškia ir kartu liūdi 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, REDAKCIJA 
IR SPAUSTUVĖS PERSONALAS 

daug vietos, už palapinės tęsia-į 
si aukštų pušų miškas, toliau \ 
upelis, aplinkui kalnai. Ant bas- j 
lių tvoros iškabinę miegmaišius; 

Važiuodami per kalnus, pake-į pravėdinimui, jaučiamės kaip tik-
vys. Adį patraukė" viena" leopar- į lėje sustoję, matėme didžiulį te-[n čigonai 

dyną. Alaskos ledynai dengia 
2,8800 kvadratines mylias. Aps-

Vaikai išlakstė vietovės apžiū
rėti, tai ir mes — senimas paiu-

kaičiuojama, kad čia yra beveik T dejom. Per numestą rastą perei-
pusė viso pasaulio ledynų. Vaka- j nam upelį, o dar kiek paėjus — 
re privažiuojam Tok, tačiau visos j kalno papėdė. Romas kalbina lip

do kailio žuvytė. Aprašyme pa 
aiškinta: „Ją daugiausia pagau 
na įgudę žvejai, turistams lan
kant muziejų". Puikus kareivių 
humoras 

Vakare prie laužo prisistatė' v*6*05 užimtos. Reikėjo važiuoti | ti l viršų: bus labai gražus vaiz-
buvusi Lansingo gyventoja, mū- ' d a r 4 0 my l iu> k o 1 radom vietos, Į das. Aš nesigundau, nes šlaitas 
sų draugė Sheila. Iš jos daugiau! t a č i a u ]ii°> tad visi „vanuškon" j beveik vertikalus, o viršaus ne
sužinojome apie gyvenimą Aks - ; susigrūdom. | matyti. Romas suranda man laz-
koje. Pasakojo, kad visi Anchora-1 Ketvirtadienį, liepos 17 d., | dą ir vel tikina, kad gailesiuos 
ge_gyvenamieji namai vienodi, I giedra, neskubėdami tvarkomes, j nelipus. Ką gi, pasiramsčiuoda-
vadinami ,Anchorage dėže". Į • ° netoliese stovyklaująs vyras, iš- Į ma lazda, pasiekiu kalno viršū 
bet kokį namą įėjus, nepaklysi. į B«** v a i k u s svetima kalba šū-1™ v - * a - - A - i Mil— o, 
Buvom skaitę, kad čia turėjo vie-1 kaujant, juos prakalbino. Pasiro-
šėti prezidentas Carteris. Sheila j do jis buvęs lenkų parapijos kle-
mums paaiškino, kad Alaskoje j bonu, dabar iš Minnesota keliau

ja į Alaską su dviem kitais ku
nigais ir vienu vienuoliu. Su juo 
pakalbėję apie kelionės nuoty
kius, keliaujam vėl per Kanadą. 

jis labai nepopuliarus. Mat,prieš 
dvejus metus jis pravedė naują 
įstatymą, kuriuo žymiai išplėtė 
federalinių plotų kiekį, prijung
damas 56 milijonus akrų prie j Tuo pačiu keliu grįžtant iš-
esamų draustinių. Šis įstatymas 
žymiai sumažino komercinės že
mės plotus bei pakėlė žemės kai
ną. 

Pranešė ir nelabai linksmą ži
nią: prieš kelias dienas buvo že
mės drebėjimas ir dviejose vieto
se Alaskos vieškelis sugriuvo. Vy
lėmės, kad kol iki ten nukeliau-
sim, kelias bus sutaisytas. Ant
raip, vėluosime namo. 

Iki šiol mažai rašiau apie įvai
rius stovyklaviečių patogumus. 
Apie šią vietą reikia prasitarti, 
nes buvo tikrai neįtikėtina. Tarp 
tualetų — mažos sienelės ir jo
kių durų. Maudymuisi vieta ant 
paaukštinimo, iš penkių dušų 
tik vienas veikia ir nėra kaip 
nustatyti vandens temperatūros. 
Taip pat nėra jokių durų ar 
užuolaidų. Žodžiu, viskas kaip 
ant scenos. (Aiškiai kariuomenės 
inžinierių suprojektuota.) Man 
bandant verdančiu vandeniu 
plaukus plautis, atėjo bobelė ir 
atsivedė šunį, kad tas, vienas 
lauke likęs, nenuobodžiautų.Pra
dėjau šaukti, kad šunį išvestų, 
o ana mane ramina, kad šuo nie
kam nepakenks, gerai išdresiruo
tas. Tai va, stovyklaujant įvairių 
žmonių galima sutikti... 

