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MURAVJOVAS 
VAKAR IR ŠIANDIEN 

(Tęsinys) Pravoslavų cerkvės Lietuvoje 
8. Kataliku Bažnyčia, jos ženk- Į visos atidarytos. Idant tikintis 

lai ir papročiai "piktino pravos- J rusas greičiau važiuotu į Lietuvą! 
lavus"- Todėl Muravjovas griež
tai uždraudė statyti naujas ir tai
syti senąsias bažnyčias, daugelį jų 
atėmė iš katalikų ir pavertė cerk
vėmis ar kareivinėmis, uždraudė 
kryžių statymą pakelėmis ir kie
muose, uždraudė procesijas mies
teliuose ir į kapines. Kad tik "ne
piktintų pravoslovų". 

Lygiai tą patį regime šiandien. 
Muravjovo nuostatai tetbėra gyvi 
ir dar nauju prigalvota. Ne veltui 
tiek valdininku lietuviškom ir 
rusiškom pavardėm sėdi Religijų 
reikalų komisaro įstaigoj. Kiek 
bažnyčių Lietuvoj uždaryta, kiek 
sunaikinta karo ir pokario metais! 

Kiyžius statyti užginta, senieji 
verčiami kapinėse (Rasų kapai 
Vilniuje), o jų vietoj statomi stul 
pai "socialistinio turinio ir tau
tinės formos". Uždrausta kunigui, 
mirusįjį lydėti į kapus, uždrausta 
miestuose skambinti varpais ir 
pan. Ir visa tai dėl to, kad "ne
piktintų bedieviu". 

Pravoslavijos vietoie dabar be-

10. Rusinimo židinys caro lai
kais buvo cerkvė. Atsirado keli 
rusai ,— jiems statė cerkvę arba 
atėmė iš (katalikų bažnyčią, ir ėmė 
kurtis aplinkui ja rusų pravosla
vų kolonija. 

Šiandien tokie rusinimo židi
niai yra fabrikai ir gamyklos. 
Pastatys fabriką — ir priveža jam 
"specialistu iŠ broliškųjų respub
likų". Nors žaliava gamybai už 
keliu tūkstančiu kilometrų, bet 
fabrikas Lietuvoj (Kėdainiai, Jo
nava, Mažeikiai). Kolonizavimui 
nei lėšų, nei transporto nestinga. 

11. Kad sparčiau vyktų rusi
nimas, Muravjovas uždarė lietu
viškąsias parapines ir vienuoly
nų mokyklas ir miesteliuose 
steigė rusiškas. 

Jis uždraudė lietuviams knygas 
lotyniškomis raidėmis. Pripratę 
prie :rusiškos graždankos, lietu
viai lengviau pripras prie pravos
lavijos ir prie rusų dvasios, grei
čiau surusės. 

Tačiau žmonės į ruriškas mo-
dievybė. Tačiau bedievio vardo į kyklas vaikus leido nenoriai, ver-
baidosi ir bedieviai, todėl prisi-jčiau samdė "daraktorių" ir skai-
dengia "mokslišku" žodžiu **ateis- į tyti, rašyti mokė juos namie slap
tais \ j tai. Ir knygų, "maskolių raidė-

9. Kaip caro laikais rusinimui į ™ s " rašytų, neskaitė. Gimė slap-
tarnavo pravoslavija, taip šian- Į toji spauda Prūsuose. ̂ Is ten ėjo 

maldaknygės ir laikraščiai. 
Šiandien lietuvių kalba Lietu

voje dar pakenčiama, tačiau ša-

dien tarnauja bedievybė. Ir anais, 
ir šiais laikais katalikas inteligen 
tas negali turėti inteligentui de
ramo darbo, užimti atsakingo įIia i° s viskas turi būti parašyta ir 

atlikinėti j rusiškai. Kad pamažu pripras-
•tume. Net kūdikiai darželyje mo
komi rusiškai. Ir auklėtojos ge
riau kad būtų rusės, nes lietuvės 
rusiškai blogai moka pačios, blo
gai moko ir vaii. ;s. Ir televizi
jos įlaidose vaikams kiek rusiškų 
dainelių, o raidės — vien graž
danka! 

(Bus daugiau) 

posto, negali viešai 
religinių pareigų, turi slapsty
tis, veidmainiauti. To nori "tary
binė moralė"? 

Rusui Lietuvoj visi keliai atvi
ri. Jam ir darbas, ir butas. Iš 
Rusijos sugrįžęs lietuvis vargiai 
priregistruojamas. Tai viena 
"tautų draugystės" formų, vienas 
kolonizavimo būdų. 

PREZIDENTAS GINA 
IŠLAIDAS GYNYBAI 
Kariuomenei skiriama 29 nuoš. biudžeto lesų 

Bloomington, Minn. — Prezi- vų. 
dentas Reaganas iš Minnesotos iš- Iš viso 42.6 bil. dol. skirta ka-
vyko į Iową ir Indianą, kur gynė j ro laivynui ir jūrų pėstininkų jė-
savo Kongresui pasiūlytą 1983 m- goms- Sudaryta penkerių metų 
biudžetą ir ekonominio atsigavi- j laivų statybos programa, kuri 

Italijos policija ir specialūs kovos prieš teroristus daliniai po pagrobto JAV gen. Dozier išvadavimo sausio 28 d. 
puolė dar 25 teroristų bazes, suėmė 156 įtariamus komu nistinių brigadų narius. Sakoma, kad suimti teroristai 
"gieda kaip kanarėlės", išduodami savo draugus. 

Sovietai minėjo 
Roosevelto sukaktį 

JAPONŲ DĖMESYS 
ERDVES TYRIMAMS 

Japonija ruošia astronautus 

Jis buvęs realistas, supratęs rusus 
Maskva. — "New York Times" 

vasario 7 d. pranešime iš Mask
vos John Burns straipsnyje rašo, 
kad joks Amerikos prezidentas ne
buvo taip plačiai paminėtas, kaip 
Rooseveltas, kurio 100 metu gi
mimo sukaktis buvo sausio 30 d. 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Rytų Vokietijoje sunki žie
ma ir nemažas sniego sluoksnis 
susprogdino apie 1,500 minu, 
prie "Gėdos sienos", prie Vaka-

buvusį prezidentą, kad jis buvo)1^ Vokietijos pasienio- Siena pa-
per minkštas, nesugebėjo derėtis, f statyta sulaikyti išbėgti norinčius 
nesuprato rusu ir jų klastingumo, 
net buvo per daug ligotas, rašo 
žurnalas, sakydamas, kad Roose
veltas puikiai suprato tikrovę, ku
rios nesuprato visi po jo buvę pre 

"Pravda" pradėjo Roosevelto gar-; zidentai, išskyrus Nixoną, kuris 

Tokijo. — Japonijos automobi
liu pramonė nemažai prisidėjo 
prie JAV ekonominio nuosmukio, 
sudavė smarky smūgį Detroito 
automobilių pramonei- Japonai 
jau pasižymėjo savo televizijos ir 
kitais video aparatais, savo kom-

"kabo" nustatytose vietose. Pir
moji erdvės stotis pakabinta virš 
Vaigo salos, pusiaukelėje tarp Fi
lipinų ir Australijos. Dirbtiniai 
palydovai stebi uraganus, taifū
nus, siunčia žinias apie jų susida
rymą, įspėja žmones. Specialūs 

piuteriais. Japonija gamina gerus i vandenyno gelmių tyrimo palydo-
laikrodžius, įvairias kitas aukštos 
technologijos prekes. Paskutiniu 
metu Japonija skiria nemažą dė
mesį erdvės tyrimams. 

Per pastarąjį ketvirtį amžiaus 
Japonija paleido daugiau kaip 
tūkstantį bandomųjų raketų. Net 
30 institutu, kur dirba apie 3,000 
mokslininkų, plafiuoja, gamina 
įvairias raketų, dirbtinių Žemės 
palydovų dalis. Po įvairių nepa
sisekimų, po daugybės mažų, silp
nų raketėlių bandymų, 1964 me
tais trijų pakopų japonų raketa 
"1. ambda" įsiveržė į Žemės orbitą. 
Po šio laimėjimo 1970 m. vasa-

mėr. japonai išvedė i orbitą 
pirmąjį Žemės palydovą. Iki to lai
ko satelitus erdvėje turėjo tik 
Amerika, Sovietų Sąjunga ir 
Prancūzija. 

Nuo 1980 metų Japonijos biu
džetas skiria vis daugiau lėšų erd
vės tyrimams. Nuo 1977 metų ja
ponai sugeba iškelti į orbitą geo-
sracionarinius palydovus, kurie 

vai registruoja kiekvieną žemės 
plutos pasikeitimą, įspėja apie gre 
siančius žemės drebėjimus ar ug
nikalnių išsiveržimus. 

Erdvių tyrimo reikalams Japo
nija skiria daugiau lėšų už Pran-

binimą, paskelbusi, kad Amerikos 
istorijoje buvo mažai asmenybių, 
kaip Rooseveltas, kuris realiai pa
žvelgė į Amerikos — Sovietų Są
jungos santykių vystymą ir pra
matė, kad Amerika ir Sovietų Są-
iunga galėtų ir turėtų bendradar
biauti ne tik karo, bet ir taikos 
metu. 

Per dvi savaites sovietų spauda 
rašė apie JAV 32-jį prezidentą, 

' vadindama jį "giliu realistu".Už-
i sienio literatūros bibliotekoje 
į [vyko knygų ir straipsnių apie 
j Rooseveltą paroda- Jis garbina-
I mas už tai, kad 1933 metais pri
pažino Sovietų Sąjungą ir vėliau 
įsijungė į bendrą kovą prieš Hit
lerį- Roosevelto gyrimo proga so
vietų spauda nevengė kritikuoti 
dabartinį prezidentą Reaganą, 
kuris sugriovęs Roosevelto paliki
mą, išardęs jo socialines progra
mas, užmiršęs Roosevelto laimė
jimus vidaus ir užsienio politiko
je. Rooseveltas juk dažnai pabrėž-
davęs, kad "civilizaciją išgelbėti 
galima tik Amerikai ir Sovietų 
Sąjungai glaudžiai bendradar
biaujant". 

trumpai bandė pagerinti ryšius ir 
pradėjo detante. Rooseveltas su
pratę, kad iš karo griuvėsių So
vietų Sąjunga iškilo kaip lygi su 
Amerika galybė, su kuria pasto
vūs santykiai yra reikalingi, ne
žiūrint ideologinių svarstymų. 
Rooseveltas suprato, kaip nė vie
nas kitas valstybininkas Ameri
kos valdančiuose sluoksniuose, 
kaip vesti biznį su Sovietų Sąjun
ga, rašo žurnalas. 

"Izvestija" rašo, kad Washing-
tonas išmetė Roosevelto liniją už 
borto tuoj po jo mirties 1945 m. 
Dėl to kalti daugelis Amerikos 
vadų, bet pats kalčiausias yra Re
aganas, kuris viską daro palaidoti 
detante, pradėti kitą šaltąjį karą. 
Tas rodo, kad Washingtonas nie
ko iš praeities neišmoko ir atme
tė Franklino Roosevelto palikimą, 
rašo "Izvestija". 

Užsidarė Laker 
lėktuvu Unija 

vokiečius 
— "US News and VVorld Re-

port" rašo, kad šalia ekonomi
nių sunkumų Reagano Baltuosius 
Rūmus vėl užpuolė daugybė pe
lių, nors jos daug metų naikina
mos. Pelės drąsiai laksto svarbių 
pareigūnų kabinetuose. 

— Užsienio diplomatai Mask
voje patyrė, kad sovietų povande
ninio laivo kapitonas, kuris už
vedė laivą ant seklumos Švedi
jos vandenyse spalio mėn., buvo 
teisiamas karo lauko teisme ir nu
baustas trejiems metams į priver
čiamojo darbo stovyklą. 

—Specialus pasiuntinys Vi
duriniųjų Rytų taikos reikalams 
Philip Habib vėl bus siunčiamas 
į Libaną ir Izraelį tartis dėl įtem
pimų mažinimo. 

— Gynybos sekretorius Wein-
bergeris pasirašė su Saudi Arabi
ja sutartį, kuri numato įsteigti 
jungtinę abiejų valstybių karinę 
komisiją. 

— Izraelio policija sugavo 
Amerikos banknotų padirbėjų 
grupę ir konfiskavo milijoną 
dol. vertės banknotų, daugiau
sia 100 dol. vertės. 

— Europos parlamentas išsi
rinko naują pirmininką olandą 
Piet Dankert, 48 metų. Po jo dau
giausia balsų gavo Vak. Vokieti-

mo programą. Jis pasakė Minne-
sotoje, kad amerikiečiai artimiau
siu metu bus paskandinti dema
gogijos bangose, kai politiniai 
priešai ims kalbėti apie biudžetą 
ir jo siūlymus. Prezidentas gynė 
lėšas, skiriamas valstybės gyny
bai, įrodinėdamas, kad tų lėšų ne
galima mažinti. Jos buvo mažina
mos daug metų, ir tik šio dešimt
mečio vidury mes pasivysime So
vietų Sąjungą apsiginklavimo sri
tyje, pasakė prezidentas. Jo užda
vinys padaryti Ameriką tokią stip
rią, kad jauniems amerikiečiams 
nereikėtų lieti kraują užsienio ka
ro laukuose. 

Kongrese apie lėšas krašto gy
nybai kalbėjo Frank Carlucci, gy
nybos departamento sekretoriaus 
pavaduotojas. Jis nurodė, kad iš 
kiekvieno Amerikos biudžeto do
lerio 29 centai eis kariuomenės 
stiprinimui. Vėliau ta suma bus 
didinama ir 1986 metais 36 cen
tai iš kiekvieno dolerio eis gyny
bai. Ateinančiais finansiniais me
tais administracija reikalauja ka
riniams reikalams 215.9 bil. dol., 
kas yra 33.1 bil. dol daugiau už 
šiems metams gautą sumą. 

Numatoma išleisti 4.5 bil. dol. 
kontroversinėms MX "judan
čioms" raketoms ir panašią sumą 
naujiems B - 1 bombonešiams, 
kurių statybos buvo atsisakęs pre
zidentas Carteris. Bus statomi dar 
du "Trident" klasės povandeni
niai laivai, kurie ginkluoti stra
teginėmis raketomis. Bilijonas dol. 
skiriamas sparnuotom "cruise" 
raketoms, paleidžiamoms iš lėktų-

duos laivynui 133 naujus karo 
laivus, jų tarpe du naujus "Ni-
mitz" klasės lėktuvnešius. Vyriau
sybės planas siekia karo laivynui 
600 laivų, vietoj dabar turimų 
450. Armijai ir aviacijai skiriama 
apie 51 bil. dol. naujiems lėktu
vams, tankams. Didelė Pentago
no lėšų dalis eis kareivių algoms, 
pensijoms. Didelės sumos skiria
mos naujų ginklų tyrimams, ban
dymams, jų gamybai. 

Carlucci nurodė Kongrese, kad 
paskutiniais Carterio administra
cijos metais krašto gynybai bu
vo skirti 24 nuoš. viso biudžeto 
lėšų, o dabartiniame biudžete 
gynybai siūloma 29 nuoš. lėšų. 

Susikirtimai Madrido 
konferencijoje 

Madridas. — Europos Saugu
mo ir Kooperavimo konferencija 
pirmadieni buvo atnaujinta po 6 
sav. pertraukos šaltojo karo at
mosferoje. Nelaukiama jokios pa
žangos žmogaus teisių ar nusi
ginklavimo srityje. Belgijos už
sienio reikalų ministeris Leo Tin-
demans išreiškė visų Europos 
Rinkos valstybių pažiūrą, kriti
kuodamas sovietus ir Lenkijos 
karinės valdžios priespaudą. 

Valstybės sekretorius Haigas 
pabrėžė, jog visi pareigūnai, ku
rie pasirašė Helsinkio susitari
mus, pastudijuotų padėtį Lenki
joj. Ta padėtis yra tokia pavojin-

I ga grėsmė, kad visas Helsinkio 
procesas gali žlugti. Sekretorius 
kritikavo priespaudą Lenkijoje, 
žmonių teisių laužymus. 

Sovietų atstovas, viceministe-
ris Iljičevas nurodė, kad Lenkijos 
įvykių svarstymas yra niekad ne-

Žinios iš Lenkijos 
Varšuva. — Lenkijos žinių 

agentūra skelbia, jog vyriausybė 
planuoja padidinti javų augini- į r e g ė t a s kišimasis į tos valstybės 
mą, sumažindama bulvių laukus. į v i d a ,u s r e i k a j u s . fljičevas skundė-
Lenkijai trūksta pašarų, todėl į ^ k a d priešiškos jėgos bando sta-
trūksta ir mėsos. 

Du amerikiečiai gydytojai, grį
žę iš Lenkijos, paskelbė, kad ten 
labai jaučiama vaistų ir kitų me
dicinos priemonių stoka. 

"Sun Times" Chicagoje skel
bia, jog lenkai gauna dovanų 
siuntinius iš įvairių Europos ša
lių. Pastebėta, kad iš Rytų Vokie
tijos ateina daug tokių "dovanų", 
kurios sukelia lenkų pasipiktini
mą. Pasitaikė siuntinių su nešva-

tyti užtvaras ant kelių į Europos 
saugumą. 

