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GERBKIME SAVO 
KALBOS TEISES 

(Tęsinys,) 
Lietuvą rusinti padeda ir Lie

tuvoje gyveną lenkai naciona
listai. Jie niekina lietuvių kalbą ir 
mielai naudojasi rusu kalba, ro
dydami savo priešiškumą ir nea
pykantą Lietuvai, kurios duoną 
valgo. Atvykę iš kitu respublikų, 
daugiausia Baltarusijos, jie lietu
viškai nesimoko ir prisideda prie 
Lietuvos rusinimo. Taip elgda
miesi, lenkai dėl savo trumpare
giškumo kerta šaką, ant kurios 
sėdi. Nebus geriau lenkams iri 
Lenkijai, jei Lietuva virs rusiška. 

Mes neturime galios sustabdy
ti rusiškos literatūros leidimą, 
sustabdyti rusų kolonistų antplū
dį į Lietuvą, priversti juos išmok
ti lietuviškai, negalime sulaikyti 
Maskvos duodamu instrukcijų — 
nuostatu, leidžiamu Lietuvos ru
sinimo tikslais, bet galime dažnai 
apginti savo kalbos teises, visur 
vartodami lietuvių kalbą, kur be 
rusu kalbos galime apseiti, nevar
todami rūsy kalbos niekur, kur 
nėra būtino reikalo. Vadovauda
miesi TSRS Konstitucijos pa
skelbtu lygybės (tautų, kalbu) 
dėsniu, mes sakome rusintojams: 
Maskvoje aš kalbėsiu rusiškai, 
bet Vilniuje kalbu lietuviškai. 

Turime rusiškas grupes aukš
tosiose mokyklose. Į jas stoja dau
giausia Vilniaus krašto vadinami 
lenkai. Įstoja vienas kitas ir iš 

Baltarusijos TSR (dažniausiai su 
gudėjęs ar sulenkėjęs lietuvis, bai 
gęs ten rusišką vidurinę mokyk 
lą). Tokie studentai, gyvendami 
Lietuvoje, turi progos išmokti 
lietuviškai, ir kai kurie iš jų iš 
tikro pradeda gražiai lietuviškai 
kalbėti. Bet būna ir tokiu, kurie 
sąmoningai lietuviškai nesimoko. 
Penkis metus pragyvenęs Lietuvo
je, nė žodžio nekalba lietuviškai,} 
nors visiems rusišku grupių stu 
dentams yra privalomas lietuvių 
kalbos kursas ir įskaita. Baigusie
ji aukštąjį mokslą Lietuvoje, nore 
ir rusiškose grupėse, yra skiriami 
dirbti Lietuvoje. Toksai inžinie
rius ar agronomas, gavęs vietą 
Lietuvoje, savo įstaigoje kalbės tik 
rusiškai ir rusins visą aplinką) 
(juk niekas neprivers jo kalbėti 
lietuviškai). Ar nėra už tai atsa
kingi lietuviu kalbos dėstytojai ir 
ypač aukštųjų mokyklų vadovai, 
kurie išleidžia ir kurių nurody
mu skiriami dirbti Lietuvoje ab 
solventai, nepramokę lietuvių kai 
bos? 

Yra mūsuose ir tokiu lietuviu] 
"patriotų", kaip vienas Žemės ūkio 
ministerijos pareigūnas, kuris no
rėdamas "atkeršyti" lenkams, 
siūlo lenkišką Vokės (prie Vil
niaus) ž. ū. technikumą paversti 
rusišku. 

(Bus daugiau) 

IZRAELIUI NELENGVA 
PALIKTI SINAJŲ 

Sudaryta tarptautine Sinajaus kariuomene 

Lietuviai Atstovų rūmuose Washingtone, D. C , minint Lie tuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį vasario 23 d. Iš 
kaires: Atstovų rūmų kapelionas kun. J. Ford, J. Laučka, A. Vaičiulaitis, dr. J. Genys, S. Samatienė, kun. V. Rimše
lis, Atstovų rūmų "spykeris" T. O'Neill, R. Tričyte, Amerikos Balso liet sk. vadovas A. Petrutis, dr. L. Kriaučeliū-
nas ir Lietuvos pasiuntinys dr. S. Bačkis. 