Sekančią dieną vaikščiojam po 
Anchorage miesto centrą. Kadan
gi nuo vandens vėjas pučia, vėsu. 
Prieš porą metų, miesto pagrin
dinė gatvė buvo žemės drebėji
mo suardyta, tačiau viskas at
statyta. Architektūra labai miš
ri: moderniausi pastatai, iškilę 
tarp labai senų namelių. Pake
liui užsukom į arkivyskupijos ka
tedrą. Katedra maža, labiau pa
naši į kaimelio bažnytėlę. Po 
Mišių pasisveikinom su kunigu, 
pasisakėm iš kur atvykę. Toliau 
vaikščiodami, prisipirkę suveny
rų, matėm kad policija važinėja, 
skaitliukus tikrina ir bilietus ra
šinėja. Bėgom uždusę prie savo 

kyla prisiminimai- Šį vakarą ap
sistojam „Wolf Lake" prie Vvnite-
horse. Stovyklavietė labai graži, 

nę. Vaizdas tikrai nuostabus. Po 
kojom matosi pušų viršūnės, to
liau kito kalno viršūnė, net dai
nuoti norisi. Užtraukiam „Kur! 
giria žaliuoja, ten mano namai", j 
Padainavus, pailsėjus, lėtai slen- į 
kam žemyn. Tačiau už tą malo-
numą reikėjo užmokėti. Musku- < 
lai, prie tokio darbo nepratę, tris 
dienas keršijo. Kiekvieną kartą iš
lipus iš „vanuškos", trako laikoj 
kol galėjau žmoniškai paeiti. 

PENKERIŲ :*±.TJ MIRTIES SUIOKTIS 
A. f A. JUOZAS BELIŪNAS 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. LINAS JURCYS 

Jū brangų atminimą pagerbti šv. Mišios už jų sielas 
bus atnašaujamos vasario 7 d., sekmadienį, 10 vai. ryto 
Tėvų Marijonų koplyčioje, 6336 S. Kilbourn Avenue. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
pasimelsti drauge su mumis. 

SOFIJA BELIŪNIENE ir DUKTERYS 
JURCIŲ ŠEIMA 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

•^mmHf^ 

A. A. 

Kun. dc. Felikso 
Gurecko, 

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Įsteigėjo 

A. A. Kun. Dr. F. Gureckas gimė 1912 m. birželio 18 
d. Užpaliuose, Lietuvoje. Mirė 1977 m. vasario 4 d. 

Minint šią sukaktį, bus atnašaujamos šv. Mišios va
sario 7 d., 12 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, o po šv. Mišių 
iškilmingas minėjimas Jaunimo Centro mažojoje salėje. 

Narės, giminės ir pažįstami kviečiami dalyvauti šv. 
Mišiose ir minėjime 

Liūdinti: Lietuvos Dukterų Draugija 

vgBsy&*& 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 1982 m. sau
sio 2 d., Rochester, N.Y., sulaukęs 67 m. amžiaus, mirė 
mano mylimas vyras 

A, f A. PETRAS LEKAVIČIUS 
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 31 metus. Pa

laidotas sausio o dieną. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė, posūnis 

Vitas su šeima, švogeris V. Bendoraitis su šeima, pusse
serė Bronė Motuzas bei kiti artimieji. 

Gilią padėką reiškiu visiems, kurie užprašė šv. Mi
šias, aukojusiems per Tautos Fondą velionį Įamžinti, 
visiems laidotuvių dalyviams ir užuojautą pareiškusiems. 

Lieku giliame dėkingume su Jumis visais. 

Liūdinti žmona ANELĖ 

Mielai krikšto mamai 

A. f A. 
ELEONORAI GARBENIENEI 

mirus, dideliame liūdesyje pasilikusį vyrą VLADĄ, 
dukrą AUDRONĘ ir visą PRAPUOLENIŲ ŠEIMĄ 
giliai užjaučiu ir jungiuosi jų skausman. 

SAULIUS JURGIS DAMUŠIS 

Brangiai draugei 

A. | A. Lionei Prapuolenytei-Garbenienei 
palikusiai mus, giliame liūdime. Liūdime kartu su 
skausme likusiu vyru VLADU, dukra AUDRONE, 
seserimi TERESE KARVELTENE ir jos SEIMĄ ir 
visa plačia PRAPUOLENIŲ ŠEIMA šia ir anapus 
vandenyo. 

JADVYGA, GINTĖ ir ADOLFAS DAMŲ SI AI 

£5»5HRf? 
MARIJA ALDLIONIENĖ 

KOSINSKAITE 

Gyveno Dearbom Heights, Michigan. 
Mirė vasario 2 d., 1982 m., 11:30 v. ryto, sulaukus 83 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys Albina Atkočaitiene, 

Elena Sirutienė su vyru Robertu, Genė Palaikienė su vyru Vitu, 
sūnus Henrikas Alilionis ir jų šeimos, dvylika anūkų ir aštuoni 
proanūkai, Lietuvoje broliai Juozas ir Alfonsas Kosinskai ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Harri1; koplyčioje, 15451 Farmington Road, 
Farmington, Mich. Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 5 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parap baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Holy Sepulchre kapines, Southfield, Mi
chigan. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direktorė Jolanta Bauža - Zaparackas. 