Lenkijos viceministeris kalbė
jo, jog jis nelinkęs sėdėti "kaltina
mųjų suole". Jo tėvynės reikalų 
svarstymas yra Helsinkio susita
rimų laužymas, nes baigminis 
Helsinkio aktas pabrėžia nesikiši
mą į kitų šalių reikalus, pasakė 
Wiejacz. 

Galimas daiktas, kad Madrido 
konferencija, po eilės kalbų, bus 

Londonas. — Britanijoje pa 
skelbta, jog labai populiari Laker'jos krikščionis demokratas Egon 

"Novoje Vremia" žurnalas pa-j Airvvays lėktuvų bendrovė ban- ! Klepsch. Sakoma, kad Dankert 
brėžia, kad Rooseveltas ginda-1 krutavo, nebegali sumokėti sko
mas Kongrese Jaltos konferenci-1 lų. Ši Sir Freddie Laker įsteigta 

cūziją ar Vakarų Vokietiją. Suda- i jos nutarimus, įrodinėjo, kad į bendrovė buvo labai sumažinusi 
rytas ilgametis planas iki 2,000 ; "Lenkija visada buvo koridorius, į bilietų kainas kelionėms per At
metu. Jau 1985 metais japonai j kuriuo vykdavo puolimai prieš Mantą. Pradžioje bendrovės lėktu-
planuoja pasiųsti erdvėlaivį "Pla- i Rusiją", 
netą A", kuris stebės praskriejan- j Straipsnyje "USA Magazine", 
čią Helejaus kometą, o vėliau pa- i — žurnale, kurį leidžia Georgi 
sileis į Venerą ir išmes į jos atmos-; Arbatovo vadovaujamas Ameri-
ferą tiriamąjį balioną.Kiti erdvė-> kos ir Kanados reikalų institutas, 
laiviai numatyti skristi į Mėnulį rašoma, kad daug amerikiečių 
ir bandyti nusileisti jo paviršiu 
je. Japonija jau ruošia ir būsi
muosius astronautus. Vienas ja
ponas numatytas skristi su ameri
kiečiais dažno skridimo erdvėlai
viu. Planuojama už kokių aštuo
nerių metų paleisti pirmą Japoni-
ios erdvėlaivį su japonais pilotais. 
Japonijos pažanga raketų srityje 
tokia greita, kad po kelerių metų 
japonai pakels į atmosferą iki 3 

kritikavo Roosevelto susitarimus 
su Stalinu 1944 metų Jaltos kon
ferencijoje. Tie Pax-Amerikana li
gotos fantazijos sekėjai kaltino 

tonų svorio palydovais, kurie bus 
naudojami ryšiams, moksliniams 
tvrimams ir, gal, šnipinėiimui. 
Praeities patirtis rodo, kad japo
nai, jei užsispiria ką pasiekti, tai 
ir pasiekia. 

vai turėjo didelį pasisekimą, nes 
kelionės buvo daug pigesnės už 
didžiųjų aviacijos bendrovių. Lėk
tuvuose nebuvo pramogų, filmų 
ar vaišių, tačiau daug kas. ypač 
jaunimas, mielai skrisdavo. 

Bendrovės draugai paskelbė au
kų rinkimą, planuodami išgel
bėti Lakorj iš bankroto. Per ke
lias dienas buvo surinkta 5.55 mil. 
dol., tačiau jų negana padengti 
skolas, kurios siekia 359 mil. dol. 
Londone įvyko bendrovės draugų 
demonstracijos, premjerei buvo 
įteikta peticija, tačiau lėktuvų 
skraidymai buvo nutraukti ir li
nija užsidarė. 

daug kartų vizitavo Izraelį ir yra 
darbo partijos lyderio Shimon 
Perės bičiulis. 

— Reuterio agentūra praneša 
iš Kinijos, kad vicepremjeras ir 
partijos vicepirmininkas Deng 
vis maž'au dalyvauja kasdieni
niuose valdžios darbuose. Jis jau 
77 metų ir tebelaiko svarbiausias 
valdžios vietas, pirmininkauja 
galingai karinių reikalų komisijai. 

— Vasario 15 Amerika minės 
George Washingtono 250-tąjį 
gimtadienį. Iškilmės, įvairios mi
nėjimo programos įvyks vasario 
22 dieną. 

— Sekmadienį įvyko demon
stracijos Japonijoje.Tokijo mieste 
kalbėjo premjeras Suzuki, reika
lavo, kad sovietai sugražintų ke
turias japonų salas, pasisavintas 
po II-jo Pasaulinio karo. 

nais apatiniais baltiniais. Viena , . _ _ . . . „ 
L - j - * i ,• ; J . „ , „ , I i v ei pertraukta ir atidėta, nors tam me buvo ideta plvta ir vienas sal- .JT . T> - •• \r I \T , . • ir • i s • T» r • priešinasi Prancūzija, Vakarų Vo-dainis. Kai kūnuose siunčiami \ll.. . _ , , . . J 

laiškeliai, kurie lenkus įžeidinė-į <ietlJa ir B e ^ a . 
ja. Pridėta sulūžusių žaislų, su
plyšusių drabužių. Tokius siunti
nius lenkai arba siunčia atgal į 
Rytų Vokietiją, arba neša į R .Vo
kietijos ambasadą ir numeta prie 

Lėktuvo nelaime 
Tokiio. — Japonijos keleivi

nis lėktuvas, besileisdamas dirb
tinėje saloje pastatytame aero-

durų. Pripažįstama, kad daugelis drome, prie Tokijo, įkrito į van-
dovanų yra vertingos, laukiamos.; denį. Žuvo 24 keleiviai ir lėktuvo 
Kai kuriuose paketuose rasti vo-! pilotas. Lėktuve buvo 166 kelei-
kiečių laiškeliai, kurie išreiškia 
paramą ir pasigėrėjimą "Solida
rumo" veikla. 

Metrine tarvba 
nebegaus lesu 

Washingtonas. — JAV vyriau
sybė naujame biudžete nebeski
ria lėšų prieš 7 metus įsteigtai 
metrinei tarybai, kuri kasmet gau
davo po 2 mi l dol. Jos uždavinys 
buvo padėti Amerikai pereiti iš 
colių ir svarų į centimetrus ir ki
logramus. Taryba "auklėdavo" 
amerikiečius, kad jie priprastų 
prie naujų matavimo vienetų. 

viai ir 8 įgulos nariai. Daugumą 
pavyko išgelbėti, 81 paguldytas 
ligoninėn. Visai panašiai vienas 
lėktuvas šiame aerodrome sudu
žo 1966 m. 

KALENDORIUS 

Vasario 10 d.: Silvanas, Sko-
lastitka. Skaistutis, Gražutė. 

Vasario 11 d.: Paskalis, Felisė, 
Algirdas, Dailė. 

Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:16. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 15 
L, naktį 5 1. 



DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. vasario raėn. 10 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ-KLj RAMOVE 
Redaguoja v.s. Irena Regienė, 2652 VV. 65th St.., Chicvgo. IL 80629 

VISI DALYVAUKIME 
VASARIO 16 MINĖJIME 

Visų Chicagos tuntų ben
dras Vasario 16 d. minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasario 14 
d., šia tvarka: 

Jaunimo centre renkamės 9 
vai. ryto. 9:15 vai. r. — šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų Jaunimo 
centro didžiojoje salėje vyks 
iškilminga sueiga — minė
jimas. Visų tuntų skautams.-
tems, dalyvavimas p r i v a l o 
m a s . Tėvai prašomi skautus ir 
s k a u t e s l a i k u a t v e ž 
ti (nesivėluoti) ir patikrinti, 
kad uniformos būtų pilnos ir 
tvarkingos. 

Minėjimo programoje, kurią 
koordinuoja v.s.fil. Danutė 
Eidukienė, dalyvaus visi tun
tai. Šiemet programa bus 
pravesta naudojantis Lietu
vos R. Katalikų Bažnyčios 
Kronika. 

Tėveliai ir svečiai, draugai 
ir artimieji maloniai kvie
čiami atsilankyti. 

Visi susitiksime ir skautiš
kai paminėsime šią brangiau
sią lietuviams šventę. 

Visų Chicagos 
tuntų vadovybės 

"'Lituanicos" t un to 
telio rotušės. 

"Miško broliai" vadovauja Lietuvos vėliavos pakėl imui prie Lemonto mies-
Nuotr. A . M o c k a i č i o 

ANTRAS 
LITUANISTIKOS 

SEMINARAS 
LSS VADOVAMS 

RUOŠKIMĖS 
SUVAŽIAVIMUI 

SKAUTAI IR 
LIETUVIŠKOJI SPAUDA 

Kai pereitame šimtmetyje ir 
šio šimtmečio pradžioje Lietu
va buvo c a r i n ė s Rusi jos 
valdžioje, tai rusai, siekdama 
l ie tuvių t a u t ą i š n a i k i n t i , 
uždraudė jai turėti savąjį lietu
višką raštą. Tas rusų pastan
gas prasmingai apibūdino 
vysk. A. Baranauskas : „Anei 
druko, anei rašto mums turėt 
neduoda. Tegul, sako, bus Lie
tuva tamsi ir juoda". Reiškia, 
kai žmonės neturės spaudos, 
tai jų gyvenimas bus tamsus ir 
t au ta sunyks. 

Stebint šių laikų žmonijos 
dinamiškos spartos ir plėtros 
gyvenimą, ryškiai matom a, 
kad viso to pagrindiniu varik
liu yra išplėsta ir ištobulinta 
komunikacija, arba žinių bei 
idėjų skleidimas. Tata i vyksta 
gyvu žodžiu ir spausdintu 
raštu. Nors šiandien ir gyvu 
žodžiu per susirinkimus bei 
suvažiavimus, c ypač per radio 
ir televiziją daug p a s i e k i m ą , 
bet spaudos poveikis yra 
e f ek t i ngesn i s . Žodis y r a 
v i e n k a r t i n i s , r ibo jas i t uo 
momentu, kai skai tydamas 
spaudą gali į ją labiau įsigilin
ti, pakar tot inai paskaityti, o 
kas dar svarbiau, ji pasilieka 
ilgiems la ikams. 

Atskirų žmonių ir tautų 
gyvenime spauda yra jų kv.ltū-
rinio gyvenimo rodiklis. Lietu
voje buvo prigijęs posakis: 
„Laukinis žmogus kukvadfią 
neskai to". Tikrai, spaudo} ir 
televizijoj matome vaizdus, 
k a i p žemos civi l izaci jos 
žmonių gyvenimas yra tamsus 
ir skurdus. Reikia sveikinti 
l i e t u v i š k o s i o s s k a u t i j o s 
įžvalgumą, kai ji 1981 metus 
skau tams paskelbė spaudos 
metais . Ką gi tai reiškia? O gi 

tai, kad mūsų jaunimas, kuris 
ruošiasi į savarankišką gyve
nimą, jau nuo jaunų dienų 
imtųsi susipažinti ir priprastų 
naudotis spauda, be kurios jo 
ateities gyvenimas šiais lai
kais tikrai negali būti šviesus. 
Ką gi šiuo atžvilgiu skautai 
konkrečiai turėtų daryti? 

Yra trys būdai, kurie tiesio
giniai yra su tuo susiję: tai — 
spaudos skaitymas, į spaudą 
rašymas ir spaudos platini
mas. Pirmuoju atveju, ne kiek
vienas iš prigimties taip ir 
limpa prie knygos ar žurnalo. 
Šeima, mokykla ir organizaci
ja turi jaunuolį paskatinti, 
sukelti susidomėjimą skaity
mu. Kai jis tai pradės, pamatys, 
į kokį nuostabų pasaulį jis įžen
gia, kiek daug sužino, ir kiek 
daug išmintingesnių tampa. 
Bet ik i to d a ž n i a u s i a i 
jaunuoli tenka užvesti 
kelio. Skautiška spauda čia 
galėtų suvaidint i sva.-
vaidmenį, pateikdama aut -
k a n č i ą , p r i e s k a i t y m o 
patraukiančią medžiagą. Įfora 

žinių bei minčių daugiau turė
tum, reikia pasiskaityti knygų 
ar laikraščių. Tik reikia turėti 
drąsos ir priprasti. Ir skau
tiška spauda labai stokoja _ __, _ , _. 
rašančių, tad leidiniai kartais ^ S T a ^ ° ° s P j t f ^ a nu tf r ė 

išeina labai anemiški. Reikia s u r u o š t l **** Lituanistikos 
skatinti , kad kiekvienas semmarą LSS vadovams, kuri 
jaunuolis bandytų rašyti. Pvz., P r a v e s * g * Pirmąjį) v.s.fil. 
daroma sueiga ar iškyla; jos Danutė Eidukienė. J » iyyks 
pabaigoje hr duoti „uždavinį" š m / *>**»• mėn 19-26 d. 
kiekvienam tą sueigą aprašy- »Gmtaro vasarvietė]^Umon 
ti, o kitoj sueigoj tuos rasi- ?"*>. Michigan. Praeitais 
nius panagrinėti. Geresnį m e t a i 5 ^ f c \ r ™ė ^ l ? " 
rašinėlį pas iųs t i „Skautų yių fondas, LSS Skautybės 
Aidui", skautų skyriams lietu- fonda8> š l l t a i P n t a r ė . k l t o s 

viškuose laikraščiuose ar net ^tuviškos organizacijos ir 
savąjį leidinėlį išleisti. Tai ^ o m

x
e n ė L c o . 

būtų natūralūs žurnalistų kur- . K v i e č l u L S S T*7? a k t y " -
s a i viai paremti antrąjį Lituanis- galėtume jame dalyvauti 

tikos seminarą. Raginti savo 
Trečias — tai spaudos vietovių jaunimą jame daly-

platinimo uždavinys. Pirmiau- vauti ir prisidėti prie jų kelio-
sia;_ Patys skautai „privalo- nįų išlaidų. Paremkite tuos 

LSS darbus, kurie kelia lietu
viškumą ir neša garbę mūsų 
organizacijai. 
•-»••- ' v.s. Sigitas Miknaitis, 

LSS Tarybos pirmininkas. 

Vyr. skaučių, gintarių, sk. 
vyčių ir j . budžių metinis 
suvažiavimas šiemet vyks 
gegužės 29-31 d. Dainavoje, o 
ne Beaumont, kaip kad anks
čiau buvo skelbta. Suvažia
vimą globos Chicagoje tam 
tikslui sudaryta komisija, ku
riai vadovauja v.s. Dalia 
Dundzil ienė. Daugiau ir 
smulkesnių žinių apie šį įvykį 
bus paskelbta artimoje atei
tyje, bet dabar jau šį svarbų ir 
įdomų įvykį pasižymėkime 
savo kalendoriuose ir pasida
rykime iš anksto planus, kad 

ONA ZAILSKIENĖ 
L I G O N I N Ė J E 

mai" turi savo spaudą prenu
meruoti. Nepasi tur int iems 
turėtų draugovė ar tuntas 
padėti. Skautiškai spaudai 
parėnsti reikėtų padaryti pini
ginę r inkliavą, pasiūlyti 
kolonijos lietuviams vieną — 
kitą skautišką leidinį užsisaky-

KVIEČIAM 
SLIDINĖTI 

Gerai, kad skautiškos spau-
„ L i t u a n i c o s " t u n t a s 

organizuoja smagią slidinė-
dos leidinių prenumeratos j i m o i š k y l ą §.m, vasario 28 d. 
kaina yra, palyginti, žema: Vyksime į Cascade kalnus, 
tuomi skautai neatgrasinami Wisconsine, Kviečiame visus 
nuo prenumeravimo, trūku- ~ 
mai lėšų padengti reikėtų 
ieškoti kitų šaltinių. Šalia to, 
kad skautai patys pratintųsi 

mūsų sąlygomis tai yra labai 
sunki ir sudėtinga problema, 
bet reikia bandyti. 

Antras būdas — tai rašy
mas į spaudą. Galima džiaug
tis, kad visas mūsų jaunimas 
lanko mokyklą, išmoksta skai
tyti ir rašyti. Ir čie belieka tik 
t ruput į pasukt i gairę — 
pasipratini- savo žiniomis bei 
patyrimais pasidalyti raštu su 
kitais. Kiekvienas mokame 
parašyti laišką. Parašymas 
žinutės ar straipsnio į spaudą 
skiriasi tik tuo, Kad reikia 
nepatingėti sakinius pade
rinti, kartais reikia net keletą 
kartų perrašyti, koi matysi, 
kad tinka spausdinti. O, kad 

be spaudos neapsieiti, kitas 
svarbus reikalas — bendrosios 
lietuvių spaudos platinimas ir 
rėmimas. Lietuviška spauda 
vos išsilafko ir prenumeratos 
vi3 mažėja. Daug kas nori 
teisintis, kad netun laiko skai
tyti. Vis dėlto ir tokiu atveju 
turi prenumeruoti, pagal savo 
pasirinkimą, nes tuomi palai
komas mūsų tautinis gyvas
t i n g u m a s . Būtų t i k r a s 
nuosmukis, jei kas iš vyres
niųjų skautų išsisukinėtų nuo 
lietuviškos spaudos palai
kymo. Dabar kaip tik yra spau
dos platinimo laikotarpis, 
i^abai vertinga dirva skautų 
veiklai pasireikšti. 

v.s. Jonas Kuprionis 
(„Krivūlė") 

skautus, skautes, ateitinin 
kus, draugais ir tėvus. 