VASARIO 16-TOJI ' 
JAV KONGRESE 

JAV Atstovų Rūmuose, Wa- rybos paprašytas, minėjimą orga-
shingtone, Lietuvos Nepriklauso- i nizavo sen. Charles Percy, kuris j 
mybės paskelbimo minėjimas įvy-! minėjimą ir pradėjo savo lietu 

Lengvatos buvusiems 
Lietuvos kariams? 

Kongrese daug projektų kariams veteranams 
New Yorkas. — Kada Reagano 

vyriausybė paskyrė gynybos reika
lams dideles sumas, Kongrese pa
sipylė įvairūs siūlymai, projektai 
Amerikos veteranų naudai. Siū
loma mokėti didesnes pensijas 
buvusiems kariams. Atstovų Rū
mu veteranų reikalų komitetas pa
reikalavo 1.4 bil. dol. Vietnamo 
karo veteranų švietimui pratęsti. 
Atskiri senatoriai ir Atstovų Rū
mų nariai siūlo papildymus, kurie 
pareikalautų daug lėšų. Projek
tai liečia mirusių karių šeimų pa
ramą, įvairias finansines garan
tijas, kurios padėtų veteranams 
įsigyti namus ar juos šildyti sau
lės energija. Texas atstovas Henry 
Gonzales pasiūlė sumokėti buvu
siems I-jo Pasaulinio karo vete
ranams, kurie tarnavo kariuome
nėje nors 90 dienų tarp 1917 m. 
balandžio 6 ir 1918 m. lapkričio 
11 d., po 10,000 dol. 

Kaip rašo "U. S. News and 
World Report" kovo 1 d. nume
ryje, Atstovų Rūmų narys Stephen 
J. Solarz, demokratas iš New Yor-
ko, įnešė į Kongresą projektą, ku
ris teiktų sveikatos patarnavimus 
ir ligoninių lengvatas tiems as
menims, kurie I-mojo ir II-jo Pa
sakinio karo metu tarnavo Rusi
jos, Estijos, Latvijos ar Lietuvos 
kariuomenėse. Atstovas nežino, 
kiek Amerikoje tokių asmenų ga
lėtų būti. Buvę tų valstybių kariai 
turėtų būti legalūs, pastoviai 
Amerikoje apsigyvenę asmenys. 
Kartu atstovas Solarz siūlo, kad 
būtu atšauktas reikalavimas, kad 

jrie tarnavo sąjungininkų 
nenėse, turėtų, prieš gau

domi ligoninių ar sveikatos pa

tarnavimų lengvatas, išgyventi 
Amerikoje bent 10 metų. 

Manoma, kad vyriausybė, ku
rios biudžetui gresia didelis defi
citas, kovos prieš daugelį Kongre
so pasiūlymu ir ne vienas jų bus 
atmestas-

ko vasario 23 d. Kun. Viktoras 
Rimšelis buvo pakviestas sukal
bėti invokaciją. Prieš tai Atsto
vų Rūmų pirmininkas pateikė 
kun. V. Rimšelio pagrindines bio
grafines žinias, pažymėdamas ir 
jo spaudos darbus. Savo invokaci-
joje kun. V. Rimšelis prašė Vieš
patį, kad atkreiptų dėmesį į tau
tas, kurios yra persekiojamos ir 
kenčia kūnu ir dvasia. Priminęs 
kalinamus, ištremtus, toliau mal
doje kreipęsis: "Lietuva šaukiasi 
Tavęs savo kančiose. Tenelieka 
jos atodūsiai ir skausmai nepaste
bėti. Lietuva kreipia viltingas akis 
į laisvąją Ameriką". 