A. f A. ELEONORAI GARBENIENEI 
m i r u s , 

jos vyrui, ramovėnui VLADUI GARBENIUI, DUK
RAI, SESERIMS ir GIMINĖMS bei ARTIMIESIEMS 
gilaus liūdesio valandoje reiškiame užuojautą. 

L.K.V.S. "RAMOVĖ" 
CHICAGOS SKYR. VALDYBA IR NARIAI 

EUD E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 Sou th Hermi tage Avenue 
Telefonas - - YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
> 

2533 VVest 71 St. , C h i c i g o 
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o 

l e l . 47t>-2345 
AlKbTĖ ALTOMOBII ! \MS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LrrUANTCA AVENUE Tel. YArds 7-1138-39 

STEPONAS C. LACK (L£GiUWICZ) ir SOMOS 
2*24 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213 
11028 Southwest Highway. Palos HUls. Illinois TeL 974-4419 

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

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

VASAiTIS . BUTKUS 

rskaite Draugą, duokite kitiems pasiskaityti 
1446 SO. SOth AVE, CICERO. I i i Te« OLympic 2-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. vasario mėn. 4 d. 

x "Aušros Vartų" tunto pauk
štyčių šventė įvyks šeštadienį, 
vasario 6 d., 2 vai. p. p. Mairo
nio lituanistinės naokyklos pa-
lalpose. Tėvai ir svečiai kvie
čiami šioje šventėje dalyvauti. 

X A. a. Marija AliBonienė, su
laukusi senatvės, mirė vasario 2 
d. Garden City ligoninėje. Gyve
no Dearborn Heigfats, Mich. l i 
ko sūnus Henrikas Alilionis New 
Yorke. dukterys — Elena Siru 

X Inž. Vytautas Kamantas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas, iki šiol 
dirbęs kaip projektų vadovas 
vienoje statybos inžinierių fir-1 t į e n ė Chicagoje, Albina Atkočai-

I tienė ir Genė Palaikienė Dear
born Heights, Mich. Laidojama 
Detroite šį penktadienį, vasario 
5 d . 

. 
moję Chicagoje, nuo vasario pra 
džios pakviestas ir jau davė su 
tikimą perimti Grand Rapids, 
Mich., ligonines ir jų skyrių ad
ministracinio direktoriaus pa
reigas. Vasario 2 d. jau išvyko 
į Gran r? Rapids perimti naujų 
pareigų. Tuo tarpu šeima, kaip 
ir anksčiau, gyvens Darien, 
111., o V. Kamantas grįš tik sa
vaitgaliams. Rudeniop žada ten 
apsigyventi su visa šeima. 

X Brazilijos lietuvių jaunimo 
sąjunga, iš keturių P. Amerikos 
kraštų pirmą kartą susirinkusi 
Lituanicos sodyboje, Brazilijoje 
į kongresą, sveikina "Draugą", 
prisiųsdama raštą su visų sto
vykloje esančių parašais. Iš 
JAV kaip atstovė dalyvauja Ra
mutė Kemežaitė, specialiai nu
vykusi iš Chicagos padėti pra
vesti kongresą kad jis būtų sėk
mingas ir darbingas. 

X žurn. Vytautas Kasmūnas 
kalbės Nepriklausomybės šven
tės minėjime Cicero vasario 7 
d., tuoj po 10:30 vai. pamaldų 
Šv. Antano parapijos salėje. Me
ninę programą atliks solistė Eg
lė Rūkštelytė. Dalyvaus JAV 
karo veteranai ir šauliai su vė
liavomis. Žurn. Vytautas Kas-
niūnas ilgus metus kalbėjo Mar
gučio, Barčus, Forumo radijo 
programose, su paskaitomis yra 
aplankęs daug kolonijų, o Cice
ro kalbės pirmą kartą. 

x A. a. Jadvygos Pakeltieaiės 
dešimties metų mirties sukaktį 
minint šv. Mišios už jos sielą 
bus atnašaujamos šeštadienį, 
vasario 6 d., 9 vai. ryto T. Jė
zuitų koplyčioje. Nuoširdžiai 
prašome gimines, draugus ir pa
žįstamus prisiminti a. a. Jadvy
gą savo maldose. 