Nuo Jaunimo centro išvyksi
me (autobusu) 5:30 vai. ryto. 
Ten smagiai praleidę dieną, 
namo iškeliausime 6:30 vai. 
vak., o prie Jaunimo centro 
grįžime 10, vai. vak. 

Aišku, visi norite žinoti,kiek 
kainuos. Autobusas — 14 dol. 
Lifto bilietas — 13 dol. (kainon 
įeina ir slidinėjimo pamokos, 
jei kas to jpageidautų). Slidžių 
nuoma — 11 dol. 

Registracija iškylai bus 
vykdoma vasario 14 d. nuo 10 
iki 12 vai. ryto Jaunimo cent
re, arba telefonu (bet kurią 
dieną) Aldžiui Liubinskui — 
735-5192. Aldis suteiks jums ir 
d a u g i a u i n f o r m a c i j ų . 
Registruojantis reikia sumo
kėti 14 dol. už autobusą. Šis 
mokestis ,,yra negrąžinamas. 
Tikimės, kad atsiras nemažai 
brolių —• *esių, norinčių slidi
nėti, todėl jau užsakėme vieną 
autobusą,. J e i a t s i r a s t ų 
daugiau norinčių iškyloje 
dalyvauti negu telpa viename 
autobuse •.; — samdysime ir 
antrą, (jei susidarys atitinka
mas skaičius), taigi vietos 
norintiems pasinaudoti šiuo 
maloniu ž iemos s p o r t u 
netruks. Šią iškylą organi
zuoja „LUuanicos" tunto T. 
Daukanto, skautų vyčių būre
lis. 

Norintiems vykti savo 
priemonėmis, pridedame 
slidinėjimo vietos planelį. 

Buvusi LSS Seserijos vy
riausia skautininke v.s. Ona 
Zailskienė sunkiai serga ir 
šiuo metu yra Loretto ligoninė
je. J a i buvo padaryta sunki 
operacija. Ligonė yra gana 
silpna, todėl nevertėtų jos 
varginti telefoniniais skam-
b i n i m a i s a r l a n k y m u 
(paskambinkite šeimai, ar tas 
yra pageidautina). Suteiktu
mėte mūsų mielai sesei 
džiaugsmo parašydami jai 
laiškutį ar kortelę. Ligoninės 
adresas: Loretto Hospital, 645 
S. Central Ave., Chicago, IL 
60644, kmb. 653, lova 1. 
Mielai sesei Onutei, kuri savo 
maloniu žodžiu ir šypsena 
pralinksmino ne vieną sesę, 
linkime pasveikti ir vėl daly
vau t i skaut iškos šeimos 
veikloje. 
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PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus * » 
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams 
Chicago ir Cook County $45.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $45.00 
Užsienyje $45.00 
Kitur — Amerikoje $43.00 
Savaitinis (Seštad. pried.) $30.00 

y* metų 3 mėn. 
$27.00 $19.00 
$27.00 
S^.OO 
$25.00 
$19.00 

$19.00 
$19.00 
$18.00 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien 8:30 
— 4:00, šeštadieniais 8:30 — 
12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto 
susitaras Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ 
(JOS 4000 METŲ ISTORIJĄ) 

Prof. dr. Povilo Kušnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry
čių Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos. 
Vertė A. Tenisonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko 
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Surn.rnary). 224 psl. kie
tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų 
Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. 111. gyv. primoka 50 centų 
(taksų)." Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4545 W. «rd St., Chicago, 
111. «062». 

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 L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest Slst Street 

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 
išskyrus treč. 5ešt. 12 iki 4 va! pepiet! 1 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ t 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st Street 
Vai.. Kasdien nuo 10 v. ryto ik; 1 v. p p 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kamp? 
Vai.: pirm., ar-tr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v. p.p. Tik susit.irus 

Ofs. 742-C;55 Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Eigin, 111. 60120 
valandos pagal susitarimą 

Kernavės mse dmių papročių programa. 
r. Teresės Oaidelytės. 

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS SUEIGA 
Chicagos skaut in inkių 

draugovės sueiga įvyks 
sekmadienį, vasario 21 d. 11 
vai. ryto Jaunimo centre. Bus 
svarstomi visoms skautinin-
kėms svarbūs reikalai, todėl 
visos — jaunos ir vyresnės 
(senų skautininkių dar nėra) 
būtinai šioje sueigoje daly
vaukime. Atskiri pakvietimai 
nebus siuntinėjami. 

ĮDOMI PASKAITA 

Akademinio skautų sąjū
džio Chicagos skyrius vasario 
19 d., 8 vai. vak. Jaunimo cent
ro kavinėje ruošia vakaronę, 
kurioje s. fil. Antanas Dundzi-
la kalbės tema: "Amerikos 
įkaitas Lietuvoje 1980 m. ru
denį". Visi kviečiami dalyvau
ti. 

SVEIKINA 
SUKAKTUVININKĘ 

Iškilioji nepriklausomos Lie
tuvos valstybinės operos solis
tė ir visuomenininke Vincė Jo-
nuškaitė - Leskaitienė sausio 
22 d. minėjo savo 80 m. am
žiaus sukaktį. Solistę — ASS 
garbės narę sveikina ir sau pa
vyzdžiu laiko visos lietuvės 
skautės akademikės. 

Sukaktuvininkei linkima 
dar daug laimingų ir darbingų 
metų. 

DR. A. S. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

T e l . 3 7 2 - 5 2 2 2 , :36 -657 . ' 

DR. R0MĄS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHTRTRG"Ą 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVE 
Valandos pagal susitarirn 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREiK'S 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Roac 

1 mylia j vakarus nuo Harle~ v 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba li?tuviška0 

OPTOMF.TR1STA? 
Tikrina akis. Pritaiko akimus ir 

"Contact lens*s" 
2618 VV. 7Ist St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarime. Uždaryta tre;" 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 
0R. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

OF FAMILY PRACTICE 
1407 So. 49th Court, Cicero, 111. 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATG CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-554 I 

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

Lietuvis gydytojas 
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Jaunimo temomis — 

NE TUŠČIOMIS 
RANKOMIS 

Kaip Lietuvių Bendruome
nės aplinkraštyje taip tiksliai 
ir mykusiai pasakyta, vienas iš 
LB uždavinių yra išlaikyti to
limesnį lietuvišką politinį, kul
tūrinį ir socialinį veikimą, sus
tiprinti vadovybės naštą ir 
kiek galint remti ir garsinti 
Lietuvoje vykstačią rezisten
ciją. 

Paimkime tuos punktus 
atskirai. Štai vienas iš jų — iš
laikyti tolimesnį politinį vei
kimą — ir atkreipkime dėmesį į 
žodį „tolimesnį". Argi nereiš
kia jis rūpesčio, kad veikla 
nesibaigtų su mumis? O mo
mento tinkamumas tokiai 
veiklai yra galbūt nepakar
tojamas dėl šių ir kitų priežas
čių: tai ekonominis smukimas 
Sovietų Sąjungoje, rusų nesėk
mės patvarkyti Afganistaną ir 
Lenkiją, Amerikos prezidento 
nusiteikimas sovietų ekspan
sijos klausimu. 

Gyvenimo pulsą geriau jun-
tąs mūsų jaunimas mus tad 
nustebino išeidamas iš ilgai 
nusitęsusia apatijos taško ir 
susigrupuodamas naujai ko
vai. Štai atsiranda naujos vil
tys dėl to mums taip rūpimo 
tęs t inumo, nes didžiausią 
svarbą matau jaunimo sava
noriškume, užsiangažavime ir 
įsitraukime; savo identiteto 
sutapatinime su Lietuvos ko
va už laisvę. Laisvės Lygos ei
lėse mes staigiai sutinkame vi
są būrį net mažai lietuviškai 
kalbančio jaunimo, tačiau no
rinčio dalyvauti šioje jiems la
biau suprantamoje ir artimoje 
veikloje. Realiai žiūrint," kiek 
tokių jaunuolių prisidėtų prie 
m ūsų tradicinių veiksnių? 

Sadaise tokios mintys man 
skaitant Narūnės - Pakš

tienės „Jaunystę", kur būrys 
Maskvoje tada studijuojančio 
jaunimo būrėsi ir tarėsi apie 
Ueiuvos laisvę ir ateitį. De
šimčia metų vėliau mes suran
dame tas pačias pavardes atsi
kuriančios Lietuvos pirmųjų 
ministrų, kariuomenės vadų 
profesorių eilėse. Ir tiesiog nuo
stabu, kiek daug mažas būrys 
entuziastų tuo laiku nuveikė, 
atėjus tinkamam momentui. 
Jiems tačiau kelio nepastojo 
užkietėję ir ideologiškai įsi
tvirtinę vadai, pasiryžę neuž
leisti savo pozicijų. Tad ir da
bar, norint išlaikyti ateičiai 
bent branduolį politiškai suin
teresuotų jaunosios kartos 
žmonių, kad toji Lietuvių 
Bendruomenės minima poli
tinė, kultūrinė ir socialinė veik
la nenutrūktų, turime leisti jau-
n i m u i v e i k t i j i e m s 
priimtinomis priemonėmis. 

Ryškėja ir mūsų tendencija 
skirti labai daug svarbos savo 
nuomonei ir beveik jokios svar
bos kitų, atnešant tik nesan
taiką ir pagalių kaišiojimą į ki-
taip ga lvo janč io ratus. 
Skirtingai šia prasme pasi
reiškė Los Angeles Liet. fron
tininkų ruošiama tradicinė 
Politinių studijų savaitė, ku
rioje į simpoziumą Baltų Lais
vės lygos klausimais buvo pa
kviesti prie bendro stalo abiejų 
nuomonių reprezentantai, su 
pakilimu išsakę savo mintis, 
bet paskui vėl draugiškai pra
leidę popietę po kalbų sekusio
se vaišėse. Juk mūsų tikslas 

buvo vienas. Kaip jaunimas 
dabar supranta politinę veiklą 
šio krašto arenoje, aš manau 
yra teisinga ir istoriškai neiš
vengiama. Mes vis pamiršta
me, kad jie nėra vaikai ir jų ap
linkos įtakos yra kitokios. 
Kažin, kad taip parodžius tru
puti daugiau dvasinio platumo, 
ypač vertinant naujas pasi
reiškimo formas, arba nesis-
vaidant tokiomis neatsakin-
g o m i s f r a z ė m i s , k a i p 
„atidavimą Lietuvos kovos 
svetimiems". 

Pinigai svetimiems visais lai
kais buvo išmokami už palan
kius straipsnius spaudoje, už 
rezoliucijas ir sprendimus, tik 
pasitikrinkite pas mūsų veiks
nių iždininkus. Ne pro šalį bū
tų pasvarstyti mintį, kad pro
paganda yra galingas ginklas, 
ypač dabar, turint galvoje ra
diją ir televiziją, nes spauda 
yra šiais laikais mažiau efek
tinga. Dabartinė kova eina ne 
tiek už valstybių sienas, kiek 
už žmonių galvoseną, ir kaip 
puikiai šios priemonės yra pa
naudojamos anoje pusėje, ypač 
kai sovietams paaiškėjo vaka
riečių pažeidžiamumas alyvos 
išteklių pristatymo atveju bei 
jų bankininkų susirūpinimas 
savo kreditoriais, nesivar
ginant jokiais humanistiniais 
ir moraliniais klausimais. Tuo 
tarpu Amerika mažino ir smar
kiai apleido radijo transliaci
jas ir panašius ginklus. 

Sustiprinti vadovybės naš
tą, kaip aplinkraštyje išreiš
kia savo rūpestį Lietuvių Bend-
r u o m e n ė , g a l i m e t i k 
užsiaugindami naujų vadų, o 
tokie neauga vaikų darželio 
atmosferoje. O gal kai kurie da
bartiniai vadai kovoja ne už 
Lietuvos laisvinimą, o už sa \ o 
garbingą postą? Tas tiesa — 
nėra lengva nulipti nuo pje
destalo. 

LENKIJOS ĮVYKIAI IR NATO KRIZĖ 
JAV ir Europos politika sovietų atžvilgiu 

Trečiasis uždavinys — gar
sinti Lietuvoje vykstančią 
rezistenciją — irgi negali būti 
išspręstas uždarose parapijų 
salėse, giriant ir minint vienas 
Mtą. Eiti prie savo tikslo per 
žmonių sąmoningumą reiškia 
skleisti informaciją ir skverb
tis prie tų žmonių, kurie turi 
įtaką politinių sprendimų da
ryme. Ir į amerikiečių tautos 
vadus ateina nauji, jaunesni 
žmonės. 

Gal būtų verta atkreipti jų 
dėmesį į nuolat didėjančią tau
tybės sąvokos svarbą — prie
šingai visiems pranašavi
mams! (Tik vėl pažvelkime į 
l e n k u s ir afganus!) Tą 
palį galime pasakyti apie susi
domėjimą religija ir aktyvų 
partizaninį pasipriešinimą. 
Jauni žmonės įsitikino pasy
vios rezistencijos neefektin-
gumu. Visoms toms jėgoms 
veikiant pasaulio persigru-
pavimas nėra neįmanomas. 

Ne, mes nemanome, kad mū
sų jaunimas sukils ir išvaduos 
Lietuvą, bet mūsų tikslas yra 
išlaikyti juos sąmoningais ir 
kovingais, kad skubiai besi
keičiantis politinis teatras, mo
mentui atėjus, neatrastų mūsų 
tuščiomis rankomis. Ir malo
nu būtų sulaukti dienos, kad, 
paminėjus Lietuvos vardą, pi
lietis nekaltai nebeklaustų, kur 
tokia yra. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

(Pabaiga) 
Nesutarimai sąjungininkų 

:arpe, kaip sutramdyti sovietų 
?rėsrnę ryšium sy įvykiais 
Lenkijoj dar labiau išryškėjo. 
Jau ankščiau buvo minėta, 
kad V. Vokietija delsė ir tik be
veik po mėnesio prisijungė 
prie sovietų pasmerkimo. 
Nemažiau skirtingą nuomonę 
pareiškė ir Kanados premje
ras Trudeau. Jis ne tik nepa
smerkė sovietų ir Jaruzelskio, 
bet dargi net pastebėjo, kad 
Jaruzelskio akcija buvusi 
„pozityvus žingsnis", jeigu tuo 
buvo išvengta civilinio karo ir 
sovietų karinės intervencijos. 

Anot J. Frommo kilę nesu
tarimai atspindi ir istorinį 
santykių pasikeitimą. Nors 
Vakarų Europos kraštai pri
klauso saugumo atžvilgiu nuo 
JAV, jie išaugo kaip stiprūs 
konkurentai ekonominėje sri
tyje. Susijungę į Europos 
bendruomenę, jie stengiasi nu
statyti ir bendrą tarptautinę 
politiką. Tas kartais veda prie 
konfliktų su JAV, kaip pvz. 
dėl Camp David susitarimų ir 
taikos iniciatyvos sustiprinti 
sąjungininkų ryšius su arabų 
kraštais. 

Kitas trynimom židinys tai 
sąjungininkų atsisakymas 
bendradarbiauti su JAV ir 
sulaikyti sovietų augančią 
grėsmę už Europos ribų, ypač 
Persijos įlankoje. Europos 
valstybės, -įgijusios visą eilę 
ekonominių ir politinių pra
našumų bendradarbiaudamos 
su Maskva, nenori prisidėti 
prie akcijos, nukreiptos prieš 
Maskvą tiek dėl Afganistano 
invazijos, tiek dėl įvykių 
Lenkijoj, laikydamos, kad 
šiais atvejais yra abejotina, ar 
Maskvos akcija esanti agre
sija. 

Taip pat turi įtakos ir kari
nių jėgų balanso pasikei
timas, JAV netekus pirmau
jančios pozicijos. 

Anot J. Frommo dabartinė 
Natc krizė laikoma ypač gili 
dėl dviejų priežasčių: viena tai 
yra aišku Europos sukilimas 
prieš santarvininkų atominę 
strategiją ir antra, pirmą kar
tą iškilęs netikrumas dėl 
Vakarų Vokietijos įsiparei
gojimų Vakarams. 

Demonstracijos, nukreiptos 
prieš naujų JAV atominių 
ginklų išdėstymą Europoje, 
gali paveikti V. Vokietiją taip 
pat atsisakyti nuo šių ginklų, 
o tai paliestų pačią santarvės 
esmę. Bet daugiausia rūpesčio 
sukelia V. Vokietijos svyruo
janti laikysena. Ypatingą susi
rūpinimą sukėlė susitarimas 

DR. DOMAS KRIVICKAS 

su Sovietų S-ga dėl dujotie
kio pravedimo iš Sovietų 
Sąjungos į Vakarų Europą, 
kas, JAV nuomone, padarytų 
ją pavojingai priklausomą nuo 
Sovietų Sąjungos. 