Atstovų Rūmuose Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą organi
zavo kongresmenas Frank An-
nunzio. Jis iš anksto kreipėsi raš
tu į kongresmenus, paskatinda 

Slaptos varžybos 
Maskvos viršūnėse 

Maskva. — Sovietų spauda nie
ko nerašė, tačiau Maskvoje sklin
da gandai apie aukštųjų partijos 
narių kovas dėl valdžios. Gandus 
sukėlė Maskvos cirko direkto-

Tel Avivas.; — Izraelio spauda 
paskelbė, jog tarptautinėje Sina
jaus priežiūros kariuomenėje 
JAV dalinių tarpe bus ir 600 ka
rių iš garsiosios 82-os parašiuti
ninkų divizijos. Ši kariuomenė, 
vadinama MFO (MultinationaI 
Force and Observers), turės apie 
2,500 kareivių, jų didesnė dalis — 
amerikiečiai. Kai Izraelis užbaigs 
pasitraukimą iš Sinajaus, karei
viai patruliuos naują Egipto — 
Izraelio sieną. 

Izraelio gynybos ministerija jau 
painformuota, kurie daliniai, iš 
kurių valstybių atvyks į Sinajų. 

rodyti vaisių. Aplink miestą buvo 
įsteigti žemės ūkio "kibucai", ku
riuose gyveno apie 4,000 žmonių. 
Čia buvo auginamos daržovės, gė
lės. Sinajaus dykumų naujakuriai 
buvo gerbiami už pionierišką dva
sią, už kietą darbą. Buvo pabrė
žiama, kad naujakuriai saugo va
karines Izraelio sienas, prisideda 
prie Izraelio saugumo. 

Viskas pasikeitė 1978 m. rugsė
jo mėn., kada buvo pasirašyta 
Camp David sutartis. Sinajaus 
gyventojus apėmė netikrumas, 
baimė. Daugelis ėmė kalbėti, kad 
jie geruoju iš savo namų neišeis, 

Visai organizacijai vadovaus j juos teks jėga išvaryti. 
MFO direktorius, amerikietis ge
nerolas Leamn Hunt. Kovos da
linių viršininkas bus norvegas ge
nerolas Frederick Bull — Hansen. 
Amerikos 600 parašiutininkų bus 
laikomi Tiranos saloje, kuri do 
minuoja įėjimą į strateginę Aka-
bos įlanką, kur yra Izraeliui 

Buvo bandyta įtikinti egiptie
čius, kad jie priimtų Jamito ir apy
linkių gyventojus, leistų jiems gy
venti Egipto valdomam Sinajuje, 
tačiau Egiptas nesutiko. 

Jau paskelbta, kad pirmieji iš 
Jamito ir apylinkių bus išvežti 
vaikai ir moterys, kariuomenė nu. 

viams labai palanicia kalba. Pri
minė laisvos Lietuvos konstituci
ją, garantavusią kalbos, susirinki
mų, religijos laisvę. Priminė žiau
rią Sovietų Sąjungos įvykdytą Lie
tuvos okupaciją. Reiškė viltį, kad 
ir kiti kolegos senatoriai jungsis 
ginant Pabaltijos tautų teises. 
Džiaugėsi, kad JAV nepripažįsta 
tų kraštų inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą, ką yra patvirtinęs ir pre
zidentas Reaganas bei Valstybės 
sekretorius Haig. Priminė kalina
mus lietuvius, išvardindamas JAV 
pilietį V. Skuodį, B. Gajauską, V. 
Petkų. S. Kudirkos išlaisvinimas 
tepaskatina siekti ir kitų išlaisvi
nimo. Krizė Lenkijoje, Lietuvos i t u sergąs. Maskviečiai spėlioja, 
žmonių kalinimas išryškina so-1 kad Brežnevas nepasirašė Semio-

korpuso, sudaryto atsilieptu kari-j 26 d.: gatvės, pastatai, šventyklos, 
nę grėsmę Viduriniuose Rytuose 
ar Indijos vandenyne. 