Liūdi — Vyras ir duktė 
su šeima 

(pr.). 
x Lietuvių Operos statomos We-

berio "Der Fretechuetz — Taiklusis 
Šaulys", opers spektakliai įvyksta šių 
metų kovo mėn. 6 d., 8 vai. vak., kovo 
7 d., 3 vai. popiet ir kovo 13 d., 8 vai. 
vak., Marijos mokyklos salėje. Pirmą
jį ir trečiąjį spektaklį diriguoja Alvy
das Vasaitis, antrąjį spektaklį — Arū
nas Kaminskas. Režisuoja Nicholas 
Di Virgilio. Scenos produkcija — Ka
zio Ože':o. Dainuoja: solistai — Da
na Stankaityte, Audronė Simonaityte-
Gaižiūrdenė, Stefan Wicik, Jonas 
Vaznelis, Algirdas Brazis, Bernardas 
Prapuolenis, Julius Savrimas, Bronius 
Mačiukevičius ir Operos choras. Ope
roje šiemet svarbią partiją atlieka 
akt. Jonas Kelečius. Baleto choreo
grafė — Violeta KarosaitS. 

Bilietų kainos: parteryje — $25, $20. 
$15 ir $12, balkone — $20, $15 ir $10 

Bilietai gaunami Vaznelių prekybo
je, 2501 W. 71st St., Chicago, Illinois 
60629. Telef.: 471-1424. 

Paštu bilietus galima užsisakyti pa
sinaudojant ir šia atkarpa: 

Prašau prisiųsti bil. po 

dol spekt. 

bil. po dol 

spekt. 

Vardas ir Pavardė 

x Beveriy Shores Lietuvių 
klubo rengiamas Vasario 16 die
nos minėjimas vyks vasario 21 
d., 2:30 vai. p. p . Holiday Inn 
(5820 So. iFranklin US. 421 So.) 
salėje. 12 vai. p. p . 6v. Onos 
bažnyčioje, Beveriy Shores, šv. 
Mišias atnašaus kun. Jonas Bo-
revičius. Po Mišių bus bendri 
pietūs Holiday Inn restorane. 
Vytautas Kasniūnas, Jr., bus pa
grindinis kalbėtojas. Rita Mar
kelytė - Dagienė, žinoma daini
ninkė, atliks meninę programą. 
Į Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą suvažiuoja daug žmonių 
iš Union Pier, New Buff alo, Har-
bert, Lakeside ir kitų vietovių. 

X Vakaronė su mūsų moksli
ninke Visconsin universiteto 
profesore dr. Birute Ciplijaus-
kaite vyks vasario 12 d. 8 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Vakaronę rengia LMF Chicagos 
klubas. 

X Darius Siliūnas baigė uni
versitetą ir dirba kaip kompiu
terių specialistas. Tai penkta
sis Vladės ir Broniaus Siliūnų 
vaikas, baigęs aukštuosius moks
lus. Du yra gydytojai, du inži
nieriai, duktė — mokytoja, šeš
tasis sūnus rengiasi studijuoti 
mediciną. 

x Mūsų spaudos problemos 
— tokia tema šviesiečiai - santa-
riečiai rengia vakaronę šį penk
tadienį, vasario 5 d., 8 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėj. Sim
poziume dalyvaus Bronius Nai
nys, Zenonas Rekašius, Ginta 
Remeikytė ir Jonas Soliūnas. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
atsilankyti. 

x Jaunimo centro Moterų 
klubo metinis susirinkimas šau
kiamas vasario 7 d., sekmadienį, 
12:30 vąl. Jaunimo centro ka
vinėje. . Visos narės ir moterys, 
norinčios įsijungti į Jaunimo 
centro moterų klubo veiklą, 
kviečiamos dalyvauti. 

Buvę Kauno valstybinių "Aušros" gimnazijų — berniukų ir mergaičių — mokiniai, Lietuvių istorijos draugijos na-

PRANEŠIMAS 
Chicagos Lietuvių Tarybos 

Lietuvos Nepriklausomybės — 
Vasario 16-sios minėjimas vyks 
šia tvarka: 

Šeštadienį, vasario 13 d., 12 
vai. žuvusiųjų pagerbimas Jau
nimo centro sodelyje. 

Sekmadienį, vasario 14 d., 
10:30 vai. pamaldos Švč. M. Ma
rijos Gimimo par. bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašaus ir pamokslą 
sakys vysk. Vincentas Brizgys. 
Giedos par. choras, diriguoja
mas A. Lino. Vargonais groja 
A. Eitutytė. Solistai — M. Mom-
kienė, A. Giedraitienė ir V. Mom-
kus. 

10 vai. pamaldos Liet. Ev. 
Liut. Tėviškės par. bažn. Pa
maldas laikys kun. A. Trakis. 