Generolas H.K. Johnson, bu
vęs JAV armijos štabo vir
šininkas, paklaustas, ar turint 
galvoje dabartinius sunku
mus su Europos sąjunginin
kais, verta išlaikyti Nato san
tarvę, atsakė: „Nato iki šiol 
atlieka tai, kam ji buvo su
daryta. Ji buvo sukurta nu
statyti ir palaikyti taiką Vaka
rų Europoje ir tai ji atliko per 
35 metus. Čia atvirai nepa
sireiškė jokių priešiškumų, lie
čiančių Vakarų Europą. 

„Buvo ir antras tikslas su
kurti šią santarvę, apie kurį 
daug nekalbama mūsų krašte. 
Ji buvo numatyta sudaryti 
mechanizmą laikyti Vokietiją 
tam tikrame apribojime ir 
kontrolėje. Kai Vakarų vokie
čiams buvo leista apsigink
luoti, jie sutiko, kad jų karinės 
jėgos priklausys nuo Nato 
vadovybės. Tuo buvo siekia
ma pašalinti baimę, ką atsi-
ginkiavusi Vokietija gali vie
našališkai daryti. Tai buvo 
labai svarbu žmonėms Žemų
jų kraštų (Belgijos, Olandijos; 
ir Britanijos, nepasitinkintiems 
Vokietija. Iki šiol Nato yra 
esminė šio tikslo dalis" („U.S. 
News & World Report", 
1.18.1982,25 psL). 

Dar aiškiau šiuo klausimu 
pasisakė R.G. Livingston 
straipsnyje „Ar bausti santar
vininkus? („The W.R, 1.3.82).) 

„Nato buvo sumanytas 
patikrinti saugumą ne tik 
prieš Rusiją, kuri yra agresy
vi, bet taip pat prieš Vokie
tiją, kuri yra buvusi agresyvi 
Kartu su Europos ekonomine 
bendruomene santarvė su
daro rėmus, kuriuose vokiečių 
talentas ir enrgija yra nu
kreipti į konstruktyvinę ir 
bendradarbiavimo veiklą. 

„Vakarų valstybėms rei
kalaujant, kurios buvo trečio
jo reicho aukos prieš tris 
dešimtmečius, išreikalauta iš 
vokiečių kaina, kai jie įsijun
gė į Nato; kainą, kurią jie no
riai sutiko mokėti ir dabar mo
ka. Vokietijos suverenumas 
išimtinai buvo apribotas, Vo
kietija atsisakė turėti savo ar
miją ir Bundeswherą pavedė 
Nato - Amerikos vadovybei. Ji 
taip pat atsisakė atominių 
ginklų gamybos ir nuosavy

bės. Amerikiečiai turi nu 
spręsti, ar panaudoti 6000 
atominių ginklų, esančių da
bar Vokietijos žemėje. 

„Vokiečiai ir visi mūsų Nato 
sąjungininkai išreikalavo ati
tinkamą kainą ir iš mūsų: lai
kyti Amerikos kareivių atitin
kamą kiekį žemėje, kad būtų 
neįmanoma juos paaukoti bet 
kada, kas padaro santarvę 
patikimą vokiečiams ir su
verenumo apribojimus jiems 
priimtinais. Pradėjus atšaukti 
Amerikos kariuomenę ir deg
radavus Nato, mes kviestume 
vokiečius galvoti apie nacio
nalizmą, neutralumą ir 
sąmokslą su Rusija". 

Vokietijos būklė Nato san
tarvėje yra išimtinė, paly
ginus su kitais santarvės daly
viais, nes ji yra padalinta į 
dvi dalis. Kiekviena Vakarų 
Vokietijos vyriausybė kons
tituciškai yra įpareigota siekti 
susivienijimo ir tam reikalui 
turi būti paliktos atviros du
rys. Vokiečiams tarpusavio 
santykiai su Rytų Vokietija 
yra ypač svarbūs, ką ypač pa
brėžė kancleris Schmidtas. 
Tiesioginis sovietų Lenkijos 
užvaldymas sudarytų didesnį 
spaudimą į Rytų Vokietiją. 
Jeigu vokiečiai būtų priversti 
peržiūrėti savo įsipareigoji
mus Vakarams, tai iš to gali 
sekti svarstybos dėl tolimes
nės Vokietijos politikos ir pasi
rinkimo,* gali būti — neutra
lumas ar susitarimas su 
Rusija. 

„Realpol i t ik" balsai 

Sausio 3 d. „The New York 
Times" išspausdino Ronald 
Steel straipsnį, pavadintą 
„Realpolitik", kuriame jis iš-
vedžioja, dabartinis Europos 
padalinimas atitinka didžių
jų galybių intersus. Anot jo, 
Lenkijoj dabar vykstanti dvi
guba drama. Pirmoji liečia 
Lenkijos vidujinės krizės vys
tymąsi ir antroji — Europos 
stabilumo sistemą, kuri liečia 
tokius savanaudiškus reikalus 
kaip diplomatiją, karinius 
balansus, įtakų sferas ir tarp
tautinius finansus. 

Solidarumas esanti siaubin
ga tiesa, kad joks atsakingas 
pareigūnas nenorįs, kad ji pil
nai pasiektų savo tikslus: nei 
tarptautiniai bankininkai, pa
skolinę 27 bil. dolerių, nei Ro
mos katalikų Bažnyčia, kuri 
sudarė modus vivendi su Var

šuva, bijodama, kad kitoje Ry
tų Europos dalyje nebūtų 
imamasi priespaudos priemo
nių, nei Rytų ir Vakarų užsie
nių reikalų ministrai, kurie 
pasinaudojo detante ir bijo py
kinti Rusijos mešką, nei Nato 
ir Varšuvos pakto pareigūnai, 
kurie išmoko patogiai gyventi 
padalintoje Europoje į dvi 
dalis. Dargi net ir prezidentas 
Reaganas, nors jis lieja ašaras 
dėl Solidarumo unijos, sunai
kinęs kontrolierių uniją, ne
turi pagrindo sveikinti suki
limą centro Europoje. 

Rusai, be abejo, norėjo sunai
kinti Solidarumo uniją. Jiems 
tai nereikėjo atlikti, tai atliko 
patys lenkai. Jeigu Solidaru
mas, teigia Steel, būtų pasie
kęs toli siekiančių reikala
vimų, sunaikinęs komunistų 
partijos monopolį ir išjungęs 
Lenkiją iŠ Varšuvos pakto, tai 
sudarytų grėsmę sovietų kont
rolei likusioje Rytų Europos 
dalyje. Kiti satelitai galėtų 
juos pasekti ir geležinė uždan
ga suskiltų. Laisvė yra užkre
čiama. 

Ir čia pat jis klausia, ar tai 
būtų graži diena? Atsako — ne
būtinai. Tą savo nusistatymą 
jis paremia tokiais išvedžioji
mais. Iš tikrųjų kiekviena nau
joviška institucija Vakarų 
santarvėje yra paremta Euro
pos padalinimu: Nato, Bend
roji rinka. Ekonominio bend
radarbiavimo ir vystymo 
organizacija ir dargi net Fede
ralinė Vokietijos republika. 

Tas padalinimas įvyko ne 
pasirinkimu, bet yra kilęs iš 
reikalo, Hitlerio agresijos ir So
vietų Sąjungos karinio suge
bėjimo pašalinti galimybę, kad 
R. Europas galėtų patekti į 
priešo rankas. Tiek Washing-
tonas, tiek Maskva remia savo 
santarvės ir savo statusą, kaip 
didžiosios galybės, Europos 
padalinimu. Abi šalys laiko, 
kad geriausiai gali būti patar
nauta jų interesams, kad būtų 
gerbiamas jų įtakos sferų in
tegralumas. Padalinimas iš
liks dar ilgą laiką, nes jame 
atsispindi abiejų šalių intere
sai. 

Ir čia jie prieina tą pačią iš
vadą, kaip ir R G. Livingston, 
būtent: „Jeigu Lenkija išsi
jungtų iš sovietinio bloko, Ry
tų Vokietija būtų izoliuota. Ta
da Bona galėtų atsigręžti į 
Rytus, viliojama susivienijimo 
vizijos ir kvestionuotų savo ry
šius su Nato ir Bendrąja rin
ka. Iškiltų grėsminga suvieny
to s Vokie t i jos šmėkla , 
atnešdama naujus grėsmės ele

mentus į Europos politiką. 
Mažiausia kas atsitiktų — Va
karų Europos neutralumas 
padidėtų ir JAV įtaka į jos 
sąjungininkus žymiai sumažė
tų". 

Savo išvadas jis baigia šiais 
žodžiais: 

, . A m e r i k i e č i a i ir 
Vakarų Europos žmonės pa
rodė simpatijas Lenkijos tau
tai. Tačiau sentimentai yra 
asmeniniai. Žmonės turi sen
timentus. Tautos turi intere
sus. Yra apgailėtinas politinio 
gyvenimo faktas, kad Vakarų 
santarvės interesai, kaip ir So
vietų Sąjungos, reikalauja, kad 
Lenkijos laivas nebūtų ap
verstas kojomis aukštyn". 

Panašiomis išvadomis bai
gia ir kitas Realpolitik šalinin
kas R. Cohen („The W. P.", 
1.7.82). Pastebėjęs, kad niekas 
negali sukliudyti sovietų in
vazijos į Lenkiją, jis išvedžio-
ja: „Dėl šios priežasties vokie
čiai ir kitos Europos valstybės 
pirmenybę duoda status quo ir 
nelabai vertina amerikiečių 
moralizavimus, liečiančius 
Lenkiją. Reikalai galėtų būti 
daug blogesni. Ką jūs begal
votumėte apie rusų rolę Len
kijoj. Rusų tankų nėra Varšu
vos gatvėse. Ir kiek mums 
žinoma, ten nepatruliuoja ru
sų kareiviai ir rusų policinin
kai nevykdo areštų Lenkijoj so-
d i n d a m i d i s i d e n t u s į 
kalėjimus. Lenkai tai atliko pa
tys". 

Diskusijos dė l Nato 
ateities tęsiamos 

Nors valstybės sekretoriui 
Haigui pavyko Briuselyje su
rasti kompromisą išvengti Na
to grėsmingo skilimo, susiju
sio su Lenkijos krize, diskusios 
dėl Nato tolimesnės ateities 
plečiasi. Taip pvz. Meg Green-
field straipsnyje „Didžioji iliu
zija yra pasibaigusi" (The W.P. 
1.20.82) atvirai teigia, kad san
tarvė yra netekusi pirminio pa
grindo, nors gal per daug būtų 
pasakyti, kad ji yra „mirusi", 
bet greičiau „palaužta", „tuš
čia", „suirusi". 

Kanclerio Schmidto „pasi-
purtymas" rodo, kad Vakarų 
Vokietija nėra linkusi paremti 
JAV akciją, dėl kurios su ja ne
buvo tariamasi, ir kad vokie
čiai turi taip pat savo gyvybi
nių interesų. Kažin ar tai nėra 
bandymai nusikratyti bet ku
rių suverenumo apribojimų? 

Nesiskųstame dėl likimo 
smūgių, kaip nesiskundžia 
marmuro atplaiša, kai vaizda-
kaiys visaip ją daužo, kol iš 
tos beformės medžiagos išei
na galop žavi statula. 

A. Jakštas 

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

Nutraukusi ryšį su religija, 
savo ruožtu kultūra praranda 
savo dvasinę - moralinę pras
mę: žmogus ugdo techninę 
galybę, bet nebežino, kam jis 
pats gyvena. Gyvybiškai svar
bu civilizacinę pažangą at
remti į dvasines - moralines 
versmes, kad techninis žemei 
viešpatavimas neužgožėtų 
žmogaus rūpesčio savimi 
pačiu. 

Dr. Juozas Girnius 

Mūsų vargšai žmonės yra 
dideli žmonės, labai meilės 
verti žmonės. Jiems nereikia 
mūsų gailesčio ir užuojautos. 
Jiems reikia mūsų supratin
gos meilės ir mūsų pagarbos. 
Mes privalome pasakyti varg
šams, kad jie mums yra kai 
kas, kad jie taip pat buvo su
tverti tos pat mylinčios Dievo 
rankos mylėti ir būti myli
mais. 

Motina Teresė 

65 
Būreliams priklausančių mokinių, žinoma, jokių 

sąrašų nebuvo ir negalėjo būti. Todėl pirmiesiems 
būreliams priklausiusių čia įrašomos tik atmintyje 
išlikusios pavardės, ir labiau išryškėjusių ar baustų: 
Antanas Daniliauskas, Pranas Vaičaitis, Bronys 
Prapuolenis, J. Stankūnas, Simanas Žilinskas, J. 
Jakubaitis. J. Bagdonas, K. Grimus, Antanas Čičins
kas (kunigas), Jurgis Kubilius, Vincas Mickevičius 
(Kapsukas), Kazys Puida, Stasys Totorius, Antanas 
Jasevičius-Jasaitis, Ignas Jonynas, Iinka ir M. ir J. 
Krikščiūnai... Vėliau vienokiam ar kitokiam būreliui 
priklausė mažne visi. 

Pirmuosius būrelius sudarydavo tik nuo V kl. 
Vėliau ir mažesnieji, kurie pasirodydavo žiną apie 

įi slaptosios spaudos buvimą. Priimami tik gerai išty
rus ir po tam tikrų egzaminų. Numatytą priimti drau
gą būrelio narys išsivesdavo pasivaikščioti į saugias 
vietas. Cia žaisdavo degtukais, plunksnomis... ir 
besišnekučiuojant atsiskleidžia paslaptis. Atsives
tasis kandidatas gauna įrašytą lapelyje išmokti eilė
raštį, raginamas neužmiršti savo kalbos, nepaisyti 
draudimo ją vartoti ir pakviečiamas į susirinkimą, 
kur jis turės pasakyti išmoktąjį eilėraštį. 

Apie būrelių pobūdį ir veiklą tarp 1883-95 metų 
dar papildo savo atsiminimuose „šv. Kazimiero 
Aidai" Br. Prapuolenis: 

„Prie tų suvaržymų, atrodo, negalėjome turėti net 
slapto lavinimosi ratelio. Ir vis tik Marijampolėje 
buvo susitvėrusi slapta mokinių kuopelė, kuri skaitė 

ir sekė mūsų draudžiamąją spaudą — iš mokinių 
paskutinių trijų klasių, labai patikimų. Šiuo reikalu 
rudenyje, mokslo metų pradžios pirmąjį sekmadienį 
susirinkdavome už miesto, tuojau po mokinių pamal
dų, kol dar miestiečiai po liepyną nevaikščiodavo. Cia 
aptardavome, kuriuos laikraščius bei knygas tiems 
metams turime išsirašyti. Tai būdavo visuotinis susi
rinkimas. Šiaip tik atsargiai vienas su kitu 
pasikalbėdavome. 

^Kasmet tame susirinkime nutardavome išsirašy
ti .Varpą', ,ŪkJninką', po .Aušros' ėjusią Apžval
gą' , Paukščio Brookline leidžiamą, Vienybę Lietuv
ninkų' , nes Pr. Vaičaitis tenai spausdindavo ir dar 
vienas mūsų kolega iš Lietuvos korespondencijas. 

„Kitais keliais gautus rastus vieni su kitais dalin-
davomės. Skaityti eidavome į privačius namus pas 
geriau pažįstamus. Tokie narnai buvo ir Baltraus Sen
kaus. (...) Tačiau atsirasdavo drąsuolių net bendra
bučiuose skaityti, ypač kur prižiūrėtojai būdavo 
kuopelės nariai. Juozas Stankūnas, visiems moki
niams miegant prie žvakės šviesos lovoje skaity
davo. Jis pats buvo ir prižiūrėtojas". 

Salia šių nutarimų 1891 m. jau būta ir valančiš
ko, būtent, kad lietuviai verslininkai prekybininkai 
išsilaikytų ir praturtėtų, nutarta viską pirkti tik pas 
lietuvius. 

Bruzdėjimas prieš tikybos dėstymą ir maldų 
kalbėjimą rusų kalba, prasidėjęs su atėjimu jos dėsty
ti kun. Miknevičiaus, 1892 m. virto kuona visuotiniu 
pasipriešinimu. Tais metais įteiktas direktoriui ir 
tėvų reikalavimas leisti tikybą dėstyti lietuviams 
lietuvių kalba, ja atlikinėti visas praktikas ir apei
gas 

Spaudimas ke l ia didesnį 
pasipriešinimą 

Su „Varpo" pasirodymu pradėjęs didėti spaudi
mas, 1892 m., spaudai gausiau plintant siekia viršū
nės. Padažnėjo kratos mokinių butuose: lovose, skry

nelėse, drabužiuose... Griežtai įsakyta nė vakarais 
neužsirakinti durų, neužsidarinėti langinių, kad 
sekliai per langus matytų, ką veikia viduje gyven
tojai. Mokiniai matydavo ir mokytojus (be įprastinių 
kasdieninių prižiūrėtojų) po langais, einančius seklių 
pareigas. Mat, tais metais dr. Bagdono, K. Griniaus, 
Petro ir Stasio Matulaičių... sumanymu įsteigta 
draugija „Varpui" ir „Ūkininkui'' skleisti. Be ūkinin
kų, amatininkų, prekybininkų, profesininkų, neatsi
žvelgiant į pavojų būti sugautiems, joje buvo ir 
mokinių ryšininkų tarp draugijos ir mokinių būrelių. 
Saugumas susisiekiančių rankų spaudai skleisti buvi
mą įtarė, bet to meto senyvas „ochrankoe" viršinin
kas nesistengė susekti. Tik jį pakeitęs Vonsiacus 
lenkas) su savo žandarais 1897 m. IV mėn. pas 
ūkininką Lietuvninką per kratą sučiupo vieną i i 
pirmųjų rankų ir nutvėrė kitas. Iškelta garsioji Siety
no byla, baigusi 1899 m., įvairiomis kaltininkams 
bausmėmis — ištrėmimais, kalėjimu... 