Keturios Europos valstybės po 

žmonių planai ir svajonės. Gali
mas daiktas, kad ilgainiui dyku-

I mos smėlis užpustys naująjį mies-

vietinio komunizmo nesėkmę. Vy
riausybė, kuri bijo laisvo žodžio, 

no Tsviguno mirties pranešimo 
kartu su kitais partijos vadais. 

turi būti pasmerkta. Reiškė viltį, j Tsvigunas buvo KGB vicedirek-
mas juos savo Mreiškimais"*minė-!kad t e i s e t i Lietuvos laisvės reika-! torius, Brežnevo žmonos Viktori-

v;si 
narį 

Nauja Vliko valdyba 
Š. m. vasario 20 d. įvykusiame 

VLIKo Tarybos posėdyje, Chica-
goje, VLIKo valdybos pirminin
kas dr. K. Bobelis pristatė naują 
VLIKo valdybą trijų metu kaden
cijai- Ją sudaro: 

Dr. Elena Armanienė, Jonas 
Daugėla, inž. Liūtas Grinius, inž. 
Vytautas Jokūbaitis, dr. Kostas 
Jurgėla, dr. Domas Krivickas, dr. 
Jonas Stiklorius, dr. Jokūbas Stu-
kas ir Nijolė Vaitekūnienė. 

VLIKo - Eltos įstaigos vedėja 
— Margarita Samatienė. 

Naujoji valdyba buvo VLIKo 
tarybos patvirtinta vienuolika 
balsy, trims susilaikius. Valdyba 
pareigomis pasiskirstys š. m. kovo 
13 d. įvykstančiame VLIKo posė
dyje, Washingtone 

Gen. Jaruzelskis 
lankosi Maskvoje 

Maskva. — Vakar Maskvon at
vyko Lenkijos delegacija, vado
vaujama gen. Jaruzelskio. Tai 
pirmas jo pasimatymas su Krem
liaus vadais po karinės padėties 

j įvedimo. 'Tass" agentūra skelbė, 
Į kad vizito tikslas dar daugiau su
stiprinti abiejų valstybių ryšius. 
Spėjama, jog sovietų vadai spaus 
Jaruzelskį neatleisti uždėtų varž
tų ir nepasiduoti socializmo priė

jime dalyvauti. Savo kalboje kon
gresmenas Annunzio iškėlė lietu
vių tautos ryžtingumą, siekiant 
atgauti nepriklausomybę. Iškėlė 
Lietuvos laimėjimus nepriklauso
mybės laikotarpy, pagyrė lietuvių 
sumanumą, demokratijos pamėgi
mą. Pabrėžė, kad Lietuvos nepri
klausomybė buvo išplėšta Sta
lino raudonosios armijos. Laisvės 
gynėjai buvo įkalinti, deportuoti. 
Išryškino, kaip Madrido konfe
rencijoje ir kitomis progomis JAV 
gina lietuvių teisę į laisvę. Primi-1 
nė Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangas laisvinimo srityje. Pa-! 

lavimai pagaliau triumfuos. I jos sesers vyras. Velionis nusišo-
Senato posėdyje per sen. Percy] ves, kai jo vedama kyšininkų ir 

kalbą dalyvavę lietuviai dr. L. į spekuliantu byla palietė pačius 
Kriaučeliūnas, R. Tricytė ir kun.! aukščiausius Kremliaus pareigū-
J. Prunskis nuoširdžiai senatoriui; nus. 
Percy padėkojo už tokį uolų, nuo
latinį Lietuvos teisių gynimą. Ir 
daugiau senatorių savo pareiški
mu Lietuvos reikalu padarė. Jų 
vardai bus paskelbti vėliau. Iki 
vas. 23 d. imtinai kalbėjo 9 sena
toriai. 