Adresas 

Teiefc^as 

Čekius prašome išrašyti: Lithuanian 
Opera Co„ Inc. ir siųsti tiesiog su 
Šiuo užsakymu Vaznelių prekybos ad
resu. Kviečiame visus ir iŠ visur at- r a m s t o v y . 

X Lemonto L.V apylinkė ruo
šia savo Vasario 16-tos minėji
mą vasario 14 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų Lemonto Mairo
nio lituanistinės mokyklos patal
pose. Pagrindinę paskaitą skai
tys advokatas Povilas Zumbakis. 
Meninę programą atliks (<Spin-
dulio" tautinių šokių grupė ir 
lituanistinės mokyklos mokiniai. 
Šv. Mišios atnašaujamos 12:45 
vai. po pietų De Andreas semi
narijoje. 

X Zigmas Mššauskas, gyv. 
Union Pier, Mich., sausio pirmo
je pusėje gavo lengvą širdies 
smūgį ir buvo paguldytas šv. 
Antano ligoninėje Mičhigan City. 
Dr. J. Valantiejaus priežiūroje 
išbuvo ligoninėje porą savaičių. 
Sveikata sustiprėjo, mažos šir
dies žaizdos sugijo ir sausio 27 d. 
grįžo namo. Dabar Zigmas Mi-
šauskas, dr. J. Valantiejaus ir 
žmonos globojamas sveiksta na
muose. Jis nuoširdžiai visiems 
dėkingas prie jo pasveikimo pro-
sidėjusiems, ypač dr. J. Valan-
tiejui. 

X Pietvakarių Chicagoje va
sario 2 d. buvo pagerbti EI Bian-
co restorane penki jaunuoliai, 
kurie suteikė pirmąją pagalbą 
dviem vyresnio amžiaus mote
rims, kurios buvo užpultos api
plėšimo tikslais ir sužalotos. Jos 
pirmiausia buvo nuvežtos į Šv. 
Kryžiaus ligoninę, todėl ir ligonė 
prisideda prie pagerbimo. Tie 
jaunuoliai y ra Michael i r Vale-
rie Trevino, Ričardo ir Hector 
Rivera ir Ray Zuniga. Vyriau
sias 17 metų, jauniausia — 14 
metų. Pagerbimą suruošė mere 
ir įteikė pažymėjimus, o pietuo
se dalyvavo sen. F . Savickas ir 
aid. F. Brady. 

X Jadvyga Rottenė, Chicago, 
111., atsiuntė 20 dol. auką dien
raščio stiprinimui ir kartu pra
tęsė jo prenumeratą. J. Kolie-
nę skelmiame garbės prenume-
ratore, o už paramą dėkojame. 

X Ieva ir Juozas Paškevičiai. 
Chicago, UI., užprenumeravo 
dienraštį savo anūkei Irenai 
Jutzi kaip švenčių dovaną. Ačiū. 

x Juozas Stasiuns, Chicago, 
111., atsiuntė mokestį už dvi 
"Draugo" prenumeratas ir dar 
pridėjo auką. Ačiū. 

x Parduodamas 1978 m. Ze-
phyr. Air conditioning, power 
steering. power brakes, 6 cilin-
derių, de Uote. 23.000 mylių. Ge-

X Prof. Harold Haydoii, 
"Sun-Times" merio kritikas ir 
Chicagos universiteto profeso
rius emeritas, parašė specialų 
įvadą Prano Domšaičio darbų 
parodos katalogui, š i istorinės 
reikšmės paroda atidaroma va
sario 12 d. ir tęsis ligi vasario 
21 d. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. Parodą globoja Lie
tuvių Fondo meno puoselėjimo 
komisija. 

X Pijus Mitkus, Bridgeview, 
UI., pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo ir 10 dol. auką. Po 7 dol. 
atsiuntė: Vytautas Skrebutėnas, 
Redf ord, Mich., Vladė Damašius, 
Eas t Chicago, Ind., Joseph Ja
niūnas, Stratford, Conn., Pranas 
Visvydas, Bell Gardens. Cal, 
VValter Abramikas, Springfield, 
UI. Visiems dėkojame. 

x Uršulė Urbonas, Genė Mi

nai, draugijos 25 metų sukakties minėjime Jtaunimo cent re. Iš kaires: Jonas 2obrauskas, Janina Smilgevičiūte - Pe- j T a i p p a t p a m a l d o s L ie t . Ev . 
Ref. baž., laikys kun. St. Neįma
nąs. 11 vai. pamaldos Siono 
Liet. Ev. Liut. bažn. Jas laikys 
kun. J. Juozupaitis. 

Akademinė dalis 2 vai. p. p. 
Marijos aukšt. mokyklos audito
rijoje. Kalbėtojai gen. kons. J. 
Daužvardienė, kongr. Martin A. 
Russo ir inž. Jonas Jurkūnas. 