Išvertus audrai ne vieną stulpą, būreliai ne tik 
veikia toliau, bet dargi gausėja. Apie tolimesnį būre
lių veikimą pasakoja M. Krikščiūnas. 

„Ignas Jonynas, VI kl. mokinys, pertraukos metu 
mane prašnekino, patarė, nepaisant gimnazijos 
draudimo, su draugais tik lietuviškai šnekėti, užsimi
nė apie lietuviškas knygeles. Pasigyriau, kad aš jau 
gerai jas pažįstu. Po kelių dienų vėl VI kl. mokinys 
Jonas Valiukas pakvietė mane ir Pridotką, su kuriuo 
aš draugavau ateiti šeštadienį po pietų į senas 
kapines pažaisti kortomis iš degtukų. Sutarėm su 
Pridotku ir nuėjom. Radome ne tik Valiuką, bet ir V 
kl. mokinį Vincą Černių. Tik pradėjus žaisti, V. Čer
nius išsitraukė iš kišenės du sulankstytus popieriaus 
lapelius, pagyrė juose parašytas gražias eiles ir 
patarė mudviem tas eiles išmokti, — J. Pridotkui, 
rodos, Lietuvos himną, o man .Kur bėga Šešupė'. 
Pasimokę išsiskirstėme. Paaiškėjo, kad tai buvo įsto
jamasis egzaminas į slaptą kuopelę". 

, (Bus daugiau) 
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BOSI 
MŪSU PARĖK 

VASARIO 16-3 

Lietuvos nepriklaus( 
statymo paskelbimo š' 
nėjimas Bostone vyks 
d., nes Vasario 16-ii 
diena. Bostone šis mC 
mas prasidės 10:15 va 
Petro lietuvių parapij 
čioje šv. M i šiomis Liet 
cija. Iškilmingas minė 
sidės 2 vai. p.p. So. B< 
tuvių Piliečių d-jos sal< 

Kas svarbiausia, kac 
nėjime pamaldose ir s 
vautume visi Bostono 
kės lietuviai. Juk tai 
džiojį šventė. Pavergtc 
je ji bus minima su si 
ba, meile ir įsijautin 
minėjimas vyks tik ki 
tuvio širdyje ir minty: 
pantas griežčiausiai -d 
nėti tokią šventę. Me 
mi laisvėje, privalom 
lis kartu ir išdidžiai : 
tegu nelieka nė vi e: 
kurs nedalyvautu šioj 
džroje šventėje. 

Kas dar džiugu, k 
lietuvių jaunimas va: 
šeštadieni, 1:30 vai. r. 
tom " '-•---'-- piV-eįv 
rengia Lietuvos nec 
bės " nėjimą vaikai 
? graži 
pa: :^g. n« tek 
vio vaiko, kuris rted, 
me minėjime. Tai t< 
kad ju vaikai dalyvau 

VASARIO H 

RADIJO BANG 

Lietuvių radio va 
dėjai Steponas ir Vai 
kai Vasario 16 d. ry 
iki 10 vai. minės Lie 
klausomybės šventę i 
rru\ iš tos pačios sto 
jų programa kiakvier 
rrį, banga 1430. 

PASITRAUKĖ LB 1 
APYLINKES PIR'V 

ALOYZAS AST 

Kai priv? kelerius 
mėtis LB Bostono ap 

Daunių vėliavos nvnėj 

trečiadienis, 1982 m. vasar io mė 

icetas Simutis iš New Yorko Clevelan 
5, konsulas, kun. G. Kiįauskas ir G. i 
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ĮNINKĄS 
IAVAS 

metus ilga- ' 
linkės pirm. 

Antanas Matjoška, svei' 
gėjant, atsisakė būt i i 
pirmininku, nauju pi 
buvo išrinktas inž. Ale 
ravas. Jis labai anergir 
si darbo. Jo buvo pilna 
pats pirmasis pradėjo ju 
būtų paskelbti Lietuvis 
pi jos metai, nes mūsų 
nykstančios ir reikia i 
priemonių, kad tą ne
stabdžius ir parapijos 
gaivintos. Tų parapijos 
vedimui jis turėjo pi 
planą. Galiausiai Šie Ii 
tai LB centro valdybe 
vienybės bei kitų or 
vardu buvo paskelbti 
metais. Tik, deja, kol 
girdi jokių planų to da 
pats paskelbimas. 

Laisvės Varpo radio 
lė buvo labai sunkioj 
padėty. Astravas pats 
išlaikymui ir organi2 
gus LV išlaiikymui. Y 
radio stotis atsakė laU 
Varpui, o vedėjas Petr; 
surado gerai girdima 
radio stotį, Astravas i 
lionis pirmieji prisidė 
dolerių tos valandėle 
mui, o taip pat orga 
Šas, kad būtų užtikri 
vės Varpo valandėlės 

Bet kaip [r daug ki 
vyksta ir "g s ir net 

ir prieš V. Astre 
tybių valdžios" iškilo^ 
j i mas ir net niekin 
gruodžio mėnesį Astr; 
kė įeiti į LB Bostono 
valdybą, o štai sau: 
pasitraukė ir iš apylii 
niniko pareigų. 

AUKOS T A U T O S I 

1982 m. sausio 14 
mirusio a.a. Vytauto 
minimui Tautos F o n 
Ona Ivaškienė, R. ir 
A. Lileikis, N . Giežiem 
ka. R. ir R. Veitai, t 
tai, G. ir V. Čepai, J. 
džiai, J. ir I. Rasiai, L 
terų Federacijos Bost 
A. ir O. Andriulionis 
ka, A. ir G. Budreck 
Eikinai, N . ir V. Iv? 

- • • . 

.̂̂ įgl-

no metu. Minėjimą 

i 

n. 10 d. 

de pasakoja apie nuotaikas New Yorke. Iš k 
r R. Kudukiai. NTuotr. V. Bacev 

katai blo-
Derrinktas 
rmi ninku 
lyzas Ast-
įgai ėmė-
visur. Jis 

dinti , kad 
ikos para-
parapijos 

Jakutienė, A. ir A. Januškc 
ir A. Jurgėlos, A. Mažiuli 
ir L. MąDonald, B. Paliu 
P. Žiokus. Iš viso 355 dol. 

PARENGIMAI 

Vasario 13 d. ijaunimas T 
vaikams Vasario 16-sios rr 
mą L.P. d-jos salėje So. Bo 

Vasario 14 d. Vasario 1 
minėjimas Liet. Pil. d-jos pa 
se, So. Bostone. 

mtis visų Kovo 14 d. L.M.F Boston 
„„_! bas rengia dr. A. BudrecKic 

gos ,Algimantas" pristatym; 
tinės S-tgos namuose, So. 1 
ne. 

Kovo 21 d. Mmkų radi 
landei ės parengimas Lrt. I 
jos salėje So. Bostone. 

Balandžio 18 d: Baltų dr 
certas First and Second C 
salėje, Bostone. 

Balandžio 1B. •d. Sv. Petį 
tuvių parapijos banketas I 
na restorane, Randolph. 

Balandžio 25 d. Laisvės 
po pavasarinis renginys Li< 
d-jos salėje So. Bostone. 

Gegužės 2 d. Motinos 
minėjimas Tautinės s-go 
muose, So. Bostone, renj 
M.F. Bostono klubas. 
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ANDRIUS BALTA BAI 

UNIVERSITETĄ 

Andrius Balta, Danutės I a tas Lais-
veikimas. j -.ėi ir Kazio Baltos (jau i 

;r mūsuose! sūnų.. r arge North Easter 
riov*mas,; versitetą C u m įaudė pažy 

-., iš „aakf- ! g v̂c. aminės 
nepasitikę- j mą. jis gavo darbą Ecuson 
imas. Tad i paniįoje viršininko srity 
ivas atsisa-! toliau tęsia mokslą vakarą 

apygardos į pačiam North Eastem ur 
įio mėnesi j tėte ir siekia magistro laipsr 

MINIMAS DONELAT. 
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d. tragiškai 
Ivaškos at-

L M F Bostono klubo su; 
' mas buvo sausio 30 diem 
bo pirmininkė EI. Vasyli 
trumpai apibūdino K, Dor 

dui aukojo: į gyvenimą, pabrėždama jo 
R. Bričkai, Į t ingumą besimokant ir j< 

:, M. Valai- bos procesą esant Tolmin 
5. ir I. Vei- protestantų kunigu. Do 

ir B. Kuo- rašė savo literatūrą. Jo \ 
ietuvių Mo-1 išgulėjo 20 metų stalčiuos 
ono klubas,! pripuolamai pateko į am 
d, D. Aver- Į tautosakininko Rėzos rank 
ai, V. ir D. į nelaičio kūrybos deimantą 
mauskai, P. i ta i" pirmą kartą buvo a 

i jurų sauhų kuopa Cicero. Nuotr. P. 
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dinti vokiečių kalbos vertim* 
Dabar yra išversti į 15 kalbų. D 
nelaitis gimė 1714 ir mirė 17€ 

i metais. AUctorė Aleksandra G u 
I taitienė meniškai paskaitė ištrai 
Į kas iš wMetv". 

Toliau buvo prisiminta Eler 
Gimbutienė, kuri yra buvusi a 
tyvi fclubo narė ir valdybos d 
lyvė. EI. Vasyliūnienė t rump 
nubrėžė Eilenos Gimbutienės % 
venimą. Iždininkė Irena Ulpa: 
paskaitė padėkos laišką, gautą 
Washingtono nuo pasiuntir 
Bačkio uŽ nusiųstus pinigus ; 
stovjrbės pataisymui. 

Toliau sekė tradicinės vaišės 
pasišnekučiavimas. 

KONCERTAI 

Dr. Vytenis Vasyliūnas, ku 
atlikęs du koncertus su savo 
vu Izidorium New Yorke k B 
tone, šįmet sausio 14 dieną di 
vargonų koncertą Rice universi 
te, Huston, Texas. Koncertą n 
šė The Shepard School of Mu< 
Suace Physics and Astronomi t 
partamentui talkininkaujant. P 
gramoje buvo J. Brahms kū r in 
Tą pačią programą solistas • 
kartoijo Santa Fe, New Mexi 
The Church of Holy Faith b 
nyčioje. Abu koncertai buvo gf 
įvertinti i r gerai lankomi. Iš 
buequerque j Santa Fe atvyko 
rys Jietuvių. Dr. Vasyliūnas ai 
jose vietose dalyvavo astro fiz 
suvažiavime ir skaitė paskaita 
tos srities. 

Miisij 'kolofiijo? 
kon. Colorado Springs, O 
turch 
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RADIJĄ 

Colorado universitete stude 
v į klubas, norėdamas supažind 

p:i klasikinės muzikos mėgėjus su 
ninių tautybių muzika kiekvi 
sekmadieni, užpinko KCME 
klasikinės radijo stoties pusva. 
6į. Tos programos devintasis 
madienis, sausio 23, buvo pas 
tas lietuvių muzikai. Stud'< 
klubo koordinatorius yra vi 
latvių veikėjas Adolf Eglitis, I 
la<bai gražiai apibūdino n 
tauitos freografinę fcr šių d ien 

dręs) ,kupacinę padėtį. Plokštelių 
uni-1 zjlcą pristatė ir paaiškinimus < 

nru ir I Vincas Grėbliūnas-Buvo pagi 
Lietuvos Kimr.is — atliktas I 
no Iguos bažnyčios choro, i 
guojant J. Dambrauskui. 

Tėve mūsų — Čiurlionio 
samblio, diriguojant Alfonsui 
kulskivd. 
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S 0 P H I E BARČU 
RADIO SEEVIOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojana iš nuosavos stu 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Da 

7150 So. Maplewood Ave., 
Chicago, IL 60629 

Tel. — 778-1543 
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JAY DRl 
2759 W. 71st 

• R9PESTTNGAI IŠPILDO 
DUMYNA 

D. KUHLMAN. 1 
Atdara Šiokiadieniais i 

T d . -

JURGIS 

"Biografine apybraiia, 
skaitytojams pažįstama*, i 
verčia mąstyti, gyvai ir vt 

Šioje knygoje autorių 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryi 
laiakų iitraukotnis, buvuaii 
— Valdemaras Cakuraa. 

Hlflido Lr spaude Nek. 
Raina su persiuntimu $7.4 

DRAUGAS, 4Mfi 

vtaletos 

) 

£ 
iš 
O 

t-

ir 

is 
ė-
s> 
•sė 
e-
o-
8c, 
e-
o-
li. 
«a-
'0, 
v 

IZ-

-ai 

'Ū-
ie-
ku 

K operos Radvila Perkūnas — 
arija, Jonušo da ina , tkompoziciji 

Jurgio Kamavičiau5, atlikta solis
to Stasio Baro. 

Airija iš operos Gražinos, taip 
pat kompozicija Jurgio Karnavi-
5iaus, atlikta solistės Danos Stan-
kaitytes. 

Skamba, skamba kanHiai — 
Čiurlionio ansamblio, diriguojan* 
Alfonsui Mikulskiui. 

B l ie tuviu taut iniu šokių plokš 
teles: malūnas ir audėjėlė-Ploks 

telė įgrota Stut tgarto simfoninio 
orkestro, diriguojant Dariui La
pinskui. 

Ir paskutinioji — Gaudžia tri
mitai, maršas iš t o paties pavadi 
nimo plakštelėsjįgrotos Stuttgar 
to puSamųjŲ ansambliui, diri 

guojant maršu kompozitoriui Bro
niui Jonušui. 

Studentu klubo ir radio stotie 
vadovybės tlietuviy pusvalandi 
buvo aukščiausiai įvertintas u: 
muzikos pa rinkimą ir įjos pravedi 
mą. Dauigiausiai atkreipta dėme 
sys į kankles ir taut iniu šokit 
muzikos gyvumą. M. G 

Cambridge, Mass. 
A. A. K. S A M A U S 

t 

Šiemet sausio 25 dieną mir 
a. a. Konstantinas Samalis, i] 
gametis Cambridge Nekalto Prs 
sidėjimo (lietuvių parapijos nary: 

* ' buvęs bažnytinio choro solistą 
paskutiniuoju la iku jis >per lietv 
viskas Mišias r inko aukas. Buv 
parapijos tarybos pirmininkas, L< 
tikimas ir nuolatinis parapSjc 
darbuotojas bei rėmėjas. Jis pi 
liko nuliūdusią žmoną, tris sūni 
ir šešis anūkus. Dar sekmadien 
sausio 24, jis juokavo ir laukė Vt 
lyky, o pirmadienį jo jau nebūvi 
Amžina jam atilsį duok Viešpž 
tie. 

itų 
riti 
et- XVI a. J. Lasickis, rašydama 

apei Žemaitiją, gana plačiai aj 
taria lietuviu drabužius. Jis min 

Į jog mergaitės vaikšto ant juost< 
T . j pasikabinusios skambučius, ka 

tėvai žinotu, ku r jos yra ir i 
veikia. A. Mikėnai 
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Wc .vili 'flSSBMNSBSP* tttiį r r i ce o 
TV, Audio, Video & Camera Eąuip-

1U- į INTERNATIONAL AUMOIlU^fa 
avė 24 hours per day f or fr»N Ji 
>ta: j (CA) i - įtm 8<r 
au-
iri-

an-
Vli-

1 - (800) i3*-9y«i 
Ext 107 

iriu 

ma-
yto. 

Ii jos 
kus. 
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Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų taniau 
New Jersey, New York ir Connectic 
lietuviams! 

Kas ScStadienį :S W E V D StoU 
New Yorke nuo Z iki 9 va.1. -.akai 
97.9 meg. FM. Ta ippa t klausykit 
"Music of JUthuania" pro^r&moa k 
trečiadienį, nuo 6:05 Iki 7:00 vi 
vakaro, i5 Seton Ha l i Universiteto «t 
ties. 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKCBAS STUKAS 
234 Sunl i t Driv* 

Watchung , N . J. 07060 

TeL — (201) 753-5636 
i 
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GS VAISTINĖ 
5t., Chicago, m. 60629 
<I RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
• KOSMETIKOS REIKMENYS 

S.. Registruotas vaistininkas 
JO 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

TSJ. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

4 7 6 - 2 2 0 6 

MATULAITIS 
Statys Tla 

pirmoji tokios apimties... Autorius 
es jis saro raitais pririša skaitytoją, 
aižiai charakterizuoja asmenis... 
susikaupia ties vienu asmeniu — ark 
tina įvykiais, pokalbiais, dienraščiu ta 

mokiniu Ir bendradarbių liudijimais' 

M. Pr. Seserys, 370 pusi., 1977 m 
L Utsakymus siųsti: 
f. 6trd fit, Cfeiea*©, m. 80629 

CLASSIFIED 
IANUOMOJAMA FOB RENI 

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

ISNUOM. bizniui ar ofisui patalpa. 
Apie 700 kvad. pėdų. 71st Street prie
šais Marąuette parką. Skambinkite — 
5 8 5 - 6 4 8 1 

HOUSE TO RENT — Brick 6 rooms 
(3 bedrm.), basement. Garage. Near 
71st and Campbell Ave. 