Partijos komitetas 
pritarė režimui 

Varšuva. — Lenkijos komunis 
tų partijos centro komitetas iš
metė tris "liberalus": Toruno 
partijos skyriaus vadą Arent, 
Varšuvos un-to prof. Malinowskį, 
kuris buvo "Solidarumo" narys 
ir Bobrowskį. Du komiteto na
riai: gen. Kiszczak, vidaus reika 

ilgesnių ginčų su Izraeliu dėl jų Į tą-
politikos palestiniečiu atžvilgiu, Į Kai kurie Izraelio politikai sa-
irgi jau įsijungė į Tarptautinę | ko, kad Sinajaus gyvenviečių ati-

svarbus Eilato uostas. Kaip žino Į tT3iU]^ vandens ir elektros tieki-
_ ,m a> 82-roji parašiutininkų divi; m ą ? pagaliau išvažiuos ir vyrai. 

riausKolevatovo ir "Boriso — Či-įfJ'a ^ dalis Greito Reagavimo! viskas bus palikta iki balandžio 
gono'", žymaus cirko aktoriaus, 
suėmimas. Jie pagauti deimantų 
ir užsienio valiutos spekuliacijo
je. 

Iš pareigu pašalintas atsargos 
generolas Konstantin Zotov, kuris 
vadovavo vizų į užsienį išdavimo 
įstaigai. Jos tarnautojai ėmė ky
šius. 

Cirko vadovybės skandale įvel
ta Brežnevo duktė Galina, 53 
m., kuri praeityje buvo ištekėjusi 
už cirko artisto ir toliau su artis
tais palaiko draugiškus ryšius. 

Maskvoje kalbama, kad greit 
iš pareigu turės išeiti Brežnevo 
sūnus Juri, kuris yra užsienio pre
kybos viceministeris. Jis šiuo me-

stebėtojų kariuomenę. Italija at
siųs eskadrą karo laivų, kurie pat
ruliuos vandenis aplink Sinajų. 
Prancūzija parūpins karo lauko 
ligoninę. Britanija siunčia admi
nistracijos ir tiekimo valdininkų 
grupę. Olandija duos šiai kariuo
menei 100 vyrų, iš kurių 21 bus 
karo policijos pareigūnas ir 75 ko
munikacijos specialistai. 

Pėstininkų šiai kariuomenei 
parūpins Kolumbija, Urugva
jus ir Fidži. Australija pažadėjo 
10 helikopteriu ir jų įgulas. 

Izraelyje tuo tarpu vyksta karš
ti ginčai dėl pasitraukimo iš Si 

davimas nustatys precedentą. 
Arabai ateities derybose galės 
tvirtinti: "Kaip ]ūs pasitraukėt iš 
Jamito, taip galite pasitraukti ir 
iš Vakarų kranto sodybų". 

Mirė 
kun. S. Račkauskas 

Trečiadienį, vasario 17 dieną 
Kalvarijoje Vilkaviškio vyskupi
joje buvo laidojamas šiomis die
nomis miręs Liškiavos klebonas 
kunigas Stasys Račkauskas. Ve-

nevui, reikalaujant, kad būtų iš
laisvintas Vytautas Skuodis. Pa
citavo S. Girniaus pareiškimą 

Baigėsi teismas 
Atlanta. — Šeštadienį Atlan 

žymėjo kongresmanų laišką Brež- j tos mieste baigėsi ilgai užtrukusi ( 1Ų ministeris ir ekonomistas Ma-
byla, kurioje 23 m. juodas foto- į rian VVzniak pakelti nariais kan-
grafas Wayne Williams buvo pri- i didatais į politbiurą. 
pažintas kaltu ir nubaustas dviem Į Centro komitetas patvirtino 

apie katalikų atsparumą prieš I bausmėm, kalėti iki gyvos gal-, Jaruzelskio karinės tarybos veiks-
ateistų skriaudas Lietuvoje- Reiš- į vos už dviejų jaunu vyrų nužudy- Į m u s ir pavedė dar griežčiau ko-

| kė viltį, kad netrukus Lietuvos imą. Policija atidengė, kad visai Voti su "socializmo priešais". 
nepriklausomybė bus atstatyta. J panašiai buvo nužudyti dar 12 

Panašias mintis pareiškė iri jaunuolių ir policija turėjo įro-
kongresmanas J. Moakley (Mass.) I dymų, kad ir jie nužudyti to pa-
Kongr. Annunzio prašymu, Lie-1 tie s asmens-
tuvos nepriklausomybės minėji-i Jury sudarė 8 juodi ir keturi 
mas tęsis penkias dienas ir savo I balti piliečiai. Teisėjas irgi 
pareiškimus turės progos padary-1 juodas. Nežiūrint įrodymų 

— Meksika numušė savo naf
tos kainas. Sunkioji alyva kainuos 
tik 25 dol. už statinę. 