Meninė dalis: muzikinis mon
tažas "Tėvų šalis", paruoštas 

trušiene — Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktą pasirašiusio Smilgevičiaus dukra, Vladas Vijeikis, Jadvy-
gu Žukaite - Gaudušiene. Kazė Gustaitytė - Leonaitienė, Jonas Dainauskas. Jor.a? Litvinas, Jonas Vasaitis ir (sėdi) 
Vytautas Račkauskas. Nuotr. V. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
IV MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS KONGRESO 

BIBLIOTEKOS LEIDINY 

Savaitiniame Kongreso biblio-
tekos VVashingtone leidiny "I.i- į 
brary of Congress Information! 
Bulletin" sausio mėn. 15 d. l?i-' 

sio brolio, parašė vyskupui laiš
ką, sakydamas, kad jis esąs ka- į 
talikas ir kunigas. Bet jau bu
vo vedęs žmoną. Ir jau tais I ^ ^ A ju rgučio pagal V. Jan-

džiaugti, nes per 3 mėnesius lai
kotarpį išėjo net 3 stambūs vei
kalai: Vytautas. 25 metai Liet. 
Istorijos dr-jai ir dabar gaula 
monografija Kęstutis, skirta I pat metais prisijungė prie pro- j kūtės tekstą. 

L. K. kunigaikščio Kęstučio j testantų. D 
Atlieka Lietuvių 

Meno ansamblis Dainava, solis-
600 metų sukakčiai paminėti j Darbavosi Frizijoj, Anglijoj, į t a i _ A Giedraitienė ir A. Bra-
(jis buvo nužudytas 1382 m.), i Belgijoj, Frankfurte. Laukė 
Ir už kelių savaičių pasirodys ir j karai. Zigmanto Aukusto pa-

doj, skyriuje "Staff Activities" I ketvirtoji knyga — Vilniaus į kvietimo grjžti Lenkijon, bet 
i universitetas. Lėšas visoms : nesulaukė. Tuo tarpu Radvila 
toms knygoms išleisti sutelkė,; pakvietė jį į Lietuvą, 
galima sakyti, viena reikali: į 1556 m. parašė karaliui laišką 
vedėja Alicija Rūgytė. Už ta i j su Melanchtono rekomendacija, 
ji verta visų lietuvių padėkos. \ Atsakymas atėjo tik 1557 m. 

atkreiptas dėmesys ir į Chicago 
je neseniai įvykusį mūsų Moks
lo ir kūrybos simpoziumą. Ten, 
minint American Folklif e Centre 
dirbančios Elenos Bradūnaitės 
simpoziuminę paskaitą "The 
First Lithuanian Phonograpfįgia zima 
Record Made in America: A' 

Cia pat ji dar paskelbė ožiu- vasario 17 d. 1557 m. kovo 17 
kad į Istorijos dr-ją[ d. jis jau pasiekė Vilnių, kur gy-

Forgotten Resource". informuo 
jama, kad toks lietuvių moksli 
nis susibūrimas JAV vyksta kas j a b i ^ d r a g o s 
ketvirti metai, kad pastarajame 
dalyvavo net 156 paskaitinin
kai, aprėpdami įvairiausią litua
nistiką ir kitas mokslo bei me
no sritis. 0 ryšium su Elenos 
Bradūnaitės lietuvių dailininkių 
parodos atidarymo žodžiu ir ka
talogo įvadu minima ir Lietuvių j 
dailininkių sąjunga ir jos su
rengtoji paroda "Mitai": A 

nariais įstojo Zigmantas Moc-įveno karai. Zigmantas Augus-
kus iš Rodney, Kanados, Pranė; tas. Katalikai labai susirūpino. 
Masilionienė ir Alina Vadeišienė, i Karalius jį priėmė kovo 19 d. 

I Laski jam išdėstė savo pažiūras, 
Pakvietė šio susirinkimo pre- j norėdamas karalių prikalbėti pe-

legentą kun. Paulių Dilį paskai- į reiti Į protestantizmą (Kalvino 
tai. Prelegentas paskelbė, kad į mokslą). Bet karalius atsakė 
jo paskaitos tema yra "Refor-į raštu: "Aš noriu pasilikti sena-

zis, R. Pakšto ragelių trio su 
kanklėmis, rašyt. V. Jankutė ir 
rėžis. V. Aleknienė. 

Lietuvių visuomenė kviečiama 
minėjime gausiai dalyvauti. Or
ganizacijos pamaldose ir minėji
me dalyvauja su vėliavomis. 