436-7600, evenings 778-8535 

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

B E A L 

ŠIMA1T 
Rezidenci 

namų 
Income Tas, Iat 
2951 West 63n 
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SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4659 Archer Avenue, 
Chicago, 1U. 60632, tel. 827-5960 

illlllllllllllllllllHlllllllllllllllllllilIlIlIUII 

M. A. Š I M K U S 
INCOME '<\AX SKRVICK 

NOTAKT PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VEUtTIMAJ. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
IMUKTTBfiS PRA6TMA1 ir 

<citokie blankai. 
iiiiimrrninmniiniiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiin 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII 
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i S mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXMtES6 
2501 W. 69th St į Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 UETUVA 
TeL — 925-2787 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiniii 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

fimniiniiintifiT 
BUTC I 

Draudimą 

Namu pirktai 

INCO 
Notariata 

BELL 1 
J . B A ( 

6529 S. Keda 

•IIIIIUIIIIIIIIHII 

F A B I 

TYPEWRrTER; 
bon, 7 repeat I 
manual $55. 1 
excellent condi 
culator with ] 

TeL 

ROUND BED 1 

PEDIC 
Round Velv 

Matching Lamj 
ly $500. Al-
items. Call 631 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiui 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stareo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

MIGLINAS TV 
W. 63 S t , teL 7TS-1486 

i.'.nmm 'Miiiiiiiiniu' uiiium 

HELP WAI 

;«» 
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•o. 
«• 
a* 
ai. 
o-
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P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 
!Mi!imiHltll l! l lHlll lUilUUIUIIUlUlllJIM 

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 5-806S 

RE1KAUNGA 
prižiūrėti vyn 
dieną savaitėj 

Skaml 

~ s S 5 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiii 

A. V I 
M G 

Apdrausta 
Įvai 

Tel. 376- 1 
lllllllllllllllHlll 

Joną 
Prisimis 

Didelio f oi 
viršeliai. Aut 
dė Morkūno 
na su persiu 
gyventojai di 
tijos mokėsi 

Uiaakymui 
DRAUGAS 

Odei 

ir. 

10% — 20% — 30% pislau mokėsit 
ui apdrauda nuo i ugnie* ir automo
bilio pas moa, 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8664 

KfLIONE Į SEPTINTA 
STOTI 

MJolė Jankutė 

Iliustravo Nijolė Vedegytė-Palu-
binskienė, išleido Akademinės 
Skautijos leidykla. 152 pusi. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $385. Už
sakymus siusti DRAUGO adre
su. 

Illinois gyventojai dar primoka 18 
et. valstijos mokesčio. 

Remsi te tuos biznierius, tai 

f skelbiasi dten "Drauge" 

MAŽOJ 
II 

Prof. P. h 
V* 

Inž. VII 

Išleido I 
ą-ga išeivi 

ros fondo U 
Spaudė M. 

Kaina su 

Užsakym 
DRAUGAS 

CUa 

iiiiiiiiiiiimmi 

THE F 
0F 1 

Parai? D 
Apie istoi 

I «>g 
Joc 

Minkštais 

ši įdomi 1 
HBAIT* 

CM 
iiiitiiniimiiii 

^DS 
E S T A T E 

S REALTY 
ių ir pajaminiu 
pardavimas 
iirance, N'otary Public 
St. — TeL 43«-7878 

noil l l l l lkil l l l l i iuil l l l i i l 

DOMAVOiAS 

— Valdymas 

ta — P a r d a v i m a i 

AE T A X 
i — Vertimai 

JEALTORS 
E V I C I U S 

e Ave. — 778-2231 
llUiliiiiliill 

A V I M V 1 

—Adler with dual rib-
eys, $175. Undenvood, 
oth office models in 
ion. Victor eleetrie cal-
rint-out $15.00. 
— 382-3019 

/TTH SEALY POSTER-
MATTRESSES 
t Headboard and 2 
s and l Ottoman. On-
> other Miscellaneous 
-2126. 

TED — MOTERYS 
m —a u — s x > ^ • S B B S » » « — » • « — » — 

PRITYRUSI MOTERIS 
snio amž. ligonį vieną 
Berwyne. 

nt 788-6208 

IXANEOUS 

MlililIlMIltlitillIlIlIliMII 

L I M A S 
V I N G 

i perkraustymas 
ių atstumų 
SZ a rba 376-5996 
IIIIIHIIllIlIiillllIUlllIllU 

NINKO ICEIU 
t Karvelis 
mai 1905-1S77 

nato, 456 pusi. Kieti 
iriaus leidinys. Spau-
spaustuvė 1979. Kai-
itimu $13.60. Rlinois 
r prideda 73 et. Tals-
o. 

siųsti: 
4545 W. 63rd St., 

i©, m. 

l LIETUVA 
( MES 
ZUŠNERIO studijai 
sirodiiua. 

Paruošė 
CAS ŽEMAITIS 

ietuvių Miškininkų 
oje. Miškų l i t e ra tu-
d inys N r . 7 , 1 1 2 pal. 
Morkūno spaustuvė-

persiuntimu $4.85. 

s s iųs t i : 
k5k5 W. 63 Street 

go, Iū. 60629 

iiiiiiiiiiiiiiifilliiliiillllllit 

IRTY YEARS 
A R K N E S S 

'. iaocas Vaiiaora 
inius lietuvių kovos 

metus 
ų kalbą išvertė 
tas Betar tas* 
rirSeliais. Kaina $2.85 
nyga gaunama: 
X 4545 W. (B 8 t . 
a*o, m. 60629 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 



M. Vizgirdien? (kairėje) ir bibliotekos vedėja Janet Pillifant prie lietuviškos 
eglutės. Nuotr. V. J. Vizgirdos 

• 

MOSU KOLONIJOSE 
Baltimore, Md\ 

- VASARIO 16-TOSIOS 
MLNĖJIMAS 

LB Bakimorės apylinkės ruošia-

Rodsford,IlL 
VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS 
Vasario 16-ji Rockforde bus mi-

m i r L i e t u i B S S a ^ į ė s I ™m a v^ar io 21-ma, sekmadienį. 
auiatymo minėjimas vyks rasa- i š v e n t e ! b e a r t ! ! a n t ' n o r s • n e 8 a u s i 

rio 21 <L 2 vai. Lietuviu n a m u a p y ; m k e m o s l a . s l P^mingam ir 
didžiojoje salėje. Pagrindiniu į?™^™™}™™' " ~" s 

kalbėtoju paKviestas Tomas 
Venclova, meninę dalį atliks Dai

vai ir minėjime 2 vai. p. p. daly
vauti. 

Išvengimui keletos renginių tuo 
pačiu metu, kun. V Cukuro dė
ka sudarytas organizacijų paren
gimų kalendorius 1982 metams 

Dabartinę LB Providence apy
linkės valdybą sudaro: Liudas 
Kukanauza — pirmininkas, Al
dona Kairienė —vicepirm. ir 
kultūros reikalams, Juozas Kiela 
—iždininkas, Antanas Valiuškis 

— sekretorius, E. Gaja ValiuŠky-
tė — jaun. atstovė. 

Ruošiamės LB tarybos ir sei
mo atstovų rinkimams, vertina
me galimybę laisvam apsispren
dimui pareikšti. 

Naudojame KV-bos parūpintą 
informacinę medžiagą, ypatin
ga padėka priklauso Visuomeni
nių reikalų tarybai. Laiškų pavyz
džiai valdžios atstovams ir ame
rikiečių spaudai labai palengvina 
atlikti svarbų darbą. 

a. v. 

Aurora, BL 
AUROROS APYLINKĖ 

AUKOJO 

didžioji dalis straipsnio. Šis pasise
kimas paskatino ir toliau tęsti kas
metinį eglutės papuošimą miesto 
bibliotekoje. 

Seselei J. Petraitytei išsikėlus 
į Chica^ą, jos pradėtas užmojis tę
siamas toliau Auroros apylinkės 
moterų: Domicėlės, Marytės ir 
Adelės Vizgirdienės bei Salomėjos 
Kakšteinienės. Joms talkininkavo 
J. Kakšteinas ir Vytautas J. Viz
girda. Jis ir eglutės ir puošėjų 
nuotraukas padarė. 

Gražius, meniškus ir patrauk
lius šiaudinukus sunarstė čikagiš-
kė Irena Jasulaitienė. Auroros 
apylinkė ir kiti lietuviai jai nuo
širdžiai dėkoja ųž jos įdėtą darbą 
ir ivairiaraščius šiaudinukus. 

Bebaigiant eglutę puošti, kitų 
tautybių eglučių puošėjai ir sve
čiai vis aplankydavo lietuvišką, 

LATVIAI REMIA BALTŲ 
LAISVES LYGĄ 

Amerikos Latvių sąjunga, Ame
rican Latvian Association, rinlktų 
atstovų suvažiavime New Yorke 
sausio 30 d., susipažinusi su Ame
rikos Baltų Laisvės lygos atliktais | 
ir atliekamais darbais, vienbalsiai 
nutarė remti Laisvės lygą k skir
ti jai finansinę paramą. 

Iki šio Amerikos Latvių sąjun
ga lygos atžvilgiu laikėsi neutra
liai. 

Tuo pačiu metu, sausio 3 0 - 3 1 
d., New Yorke vyko ir centrinės 
estų organizacijos, Amerikos Estų 
Tarybos, atstovų posėdžiai. Dis
kusijos dėl Baltų Laisvės lygos 
buvo ilgos ir karštas. Tų disku
sijų dėka įvyko didesnių pa
sikeitimų tos organizacijos va-

DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. vasario mėn. 10 d. 

Daug valgantieji nebūna 
sveikesni už tuos, kurie valgo tik 
tiak, kiek reikia. Tikri mokslinin

kai ne tie, kurie daug skaito, be: 
tie, kurie skaito, kas reikalinga. 

Aristipas 

vyks 
| šia darbotvarke 

Iškilmingos pamaldos Šv. Petre 

pasigėrėti kukliu papuošalu, bet dovybėje. Laukiama, kad nau-
labai įdomiu, išsiskiriančiu iš ki- joji vadovybė paseks latvių pa
tų tautybių eglučių, kurių buvo 
beveik trisdešimt, nes eglučių 
išstatymu susidomėjimas kasmet 
didėja. B. Jablonskis 

nos choras, Aro ir Kalvelio tauti
nių šokių grupės. Minėjime taip 
pat bus išstatyti okupuotos Lietu-

' ir Povilo bažnyčioje (1540 West 
! Street) prasidės 12:15 vai. p. p 
i Šv. Mišias atnašaus kan. V. Za-

vyzdžiu. Būsimasis Jungtinių Bal
tų komiteto pirmininkas estas 
Mido Kari Baitų laisvės lygai 
įteikė asmenišką auką ir paprašė i 

į būti įtrauktas į rėmėjų sąrašą. 
Praėjusių metų pabaigoje JAV 

O žmonėms labiau nuo rusų i LB krašto valdyba buvo įteikusi 
LB-nės Auroros apylinkė kas- i atbaidyti Valančius savo knygutė- j prašymą įstoti nariu į Jungtinį 

met kelis kartus iš savo kuklaus I5* stengiasi ir pačius rusus, ypač | Amerikos Baltų komitetą. Pasi-
iždo ir surinktomis iš narių ir ne- I m u s u krašt*- atsiųstus, parodyti priešinus Akai prašymas nebuvo 
narių aukomis apdovanojo Lie te-moku* netikusius, net savo tiky- j patenkintas. Pasikeitus nuotai-

boje nieko nenusimanančius, gir-!koms latvių ir estų centrinėse or-
tuoklius, vagis, galvažudžius ir! ganizacijų vadovybėse, tikimasi 
neJorėlius,kurie "savo raugu dvo-! gaivesnių vėjų ir pačiame Jungti-

vių Bendruomenės švietimo, 
kultūros, mokyklas ir visokerio
pą jos veiklą. Didina apylinkės 
įnašus Lietuvių Fonde, padeda vra "burliokai barzdoti iriniame Amerikos Baltų komitete. 

vos pogrindžio leidiniai, kuriuos ^rauskas. Pamaldų metu giedos j V a s a r i o s 1 6 . j a i g i m n a z i j a i b G r e l įo 
Marąuette Parko Švc. M. Marijos L a r i u .pinįgaįs i r aukoja iš savo 
Gimimo parapijos choras, diri- Į į^do. 

kun. Kazimieras Pugevičius, Lie
tuvių Katalikų tarnybos direkto
riuj šio mėnesio pabaigoje išveš 

"*%: Australiją parodyti to krašto 
• lietuviams. Po minėjimo Lietuvių 

namų bendrovė žemutinėse pa
talpose ruošia susirinkusiems pie
tus. 

guojamas muz. A. Lino, su solis
tais Margarita ir V Momkais. 

1981 m. pabaigoje apylinkė 
, gautas iš gegužines pajamas pa 

Taip pat dalyvauja Vytauto Di-i dalino šiems veiksniams: šešta 
džiojo rinktines šauliai su vėlia- j dieninėms. pradinėms ir aukšto-

kia' . 
ožiai", tik "krikštyti pagonys" ir 
kt. Ir gąsdina, kad lietuviai kaip 
tik tokie bus, jeigu savo dorovės 
nesilaikys: girtaus, paleistuvaus, 
vagiliaus ir maskoliais virs. 

Petras Ruseckas (iš Mūsų įžy
mieji žmonės). 

i-

Visi kartoja: "Kokie dabar 
blogi laikai". Tačiau tegul kiek
vienas daro gera, ir laikai pasi
keis, šv. Augustinas 

vomis. 
Formalus iškilmingas minėji

mas 2 vai p. p. prasidės Lietuvių 
klubo didžiojoje salėje, 716 India
na Ave. Oficialioje dalyje daly
vaus uniformuoti Vytauto Di-

Baltimorės Lietuvių Tautiškas I džiojo rinktinės šauliai su vėlia 

TAUTIŠKO KNYGYNO 

VEIKLA 

^k.nvgynas, įkurtas senosios em.g-

Po programos bus geri pietūs. 
Kviečiame visus iš arti ir toliau 

vom, solistai Margarita ir Vladas j 
€£rOĘoš tautiečių, tebeveikia pri-; Momkai, šaulių jaunimo šokėjų 

siglaudęs Lietuvių namų patai-1 grupė "Vytis" ir kiti 
pose. Ilgą laiką jo knygininku bu
vo ir rūpestingai knygomis rūpi
nosi Morkus Šimkus, bet pernai I dalyvauti su mumis. Lauksime, 

„„Ura.išsikėlus apsigyventi ChLca- Į taip pat kviečiame ir kitų paverg-
""gon, knygyno talkon atėjo Valė į tų tautų atstovus ir draugus da-
m Patlabier.ė. Knygynas atidarąs; lyvauti ir jungti jėgas laisvės at-

kiekvieną sekmadieni nuo 12 vai. j statymui. 
1 vsL, ir lietuviai veltui čia! ALT Rockfordo 

skyriaus valdyba 

Providence, R. L 
VASARIO 16-7 O] I 

Bendro lietuviško tikslo sie
kiant, darbo derinimui, reikalui 

iki 
sga ' i gauti knygų pasiskaitymui. 

Knygyno valdybai pirmininkauja 
Genovaitė Auštrienė ir daugiausia 
rūpinasi lėšų sutelkimu naujų 
knygų įsigijimui. Svarbiausias 
lėšų šaltinis — kasmetiniai lietu
vių festivaliai miesto centre, kur 

šioms mokykloms, lietuvių operai, į 
Margučio ir Sofijos Barčus radi- į 
jc valandėlėms, kurios kasdien lie
tuviškomis žiniomis, dainomis ir 
muzika bei lietuvišku žodžiu pa-1 
laiko lietuvišką veiklą ir skelbia j 
pavergtos tėvynės sesių ir brolių į 
vargus ir kančias pavergtoje tėvy- j 
nėie Lietuvoje. 

Lietuvių Fondui ir Vasario; 
16-jai gimnazijai, LB-nės švieti-! 
mo reikalams, operai ir radijo va-l 

landėlėms. Iš viso išdalinta 440 
dol. Ir 1982 m. sausio mėn. pa
skirta auka VVashingtono Lietuvos 
pasiuntinybės rūmų remontui 50 
dol. Ši suma bus padidinta auko
mis ar ateityje iš kasos. 