— Žvalgybos įstaiga patvirtino 
užsienio spaudos žinias, kad prieš 

ir du mėnesius Libijos diktatorius 
ti daugelis kongresmenų. Iki vas. j sprendimo, daug juodųjų pareis- buvo lengvai sužeistas atentate 
23 d. imtinai jau kalbėjo 53 kon-

Į gresmenai. 
JAV Senate Lietuvos Nepri-

j klausomybės minėjimas įvyko va-
į sario 23 d. Amerikos Lietuvių Ta

šams. Galimas daiktas, kad len
kai vėl prašys ekonominės sovie
tų paramos. 

kė spaudai, kad jie netiki, jog] —Keturi Tanzanijos piliečiai 
Williams kaltas. Kaip žinoma, per j buvo pagrobę keleivinį lėktuvą, 

lionis buvo gimęs 1908 metais, 
najaus. Įvelti 'ir keli vyriausybėsj k u n i š u įšventintas 1934 metais, 
nariai Nors Izraelio vyriausybė! Kunigas Stasys Račkauskas yra 

trečiasis šiemet Lietuvoje miręs 
kunigas. 

Lenkijos vyskupy 
patarimai valdžiai 

Varšuva. — Praėjusį šeštadie
ni Lenkijos vyskupai paskelbė pa
reiškimą, kuriame ragina vyriau
sybę kuo greičiau panaikinti ka
rinę padėtį, paleisti internuo
tus asmenis ir paskelbti amnesti
ją tiems, kurie nuteisti už karinės 

ies įstatymų laužymą. 
Tiems, kurie dabar slapstosi, turi 
būti leista saugiai grįžti į gyveni
mą ir nė vienas neturėtų būti at
leistas iš darbo už tai, kad pri
klausė profesinėms sąjungoms, 
sakoma vyskupų pareiškime. 

Vyskupai pataria pradėti dia
logą su "Solidarumu", nes kitaip 
gresia katastrofa. 

Salia bendro 60 vyskupų pareiš
kimo, katalikų pirmas arkivysku
pas Glemp pareiškė pamd'<<-fe, 
kad visi kartu turėtų svarstyti, 
kaip išvengti katastrofos. 

pažadėjo pasitraukti ir jau baigia 
išvežti savo kariuomenės įgu
las ir civilių kilnojamus namus, 
nors Izraelio parlamentas patvir
tino pasitraukimo planus, kurie 
buvo iškilmingai pažadėti Camp 
Davido taikos sutartyje, už pasili
kimą Sinajuje pasisakė transporte 
viceministeris David Schiffman, 
paaukojęs net didesnę sumą pini
gų naujai organizacijai, — Pasi
traukimui Sustabdyti Judėjimui. 
Už palikimą Sinajuje agitavo ir | J ^ V.".' 
religinių reikalų viceministeris! 

Chaim Druckman, kuris lankėsi 
Amerikoje su delegacija ir orga
nizavo Amerikos žydų pritarimą 
pasilikimo sąjūdžiui. 