Chicagos Lietinių Taryba 

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

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

šeštad. 9 vai. r. iki 1 va i d. 
Jonas La' Vil-

siūnienė, K. Šerepeka, Leonas 
Gudid, visi čikagiškiai, Kazys Contemporary Expression 
Kleiva, Bronius Bakas, St. Pe-' 
tersburg iBeach, Fla., Frank 
Kvantas, Hot Springs, Ark., 
Kostas Mašiotas, Lemont. DI., 
Stasys Naumus, Dearborn Hts., 
Mich., Andrius A. Butkūnas, 
Farmington Hjus, Mich,, Z. J. 
Dabrila, Wprcesier, Mass., Pra
nas Joga, Okron, Ohio, Kristina 
Senulienė, Paterson, N. J., visi 
atsiuntė po 5 dol. aukų įvairio
mis progomis. Ačiū. 

j me tėvų tikėjime". Laski gero-
! kai nusivylė. Vilniuje išbuvo 
j iki balandžio mėn. galo, skleis-
j damas ten ekumenines idėjas, 

j kūmai, nes*1 Lietuvoj esantys a r - M į s į sąlytį su stačiatikiais 

matorius 
niuje"., 

Protestantizmo judėjimui 
: I Lietuvoje tyrinėti yra dideli sun 

čhyvai istorikams iš vakarų ne 
Lithuanian Mythical Beings. Zi-1 P a s i e k i a i m 

nant, kad šis Kongreso bibliote- * » supažindino visus su J . Las-
kos leidinys yra siuntinėjamas!M o a * ™ 1 ^ * davė 30 gyve-

' nimo apybraižą. Gimė 1499 m visoms bibliotekoms ir kitoms 
akademinėms šio krašto įstai
goms bei institucijoms, dėme
sio atkreipimas jame j mūsų 
simpoziumo dienas yra gana 
džiugus reiškinys. 

._ | išbėgusiais iš Maskvos priespau-; 
Pradžioje prelegen- i d o s - Paveikė kunigaikštį Rad-; 

vilą, kad liktų kalvinistu. Po to j 
vėl išvyko į Lenkiją. Ten norėjo 
sujungti susiskaldžiusius protes- i 
tantus. Mirė 1560 metais. Tas 
susijungimas įvyko tik 1570 
metais. 

Laskoje, netoli Lodzės iš tėvų 
bajorų (tolimas Radvilų gimi
nė) . Jis buvo Gnieziio arkivys
kupo (primo) Jono Laskio sū- Po paskaitos buvo trumpos 
nėnas. 1513 m. dėdė išvyko į Į diskusijos. Uždarant susirinki-
Romą, pasiimdamas savo jauną | ̂ ą, A . Rūgytė paskaitė rašyto-

Lietuvių 
X LB Cleveiando apylinkės į mėnesinis 

valdyba, vertindama "Draugo" 
gerą informaciją, per savo iždin. 
Zitą Kripavičiūtę, atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

X Stasys Koženiauskas, Phi-
ladelphia, Pa., atsiuntė 15 dol. 
auką už kalėdines korteles ir l 
kalendorių. Labai ačiū už Metu 
visko žodžio vertinimą. 

PASKAITA APIE JONĄ LASKĮ t £įnėną kartu su jo broliu Jero- į j 0 "Draugo" premijos laureafo 
niniu. Kurį laiką gyveno Vie-į j . Suduvo Vizbaro laiško ištrau-
ncje. išmoko vokiškai, o vėliau ką, kur jis rašo: "Skaitydamas 

vykti j operos spektaklius. 

(sk.) 

x Dengiame ir taisome visų 

436-9667. 
Vacys — telefonas 

(sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-

rūšin stogus. Už savo darbą I nesiniais įmokėjimaia ir priei-
garantuojame ir esame apdraus- namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
ti. Skambinkite Arvydui Metai Mutual Federal Savings, 2212 
teL 4S4-9655 arba 737-1717. West Cermak Road. — Telef. 

f * . ) . [VIT-TUT (sk.). 

x Jonas Pečkaitis, Merrill-
ville, Ind., A. Puškonus, High-
land Hts., Ohio, atsiuntė po 7 
dol. aukų. Bronė Sadauskas, 
Decatur, UI., 3.50 dol. Visiems 
ačiū. 

X Po 3 dol. atsiuntė: Jonas 
Gervehs, Edward J. Mankus. 
Po 2 dol. — Jonas Tijūnas, Juo
zas Draugelis. Ačiū. 

X Emilija Meškauskas, Chi-
cago, Dl., pratesdama "Draugo" 
prenumeratą, atsiuntė 15 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai ačiū. 

x Ona ir Robertas Opelės, j 
Palos Hills, UI., per Nijolę Bi- Į 
kulčienę "Draugo" administra- j 
cijos tarnautoją, įteikė 10 dol.' 
auką dienraščio paramai. Nuo
širdus ačiū. 