METINIS SUSIRINKIMAS 

IR MINĖJIMAS 

O N A I A L G M I N I E N E I 
amžinybėn iškeliavus, sūnus dail. Arvyde 
su žmona Diana, Liutavara su šeima ir svai
nę Vincenta Algminaviaūtę giliai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

JULIJA GRIGARAVIČIENĖ 
GRIGŲ ŠEIMA 
MIKĖNŲ ŠEIMA 

- G, .Auštrienė su talkininkais prie į esant, kviečiami visų lietuvių or- Į 
maisto stalų pluša. Šįmet dėl per-! 
nai pavykusio piniginio derliaus j 

LB-nės Auroros apylinkė va
sario 28 d. 2 vai. p. p. šaukia me-1 
tinį narių susirinkimą ir ta pačia j 

_ i proga paminės liūdną Vasario 16-
1 aanbariiu valdvbu sutrinkimai tąją. Narius ir svečius -aldyba^ maisto stalų pluša. Šįmet dei per-! ganizacijų valdybų susirmicimai.• > dalvvauti Minė-
I Tai vertinga klebono kun. dr. V. i šviečia gausiai aaiyvaun. -vnne 
1 Cnkurn iniciatvva ' J i rno Programą atliks jaunieji Re- Į 

festivaly -Knygynas užsisako dau- į Aukuro iniciatyva. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
giau nauju knygų. Taip pat Vasario 16-tosios minėjimui,} p 0 minėjimo bus susirinkimas.! 
•stojo nariu į Augimą no MacKaus. k u r i s n u m a t y t a s vasario 14 d. 2 v. Į j 0 darbotvarkę sudaro dalies vai-
Knygų leidyklos fondą. Ateities U į f W B »p į« salėje, galutinam J d y b o s rinkimai, pranešimai apie i 
literatūros fondą. Akademines Į pasiruošimui susirinkimas įvyko 
Skautijos leidyklą, Lietuviškos | s a u s i o 31 d. LB apylinkės valdy-
knygos klubą. Knygynas Baltimo- • b a pateikė minėjimo planą, pra-
rėie ruošia ir kultūrinius parengi- n e š ė a p i e atHktus darbus. Para

pijos komiteto, Lietuvos vyčių, Et
ninio pakomitečio, Lietuvių klubo, 
Jaunųjų vyčių atstovai pateiktąjį 
planą apsvarstė, papildė, pasis
kirstė pareigomis, kad šis svarbus 
minėjimas sklandžiau ir prasmin
giau praeitų, pavergtai tėvynei pa
gelbėtų. Lietuvos laisvinimo rei-

"Tonijos nelaimių tai neturėjimas | kalams aukos renkamos aukotojo 
laisvo apsisprendimo principu 
(kaip ir anksčiau šioje vietovėje). 

Visi lietuviai su draugais, tai 

parengi 
mus bei knygų pristatymus. Atei 
tyije renginys numatytas šį pava 
sarį. Jį planuoja Matas Brazaus 
kas. 

AMERIKIETĖ, PAMILUSI 

LIETUVI&KA MUZIKA 
Viena Baltimorės lietuvių 'ko 

• 

lietuvio muziko. Dainos mėgėjų 
čia visada būta, tik nebuvo kas 
juos makftų. Prieš keliolika me
tų vyrai susibūrę į Dainos cho
rą pasisamdė jauną amerikietę 
muzikę, o prieš kelerius metus, 
nuo jų nenorėdamos atsilikti, mo-

..terys sudarė savo chorą, pasikvies-
damos savo dirigente tą pačią 

' muzikę. Šiandieną abu chorai su-
sijungę į vieną Dainos chorą, 
pirmoji amerikietė muzikė pa
keista kita, vyresne ir mažiau 
temperamentinga. įdomu, kad 
pirmajai lietuviškoji muzika yra 
padariusi gilų įspūdį, ir ji, siek
dama aukštesnio laipsnio muzi
koje Marylando universitete, sa
vo teze pasirinko Lietuvos muzi
ką. Ir .taip Cheryl Toboll. dabar 
jau ištekėjusi ir tapusi Horovritz, 
skambina pažįstamiems lietu
viams, ieškodama medžiatgos apie 
lietuvišką muziką. j . g. 

pogi i* tolimesnių vietovių, pra-

1981 metų apylinkės veiklą ir ki
ti apylinkės veiklos reikalai. 

Susirinkimas ir minėjimas bus 
pas A. ir P. Vizgirdus 1081 Trask 
Rd., Aurora. 

LIETUVIŠKA EGLUTĖ 

Seselės Josefcs Petraitytės 
rūpesčiu prieš kelerius metus Au
roros miesto bibliotekoje prieš 
Šv. Kalėdas buvo išstatyta pirmą
jį kartą šiaudinukais papuošta 
lietuviška eglutė tarp kitų tauty
bių eglučių. Ja susidomėjimas bu
vo didelis, nes jos nuotrauka bu
vo įdėta vietos dienraščio ''The 
Beacon News" ir eglučių aprašy-

MA. 
G E D E M I N A S J U R S K I S 

sulaukęs 36 metus staiga mirė gruodžio 
men. 26 diena Vilniuje. 

Pasiliko dideliame skausme žmona NIJOLE, sū
nūs ALGIRDAS ir KĘSTUTIS, motina KOLETĄ 
JURSKIENE ir dvi seserys Lietuvoje. Dėdė ALGIR
DAS MANVYDAS su šeima Amerikoje. 

Mūsų mdelajai 

A. f A LIONEI GARBENIENEI 
iš šio skausmingo pasaulio iškeliavus, mielas VLA-

AUDRONELE, mes gilai liūdime su JUMIS 
jūsų skausmu. 

DAI ir 
ir dalinamės 

šomi gausiai pamaldose 10:30'mui skirtame straipsnyje jai teko 

Aleksandro Pakalniškio knygos: 
1. "MES GRĮŽTAME". Jauno žmogaus dienoraštis. Kaina $5. 
2. "METAI PRAEITYJ". Prisiminimai. Kaina $5.00 
3. "ŽEMAIČIAI". Etnografija, kaina $4.00 
i. "STUDENTO DIENORAŠTIS". 1936-1940 Kaune. Kaina $6. 
5. "GYVENIMO PAKELES" Prisiminimai. Kaina $5.00 
6. "PLUNGE". Miestas, žmonės ir įvykiai. Kaina $5.00 

Visos šios knygos gaunamos "DRAUGE", ĄSAS W. 6Srd 
Street, Chicago, Iū. 60699. 

Vieną užsisakant, reikia pridėti 95 e t pašto ir įpakavimo 
išlaidom. Be to, Illinois gyventojai dar prideda 6% valstijos 
mokesčio. 

Taip pat širdingą užuojautą reiškiame seseriai 
TERESEI KARVELEENEI su ŠEIMA ir visai PRA
PUOLENIŲ GIMINEI. 

ANICETAS ir BIRUTĖ SADAUSKAI 
VALDEMARAS SADAUSKAS 
KRIKŠTO SŪNUS MARIUS SADAUSKAS 
DR. WILLIAM ir DALIA CUNNINGHAM 

A . Į A . 
PRANUI JAKUBAIČIUI mirus, 

liūdinaai žmonai Elenai, mūsų draugijos 
narei, ir dukrai Marijai nuoširdžia užuojau
tą reiškia 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Mielai 
Eleonorai Prapuolenytei - Garbenienei 

amžinybėn iškeliavus, jos vyrui Vladui, 
dukrelei Audronei, sesutėms ir ju šeimoms, 
giminaičiams Prapuoleniams ir Kaimams 
reiškiame gilia užuojauta ir kartu liūdime. 

KYBARTIEČIAI 

Mūsų brangiai bičiulei 
A. f A. 

SOFIJAI AKELAITIENEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame Vincę Akalaitį ir 
artimuosius šiose skaudžiose valandose ir 
jungiamės maldoje ir gedule. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
CLEVELANDO SAMBŪRIS 

A. -J. A. Angelei Dielininkaitytei-
Radionovienei minis, 

giiiaustę užuojautą reiškiame dukrai Mari
jai Laučienei su šeima, sūnui Edvardui Ra-
dionovui ir jo šeimai, seseriai Česlovai Kon-
drasienei ir broliui Zigmui EHelininkaičiui. 

DR. ANTANAS IR LIUCIJA MARČIUKAIČIA1 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

TK yS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 S x CaHfonva Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h Hermi t age Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

C 

LAILX)TUViy DIREKTORIAI 
LietuviŲ Laidotuvių Direktorių Asociacijos Norisi 

JURGIS f. RUCM1M 
SSlt SO. LTTUANICA AVENUE TeL YAnte 7-H3»J» 

STEPONAS C, UCK {lkG%hW£V ir SONOS 
2424 W. 8SKh STRJEJET TeL REpubiie 7-1JU 
11028 Souttmest Hlghw»y, P*k>i HilU. HUnois T«i *74-441» 

PETRAS BIEU0NIS 
4348 SO. CALIFORN1A AVENUE T*i. LAfayeCte 14572 

POVILAS i. RIDIKAS 
*354 SO. HALSTED STREET TeL YArd* 7-l»H 

VASAIT1S. BUTKUS 
1444 SO. SOth AVE., CICERO. U i . T * OLyo^fc M M 



• DRAUGAS, trečiadienis, 1982 m. vasario mėn. 10 d. j 

X Dlinois universitete d i i -
cagoje Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė minėsima vasario 16 
dieną. Visi lietuviai studentai 
ir kiti su universitetu surištieji 
lietuviai bei draugai kviečiami 
j University Hali 1250 nuo 1 iki 

t CHICAGOS 
ŽINIOS 

RADIJAS UGNIAGESIAMS 

Chicagos ugniagesių departa
mentas gavo 247 radijo apara 

X Premijas ož straipsnius ki
t ų tautų spaudoje apie Lietuvą 
laimėjo: I — prof. V. S. Vardys, 
Norman, Okla., 500 dol., I I — G. 
Damušytė, Brooklyn, N. Y., — 
300 dol., IH — Aldona Ryan, 

3 vai. popiet. Studentas Vilius į tas , kuriais galima priimti ir 
Dundzila rodys skaidres. Bus ir į siųsti informacijas. Juos nupir-

3 vai. švęsimos šv. Mi- į ko mere po to, kai gaisro metu va: ses. 

-Vyčio*'" redaktore, Columbus,! skambinti M. Stankus - Saulaitei 
Ohio, — 200 dol. Premijavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos jury 
komisija: inž. G. Lazauskas, dr. 
J . Valaitis ir Ant. Adomėnas. 
Premijų mecenatas kun. J. 

šios John Paul II katalikiškame j dangoraižy buvo užmušti du 
centre, 700 S. Morgan. Konce-1 ugniagesiai. Tirėdami šiuos apa

ratus ugniagesiai bus labiau ap
saugoti, laiku perspėjami, jų 
darbas bus sėkmingesnis. 

2VAIG 2D UTĖ 
įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sujungęs Chicagos skyriaus 

Redaguoja J. Plaėas. Medžiagą shjsti: 3206 W. 65t» Ftece, Chicago, EL 80629 

lebruos kun. A Markus ir kun 
A. Saulaitis, SJ. Informacijai 

996-5465 arba G. 
996-9539. 

Aukštuoliui 

X Tadas Margis, MIC, aplan
kęs savo senutę motiną ir kitus 
artimuosius Long Beach, Calif., 

Prunskis. Savo straipsnių iškar-; l r Į J ^ pasilsėjęs, grįžo namo ir 
pas buvo atsiuntę 12 autorių.; p r adėjo dirbti "Draugo" spau-
kai kurie net iš tolimo užsienio.> gtuvėje. Dabar uoliai rengia 
Premijų įteikimas — vasario 14 į ž u r n a i U S j kad galėtų juos kuo 
d. per Altos ruošiamą Nepri- \ greičiau išsiųsti skaitytojams, 
klausomybės minėjimą Chica-! 
goję Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

X Istorinės Prano Domšaičio 
dailės darbų parodos ruošimo 
komitete aktyviai darbuojasi Į 
dail. Marija Ambrozaitienė, Van
da Balukienė (pirm.), Algis Ja
nusas, Jonas Kelečius ir Bronius 
Murinas. Jiems talkina ir kitų 
sričių specialistai. Iškilmingas 
parodos atidarymas bus šį penk
tadienį, vasario 12 d., 7:30 vai. 
vak. Čiurlionio galerijoje. Vi-

x Vasario 14 d. Jaunimo cen
tro Moterų klubas ruošia karš
tus pusryčius kavinėj. Bus ""Li-
thuanian toast" vietoj įprasto 
"French toast". 

MOKSLEIVIAI 
PASIŲSTI "VOGTO" 

Trys VVheelingo aukštesnės 
mokyklos auklėtiniai buvo pa-1 
siųsti neįprastam bandymui:! 
'Vogti" iš krautuvės ir stebėti, 

kokia bus žmonių reakcija. Jie 
kimšo j kišenes žurnalus, lai
krodžių apyrankes ir kitus da
lykus. Apie 50 žmonių krautu- j 
vėje matė juos "grobiant" ir į 
nė vienas nepranešė sargams ar! 
krautuvės vadovybei. Mokslei
viai buvo parinkti iš studijuo
jančių rinkos mokslą. 

NAUJAS KILTON 

Hiltono viešbučių bendrovė 

X Tautinių šokių grupė "Gran
dis" kviečia jaunimą atsilankyti 
į jų rengiamus šokius vasario 12 
d., penktadienį, 8 vai. vak. Jau- j susitarė su Cook apskr. aseso- I 
nimo centro mažojoje salėje. Į j-įum dėl mokesčių lengvatų, 
Gros puikus South Side Nomads j s tatant naują didžiulį viešbutį į 
(Aido) orkestras. * Chicagos miesto centro šiaurės 

X Letuonto apylinkės Vasario I P * * * - S t * f j pareis nuo ga-
suomenę gausiai dalyvauti kvie- x ^ t o ^ minėjimas vyks v a s a - l ^ y * * r a s t l tmkamą finansa-
čia Lietuvių Fondas. Paroda į rio H d 2 ̂  ^ p i e t U j Lemon- j vuno b ū d 3 " 
1-psift lipi liUUuili 21 d. I i i r ' - Tl • Iki im mrArirk- ! RYL\ DfiL B'YR3TDOS 

Natalija ir Dalyte atlieka snaigių šokį Dariaus-Girėno Lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutės programoje. Nuotr. G. Mačo 

tesis ligi vasario 21 d. į to Maironio lituanistinės mokyk 
X Linda Ruzgaitė . Burbienė j los patalpose. Pagrindine pas 

ir Viktoras Kelmelis atliks dalį 
meninės programos Vasario 16 
d. minėjime Jaunimo centre. 
Visi kviečiami. 

X Angelė Katelienė, Lietuvių 
Namų savininkų Marnuette Par
ko skyriaus sekretorė, yra susir
gusi ir paguldyta Oentral Com-
munity ligoninėje. Po "opera
cijos ji jau sveiksta ir žada 
grjžti greitai namo. 

x Irena Kriaueefiūnienė, Jau
nimo centro valdybos pirrninin-

kaitą skaitys advokatas Povilas 
Žumbakis. Meninę programą 
atliks "Spindulio" tautinių šo
kių grupė ir mokyklos mokiniai. 
Šv. Mišias 12:45 vai. po pietų at
našaus kun. J . Šarauskas De 
Andreas seminarijoje. Taip pat 
per Mišias giedos solistė Roma 
Mastienė. 

x Rita Markelytė - Dagienė, 
I dainininkė, atliks meninę pro-
i gramą Beverly Shores ruošio-
| mame Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo minėjime, kuris 

kė. išvyko savaitei poilsio į Flo-; feus v a s a r i o ^ d 2 :30 vai. po 
ridą. Nori atsigauti nuo žiemos 
šalčių ir įtemptų darbų. 

Chicagos poheininkams už
drausta turėti barzdas. Polici
ninkas Shadur Sharif atsisakė 
paklausyti įsakymo nusiskusti. 
Jis teisinosi, kad jo tikyba ne
leidžia skusti barzdos. Teismas 
nustatė, kad jis neturi būti ver 
čiamas nusiskusti ir negali būti 
atleistas dėl barzdos. 

DĖL STREIKO 

NĖRA LAIDOTUVIŲ 

Blue Island priemiesčio kapi
nių darbininkai, sustreikavo ir 
ten nėra laidotuvių. Lavonai 
laikomi, kol tų Oak Hill ir Lin
coln kapinių streikas baigsis. 