Pasitraukimas iš Sinajaus dau
geliui naujakurių reiškia svajonių, 
planu, daugelio metų darbo sugriu 
vimą. Svarbiausia žydų sodyba 
Sinajuje buvo Jamito miestas. Tai 
buvo neseniai mirusio generolo, 
valstybininko Moshe Dayano fan
tazijos kūrinys, pradėtas 1973 m. 
Miestas buvo planuojamas 250,-
000 gyventoju. Tai turėjo būti 
miesto pavyzdys visiems Viduri-
niesiems Rytams. Vyriausybei re
miant lėšomis, į Jamitą ėmė plauk 

KALENDORIUS 
Kovo 2 d.: Jovinas, Elena, Ei

ti iš viso Izraelio jaunos ambi- j tautas, Naida. 
kelis metus Atlantoje buvo nu
žudyti 28 jauni juodukai. Wil-
liams kaltu neprisipažino ir pas
kutiniame savo pareiškime tvir
tino nepykstąs ant prokurorų ar 
ant jury narių tik laukiąs, kad 
tikrasis kaltininkas bus pagautas 

tačiau po trijų dienų Londone pa 
sidavė ir paleido keleivius. Jie rei
kalavo, kad būtų pakeistas Tan
zanijos prezidentas. 

ir tada paaiškėsią, kad jis nuteis
tas neteisingai. 

cingos šeimos, čia buvo siunčia
mi savanoriai imigrantai, atvyks
tą į Izraelį. Buvo pradėtos naujos 
įmonės, bizniai. Spauda kėlė nau
jojo miesto gyventojų heroišku-
mą, energiją. Po kelių sunkių pio
nierių darbo metų, pastangos ėmė 

Kovo 3 d.: Titjanas, Kunigun
da, Uosis, Tulė. 

Saulė teka 6:26, leidžiasi 5:41. 
ORAS 

Debesuota, temperatūra dieną 
45 L. naktį 35 I 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

RIEBAUS IR SALDAUS 
KRAUJO TVARKYMAS 

"Kraujo riebalus (triglyceri-
dus) ir cukrų galima sumažin
ti daug sėlenų turinčiu mais
tu". 

Mitybos žinovė 
Bet ty Wedman 

Daug žmonių vargsta su 
per riebaus kraujo suliesini-
mu. Ypač paveldėtą kraujo rie
bumą (familial hyperlipide-
mia) turintiems a r cukralige 
sergantiems žmonėms sun
kiau suliesinti kraują ar ja
me cukrų sumažinti. Tokias 
problemas turintiems gerą 
naujieną paskelbė maisto ži
novė Betty Wedman neseniai 
St. Louis mieste įvykusiame 
cukraligės reikalu pasitarime. 
Tą naujieną čia ir skelbiame. 

Reikalas liečia riebaus ir 
švelnaus (be sėlenų) maisto 
pakeitimą gausiu sėlenomis 
(fiber) ir liesu, mažai riebalų 
turinčiu maistu. Vien šitokia 
pakaita žmogus gali suliesinti 
savo kraują (jame triglyce-
ridus sumažinti) ir per gausų 
cukraus kiekį kraujuje sunor-
muoti. Tai sėkmingas minėtų 
dvejų negerovių tvarkymas 
tinkamu maistu — dieta, bet 
ne visiems tai sekasi įvykdyti. 
Pasisekimas priklauso nuo 
žmogaus asmenybės, kuri šia
me reikale yra labai svarbi. 

Dvejopų a smenyb ių 
ž m o n ė s 

Žmonės yra dvejopų as
menybių: vieni kuria ir taikin
gai gyvena, kiti priešingai — 
ardo ir nesantaiką kelia. Die
tiniu gydymu naudojantis pri
einama kryžkelė žmogaus gy
venime; kurion pusėn pasukti 
toliau keliaujant: prisilaikyti 
įprasto riebaus - švelnaus (be 
sėlenų) ir saldaus maisto — 
taip visų įprasto ir pamėgto, 
ar eiti sveikaton nauju — svei
ku keliu — apseinant be per 
gausaus riebalais ir per švel
naus maisto. Kiekvienam rei
kia apsispręsti kurti savo ap
linkoje ir savyje sveikatos 
pilną gyvenimą, a r jį griauti 
savo netikusia mityba. 

Nors kiekvienas nori svei
kas būti, ilgai ir laimingai gy
venti, bet ne kiekvienas pajė
gia tą norą Įgyvendinti. Ne 
kiekvienas minėtas negeroves 
(per riebų ir per saldų kraują) 
turį8 žmogus pajėgia savo mi
tybą tvarkyti. 