X Skubiai teSkoma nuolatinė virėja , 
(vieną kartą per savaitę) St. Peters- 1 
burgo Lietuvių Klubui. Prie Klubo yra į 
gražus butas (su baldais) apsigyveni- i 
mui. Dėl informacijų kreiptis pas klu- i 
bo pirmininką A. Armalį Šiuo adresu: 
7100 Sunset Way, Apts. 905, St. 
Petersburg Beach, Fla. 33706 arba te
lefonu (gi 3) 367-4243 (riO 

Istorijos draugijos 
susirinkimas vyko 

sausio 27 d. Al. Rūgytės bute 
punktualiai 5 vai. p. p. Atida
rydama šį susirinkimą reikalų 
vedėja ir iždininkė A. Rūgytė 
painformavo dalyvius, kad se
kantis dr-jos susirinkimas vyks 
vasario J d., } kurį atvyksta iš 

] Naujosios Anglijos kun. V. Vai-
kavičius ir čia skaitys paskaitą. 
O reguliarus mėnesinis susirin
kimas bus vasario 24 d., kuria
me Jonas Vasaitis skaitys ak
tualią paskaitą "Kuo remiasi 
sovietų režimas ir a r ilgai jis 
išsilaikys". 

Metinis dr-jos susirinkimas 
vyks kovo 14 d. Altos patalpo
se, l kurį atvyks ir dr-jos pirm. 
dr. Juozas Jakštas. A. Rūgytė 
su pasididžiavimu pareiškė, kad 
Istorijos dr-ja vertai gali pasi-

studijavo Romoje. Dėl jo pus
brolio ruktybių Jonas Laski ne-

Lietuvių Istorijos dr-jos leidinį 
i Zanavykijos monografiją, randu 

kaltai buvo ekskomunikuotas uz, g r a žių minčių ir aprašymų, nau-
išeikvoiimą, bet vėliau, tiesai j dingų mano antrojo istorinio ro-
išryškėjus, jis buvo rehabilituo 
tas ir 1521 m. įšventintas kat. 
kunigu. Europoje kurį laiką gy
veno Erazmo namuose, kuris jį 
labai vertino. 

1528 m. Zapoli paskelbė jį 
vyskupu, tačiau papiežius to 
nepripažino. Grįžęs į Lenkiją 
čia nepritapo ir jautėsi vienišas, 
tad 1538 m. vėl emigravo į už-

į sienį. 1540 m. Olandijoj prisi-
| jungė prie ratelio, vadinamo 
i Bendro gyvenimo broliai. Jie 
j nutolo nuo katalikų, bet dar ne

tapo nė (protestantais. Laski 
buvo labai paveiktas, bet dar 
save laikė kataliku. Kai grįžo į 
Lenkiją 1542 m. palaidoti miru-

mano kūrimui". Tuo pačiu dė
kojo visiems už tokį gausų atsi
lankymą (buvo 30 narių), ne
žiūrint nepalankaus oro. Kvietė 
visus pasistiprinti jos paruoš
tais užkandžiais ir kavute. 

Nuotaika buvo nepaprastai 
šilta ir draugiška. A P. B. 

iiiiiiitHsiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiimnnniiiiiii 

Advokatas 
GINTARAS 9. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IŪ. 60629 ~ 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iimiiiimiiiiiiimiiiiiuiuiiuiiiiiiiiiiiuiiii 
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Banaičio 

JŪRATE IR KASTYTIS 
S veiksmu opera 

Dainuoja Chicagos lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaityte, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
uė, Stasys Baras. Groja simfoni-
aia orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiūnas. 
Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Eučnmas. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 West 6Sn) St.. CHca*o, tlU 
00629 
<i?iiniiii!iitiiiiiiHumiH!iiimiiiiiiiiun» 

Naujas pašto ženklas — sklandytuvai 

^iniiiiiiiiiiiiHiiiiusiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiimiiHiiiimiĮĮ 

I KRYŽELIAI ARKTIKOJE | 
I MATILDA MĖLIENĖ | 

Suėmimais ir gyvenimas bolševikų rojuje § 

Matilda Strimaitytė-Mėlienė 

buvo suimta ir išvežta 1941 

m. birželio 14 d. Po 15 metų 

baisaus išgyvenimo jai pa

vyko grįžti į Lietuvą ir pa

siekti vakarus. 

Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi- = 
| cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. E 
— *» 
: Kaina su persiuntimu $6.95 | 
5 Užsakymus siusti: \ 
| DRAUGAS, 1,51,5 W. 6Srd Street. 
| Chicago, 1L 60699 
s Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio. \ 
^IIIIIIIHHIHIIiUIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIĮIIIMUIIIllllUllllllllllIHilIHIlIlIHIlIlUUIlIlIlMIlIi; 