X Kostas Aras, Juozas Kiz-
uskas, Juozas jRemys, A. Rač

kauskas, Elena Banys, ciceriš-i 
Iriai, Julius Petrauskas, Detroit, 
Mich., A. Tamošaitis, Ant., Ka-

pietų Holiday Inn., Michigan 
City. Pagrindinę kalbą pasakys 

X Antanas Dundzila kalbės I Vytas Kasniūnas, jun. Sv. Mi-
tema "Amerikos įkaitas Lietu-; šias atnašaus kun. J. Borevi-
voje 1980 metų rudenį" Akade- Į čius šv. Onos bažnyčioje Be- l a u g k a s J u o z a s E e m y s A ^ g . i 
minio skautų sąjūdžio vasario j verly Shores, 12 vai. Po Mišių, k a u s k a s Elena Banys, ciceriš-'i 
19 d.. 8 vai. vak. Jaunimo centro į bus bendri pietus, 
kavinėje ruošiamoje vakaronėje.'. x A ^ Y^®^ Vengrevichis, 

x Atsilankykite. Smuikinin- | gyvenęs Town of Lake, Chica- j nada, Juozas Paplauskas, Los 
kai Regina ir Atis Bankai, akom-; goję, rastas miręs savo bute. j Angeles, Cal., V. Palūnas, Ak-
liks specialiai paruosta progra- j Buvo 63 metu amžiaus. Žmonajron, Ohio, iAdelė Neimanas, ; 
tiks specaliai paruošthą progra. j mirusi prieš 10 metų. Laido ji- j Cleveland, Ohio, visi atsiuntė po j 
mą, kurion įtraukti ir lietuvių | mu rūpinasi Lietuvos Dukterų j 5 dol. aukų įvairiomis progomis, j 
kompozitorių kūriniai. "Mar- j draugija. Pašarvotas vasario I Labai ačiū. 
gučio" rengiamas koncertas bus j 9 d. Lack-Lackavičiaus laidotu- ', ^ ^ ^ ^ N o r v i b l s 0 a k j 
vasario 28 d., 3 vai. p. p. Jauni- į vių koplyčioje, laidojamas vasa 
mo centre. Visi kviečiami atsi- i rio 10 d. 
lankyti. (pr.). 

KUR DINGOT 

Oi kur dingot laisvės dienos 
Mano tėviškės šventos? 
Tik pabalusios rugienos 
Neša skundą prie Ventos! 

Neša skundą, upėm lieja. 
Verkia tėviškės giria 
Verkia gluosniai pasisvėrę, 
Žvanga kančios grandine! 

Prie Ventos ir prie Šešupės 
Laisvės aidas šaukia mus! 
Nepabūgsim, nenurimsim, 
Kol laisva tėvynė bus. 

Tau, jaunime, nepalūžti, 
Tau kovot už gimtą šalį 
Ir iškelt trispalvę vėlei, 
Mūsų brangiai tėviškėlei! 

Alb. Kašiubienė 

KODfcL NORĖČIAU 
VAŽIUOT Į LIETUVA 

Aš dar nesu buvusi Lietuvoje. 
Labai norėčiau nuvažiuoti. No
rėčiau pasimatyti su giminėmis, 
pamatyti Lietuvos gamtą, ap
lankyti didžiuosius Lietuvos 
miestus, pasikalbėti su Lietuvos 
jaunimu. 

X Į LITUANI opera, kurią 
Lietuvių Operos spektaklių me 

X Dr. Algis Norvilą, 
Lawn, BĮ.. Viktor Petrus, Men-
tor, Ohio, Tadas Mečkauskas, 

x Kazimieras Pocius, Beverly j Lansing, 111., Rita Gecevičius, 
Shores. Ind., Kazys Linkus, Mia-
mi Beach, Fla , Rasa Bertužis, 

tu užrekordavo WFMT radijo \ Chicago, 111.. užsisakė naujausių 
stotis į juostą, bus transliuoja- j leidinių už didesnes sumas. 
ma vasario 14 d., 3:30 vai po- x j < m a s j ) ^ , ^ Cicero, HL, 
piet Chicagoje ir daugelio vals- a t s i i a n k ė "Drauge" ir įsigijo 
tijų įvairiuose miestuose bei 
miesteliuose tų vietovių laiku tą 
patj sekmadienį, valandą anks
čiau ar valandą vėliau, kaip ei
na jų nustatytas laikas. Pra
šome pasiskambinti savo s to 

naujausių leidinių už didesnę 
sumą. 

X Į Vihdų Švykštam kovo 25 
į d. 15 dienų kelionei. Dar yra 
vi^u. Pilna kaina 1,345 dol 

Orland Park, UI., Pr. Karalius, 
St. Croix, USVL, J. Cyvas, Cle
veland. Ohio, D. Jurgaitis, Cle- I 
veland, Ohio, Roymond Paskųs, j 
Darien, BĮ., Vytas Bakūnas, | 
Willowick, Ohio. atsiuntė po 5 
dol. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Ačiū. 

X Elena Jasaitienė, Des Plai-
nes, UI., Tomas Ciunka, Warren, 
Mich.. Algis ir Laima Jurkūnas, 
Berwyn. BĮ., Gertrude M. Peris, šome pasiSKamomu savu »UJ- , ^ . « . ,-, Joerwyn, ui.. Vjertruae M.. feri», j 

tims ir sužinoti reikalingas in- { ^ e l ^ ? £ * * " * f ° ? " Clarendon Hills, BL, Henrikas 
formacijas, šią " l ie tuv i , " ope- * £ T ™ f ^ ^ 1 % i 2 ) M t f l d s - M e l r o S e P a r k * m " J ° ' ! 
rą perduoda VVFMT stotis iš Chicaga I 60629. Teflef. (3L 
Chicagos, kurios banga yra 98.7 
FM. Operą diriguoja Alvydas 

471-2500. (ak.). 
X Spindulio Tautinių šokių 

Raštikis. Melrose Park, BĮ., Jo
nas Montvilas, Lemont, BĮ., Do
natas Kisielius, Upper Darby, 
Pa., atsiuntė po 5 dol. aukų įvai
riomis progomis. Ačiū. 

x V. A. OBs, (Mrs.) Whee-
ling, BĮ., Sigitas Vizbaras, Wor-

Vasaitis, gi ją dainuoja Dana grupė maloniai kviečia visą lie 
Stankaitytė, Margarita Momkie- tuvių visuomenę dalyvauti jų 
nė. Stefan Wicik, Algirdas j baliuje. Balius įvyks vasario 
Brazis. Jonas Vaznel's, Ber-113 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. ^ ^ ^ ^ j . G v i ] d y S ) P a i o s 
nardąs Prapuolenis ir Edwar- į Jaunimo centre. Bus puiki pro- j mų& >m B r o r a u s ©kotas, Ai
da^ Ozaki bei Operos choras, j gramą ir šilta vakarienė, o šo-
grojant Blinois orkestrui. Kvie-|kiams gros "Vytis" orkestras. 
čiame VTHUS, kas tą dieną neda- ; Rezervacijoms skambinkite tel. 
1 y vau s Vasario 16-sios minėji-: Audrai Ateknattei, 963-4)738 
moose, paklausyti lietuvio Ope- arba Zitai šoKūnaite* 257-6739. 
ros "Uetuvių"' }<*aJTravinv>. (pr.) 

Hills, BĮ., Bronius Cikotas, Ai 
buquerque, New Mex., Juozas ' 
Sabas. Burbank. BĮ., Pranas; 
Zaranka, Redford, Mich., Vladas | 
Dautas. Willoughby Hills, Ohio 

Neseniai mano močiutės sesuo 
atvažiavo iš Lietuvos. Jos buvo 
nesimačiusios trisdešimt metų, 
Man buvo labai įdomu pasikal
bėti su ja apie dabartinį Lietu
vos gyvenimą ir ten vykstančius 
įvykius. Esu mačiusi daug skai
drių ir nuotraukų is Lietuvos 
gyvenimo. Vistiek nėra tas 
pats, kai gali nuvažiuoti ir vis
ką pati pamatyti. Todėl labai 
norėčiau aplankyti tėvų gimtinę. 

Violeta Sflvinskaitė, 
Toronto "Maironio" lit. m-los 

mokinė. Kanada. ("Mūsų 
pasaulis"). 

MALONŪS PRISIMINIMAI 

Praeitą vasarą aš važiavau į 
ateitininkų stovyklą Dainavoje. 
Man pradžioje nebuvo smagu, 
nes viskas buvo nauja. Bet ke
lioms dienoms praėjus, jau vis
kas buvo gerai Turėjau daug 
draugių. Aš labai laukdavau 
laiko, kada reikėjo maudytis. 
Antrą savaitę aš visai negalėjau 
plaukti, nes susirgau sloga. 

AŠ NORĖČIAU KELIAUTI 

O kad aš galėčiau keliauti į 
Vokietiją ir Šveicariją... Man 
labai patiktų nuskristi į Vokie
tiją šiame krašte futbolas yra 
labai populiarus sportas. Aš 
norėčiau pamatyti, kaip jie žai
džia. 

Pats geriausias klubas, kuris 
turi geriausius žaidėjus, yra 
Bavarijos Muencbene. Aš bandy 
čiau visus jų žaidimus stebėti. 
Jie turi didžiausią Vokietijoje 
stadijoną, kuriame telpa apie 
95.000 žmonių. 

Man patiktų nuskristi į Švei
cariją. Gražiuose jos kalnuose 
galėtumėm šliužinėti. Mes ten I 
nakvotumėm porą naktų ir po ' 
to grįžtumėm j savo namus —I 
Ameriką. 

Arūnas Cypas, 
Rochesterio lit. m-los moki
nys. ("Lituanistinis švietimas 

Rochesteryje"). 
ČIUOŽIMAS 

Aš labai mėgstu čiuožti, tik 
nelabai smagu virsti. Kartais 
mes einame čiuožti j Viktorijos 
parką. Čia yra mano mama 

Lina Pociūtė, 
Aš einu slidinėti, nes aš mėg

stu. Aš lekiu labai greitai. 

x Parduodama* 1979 m. Ze-

I A. Vėlavičaus, Warren, Mich.. 
(pr.) . i L i o n g i n a s Morkūnas, Rochester, 

x Dengtoms ir taisome viso N. V., A. Šalkauskas, Omaha, 
Air conriiti^ning, power:rfišių stogus. Už savo darbą Nebr., Ona Razutienė, Los An-phyr. 

steering, power brakes, 6 cilin- j garantuojame ir esame apdraus-
derių, de luxe. 23,000 mylių. Ge-; ti. Skambinkite Arvydui Kielai 
ram stovy. Vacys — į t a r i a s į teL 484-9855 arba 737-1717. 
43*9687. (ak.). I (•*.). 

gėles, CaL, Vytautas Mazoliaus-
kas. Lake Worth. F l a , atsiuntė j 
po 5 dol. aukų už kalėdines kor- į 
teles ir kalendorių. Ačaū. 

Vieną naktį mus visus išbudi
no griaustinis. Buvo didelė au
dra. Mes buvome be elektros 
ir vandens. Tuo metu aš girdė
jau daug verkiančių mergaičių. 
Paskutinę stovyklos dieną, kai 
jau buvo laikas atsisveikinti, 
mergaitės vėl verkė. Joms buvo 
liūdna, kad reikėjo išvažiuoti 

Angelė Žvinakytė, 
Lemonto "Maironio" l i t m-los 

mokinė. ("Gintaro šalk") . 

Aleksas ViMs 
Abu Londono lit. m-los moki

niai. Kanada. ("Tėvynės 
ateitis"). 

MANDAGUMO REIKALAS 

Garsus belgų rašytojas ir dra
maturgas Maurice Meterlinkas 
nemėgdavo būti trukdomas dar
bo metu. 

Vieną vakarą, kai jo žmona 
išėjo j svečius, jis, užsidaręs sa
vo kambary, rašė. Kada rašyto
jo žmona sugrįžo, Meterlinkas 
dar vis tebebuvo savo darbo 
kambaryje. Žmona pirštų ga
lais nuslinkusi į savo miegamą
jį staiga su didžiausiu triukšmu 
įsiveržė į vyro kambarį, šaukda
ma: "Maurice, Maurice! Aš esu 
apiplėšta. Mano visos brange
nybės, man išėjus į svečius, buvo 
išneštos". 

Meterlinkas piktai atsisuko į 
žmoną ir tarė: "Brangioji, jei ir 
buvo į mūsų namus įsiveržęs 
plėšikas, jis manęs netrukdė, 

• kodėl to paties malonumo ir tu 
Į man nepadarytum?" 

ŽIEMA 

Žiema yra labai šaltas laikas. 
Vėjas smarkiai pučia. Reikia 
labai šiltai apsirengti (Būna 
daug sniego ir ledo. žmonės ei
na čiuožti, slidinėti ir su rogė

mis važinėti. Dažnai žiemos me
tu yra sunku eiti ir važiuoti. 
Kartais būna sniego pūga, kar
tais per daug sniego yra. Žmo
nės jį kasa, o vaikai daro sniego 
senius ir mėtosi sniegu. Žiemą 
būna Kalėdos. Tai Jėzaus gi
mimo šventė. Prieš Kalėdas val
gome Kūčių vakarienę, žiemos 
metu yra ir mano gimtadienis. 
Dažniausia tuo metu yra daug 
sniego. Kada yra tavo gimta
dienis? Ar tau patinka žiema? 

Asta Tijūnelytė, 
Kr. Donelaičio lit. m-los 

6 sk. mokinė. 

MANO ŽEMfi 

Ten, kur gražios mergaitės 
vaikšto, 

Ten, kur auga rūtos i r ramu
nės, 

Ten, kur vaikai laksto, 
Prie gražiosios Šešupės. 
Pasakyk, kaip t a žemė vadi

nas? 

Taip, tai mano mylimoji Lie
tuva! 

Nida Gteveckattė, 
Dariaus - Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinė. 

PRIESKALEDINfiS MINTYS 

Per Kalėdų atostogas aš va
žiuosiu į Torontą. Ten aš būsiu 
dvi savaites. Mano mama ir tė
tė bus tik vieną savaitgalį, nes 
jie turi būti darbe trečiadienį. 
Antrą savaitę aš eisiu su savo 
pusbroliu Lee ir su pussesere 
Julija čiužti ir shdineti. Bus 
labai smagu. 

Su savo močiute aš eisiu pirk
ti drabužių. Kai mano pusse
serės Tamara ir Tanya ateis, aš 
eisiu su jomis į lauką. 

Kalėdų dieną mes visi valgom 
ir tada mes visos einame į rūsį 
ir pasiimam savo dovanas. 

Lana Lukoševičiūtė, 
Montrealio lit. m-los mokinė. 

Kanada. ("Liepsna"). 

GALVOSŪKIS NR. 91 

(Žiūrėkite piešinį). Čia nu
pieštas senoviškas laikrodis su 
įrašytais romėniškais skaičiais. 
Laikrodį reikia padalyti į 4 da
lis taip, kad kiekvienoje dalyje 
įrašytų skaičių bendros sumos 
būtų vienodos, lygios dvidešim
čiai. Pamėginkite nubrėžtą lai
krodį kreivomis linijomis taip 
padalyti. (10 taškų). 

GALVOSŪKIS NR. 93 

(žiūrėkite brėžinį). Suskai
čiuokite, kiek šiame brėžinyje 
yra kvadratų, ne keturkampių? 
(5 taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 94 

(Žiūrėkite brėžinį). Kaip va
dinasi antras didžiausias mies
tas B-ako valstybėje? (5 taš
kai). 

GALVOSŪKIS NR. 95 

Ištarkite žodžius: vežčiau ir 
vesčiau. Kaip jie tariami? Pa
aiškinkite tų žodžių rašybą. (5 
taškai). 

GALVOSŪKIO NR. 72 
ATSAKYMAI 

Viskas, kas parašyta apie de
šimtuką, yra teisinga. 

GALVOSŪKIO NR. 73 
ATSAKYMAS 

Aras, lriša, ošia, r a sa Gali 
būti ir kitokie žodžiai. 

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAS 

Visos tiesiosios linijos yra vie
nodo ilgumo. 

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAI 

Tariant šiuos žodžius kilmi
ninko linksnyje, negirdėti garso 
S, bet rašoma raidė S. Pvz., 
slenksčio, gailesčio, išgąsčio, 
prieglobsčio, ramsčio, rūsčių, 
skaisčių ir t. t. 

GALVOSŪKIS NR. 92 

(Žiūrėkite brėžinėlį). Į tuščius 
langelius įrašykite raides, iš 
kurių turi susidaryti mergaičių 
vardai, įskaitant ir duotas rai
des. (5 taškai). 

• • Api 

1 R 
h. 
T 1 h 

i 

I 

LIETUVIŲ TAUTOSAKA 

UlSGAVfcNflS 

Jaunieji jau nuo pat anksty-
vaus ryto slaptomis ruošiasi ne
paprastoms iškilmėms, taigi, rė
dosi (rengiasi). Jei tos dienos 
priešpietis kaime tylus ir slap
tingas, tai popietį (po 12 va i ) 
viskas pasirodo, nes minėti "sve
čiai", būriu pakiemiais lankyda
miesi, pradeda savo darbus, daž
nai lydimus šukavimais, daino
mis, kalbomis, juoku — kle
gesiu. (Padubysis). 

• 
Subatėnuose (Trakininkų kai

me, Subačiaus valsč.), Užgavėnė
se bernai "krapydavo" (šlaksty 
davo) senmerges. Įėję į kiemą 
pakrapindavo (palaistydavo) ko
kia vištos koja ir rūkydavo iš 
puodo su žarijomis (kibirkšti
mis). Taip darydavo kieme, vi
dun neidavo. Juos iš vidaus lie
davo vandeniu, motinos su ka-
čergomis (žarstikliais) vydavo 
iš kiemo. (Puponiųkm., Kupiš
kio vlsč.). 

H Jono Rano archyvo 