Visose gyvenimo srityse bū
na daug pašauktų — maža iš
rinktų. Ne kitaip ir Šioje. Atro
dytų, kad nesunku valgyti 
liesesnį ir sėlenomis gausesnį 
(stambiai maltų miltų duoną, 
avižų valgius) maistą vietoje 
įprasto per riebaus ir per švel
naus (vatinė duona, riestai
niai, saldūs pyragaičiai) mais
to. Deja, tikrumoje daugeliui 
žmonių tokia pakaita — visai 
paprasta mityboje — yra ne
pakeliama. Žmogaus pajėgu
mas nesveiko maisto pakeiti
mu sveiku didžia dalimi pri
klauso nuo asmenybės (nusi
teikimų; išsivystymo laipsnio 
ir nuo žmogaus kalbamu rei
kalu apsišvietimo. 

Gydytojas gali pakankamai 
paaiškinti pacientui reikalą -
tinkamai jį nušviesti. Dau
guma gydytojų atlieka savo 
pareigas pasigėrėtinai. Taip 
pat dauguma pacientų su
pranta reikalą — nesveiko 
maisto sveiku pakeitimo nau
dą. To dar negana. Mat, vi
sai kitas reikalas esti su rei
kiamos pakaitos mityboje 
įvykdymu. Tik mažuma ser 
srarčiųjų vykdo tai. kas jų 
«vp'katai svarbiausia — ką jie 
suprato jvykdyti nu. Čia ir 

pasireiškia svarbiausias daly
kas žmogaus gyvenime — jo 
asmenybės (nusiteikimų) susi
tva rkymas , i šs ivystymas. 
Asmenybės išsivystymas žmo
gui turi pagrindinės svarbos., 
nes jis yra pats svarbiau
sias ginklas prieš visokerio
pas jį supančias negales. 

Žmogus gali labai sunkiai 
sirgti ir pagyti, kai jis šim
taprocentiniai tinkamai užsi
laiko — savą atsparumą li
goms turtina dar gerokai prieš 
susirgdamas ir pilnai pildo pa
jėgaus gydytojo nurodymus. 
Šitaip elgtis pajėgia tik su
brendusios asmenybės. 

Pr ieš inga i , sumenkusios 
asmenybės lenda iš vienos ne
galės kiton — ir taip nuskęsta 
gyvenimo audrose net, paly
ginti, su nepavojingomis ne
galėmis susidūrus. 

Ligoms a t s p a r u m o 
m e n k i n i m a s — sau 

t i k r o galo a r t i n imas 

Jauna moteris atvyko ligo
ninėn, išgėrusi keturias stikli
nes degtinės ir dvi stiklines 
alaus dėl atsiradusių skaus
mų viduriuose. Ji svaigin
davosi ir tuomi savo atsparu-
mą l i g o m s s i l p n i n d a v o 
anksčiau. Dabar degtinės su
keltas jos kasos (penereas) už
degimas virto mirtina audra: 
jos liga plito po visą kūną tar
si vėžys. Išsivystė plaučių už
degimas ir kraujo užkrėtimas, 
l igoms atsparumo netekusi, ji 
tapo labai liguista - toksiška. 
Net geriausi tyrimai, gydy
mai ir gydytojai nepajėgia pa
dėti save nepajėgia padariu
siai pacientei. Ir ko jai reikėjo? 
Ji turėjo pakeisti nesveikus gė
rimus sveikais. 

Visi, norį būti sveiki, privalo 
ugdyti sveikas asmenybes, nes 
nuo to priklauso visokeriopas 
žmogaus sunegalavimo tvar
kymas. 

" S o d y b o s " g y v e n t o j o s S t e f a n i j a P a š k o n i e n ė ir Magdalena 
T a p u l i o n i e n ė k l a u s o s i s e k m a d i e n i o p a ž m o n i o kultūrinės 
p r o g r a m o s . N u o t r . M. N a g i o 

Pvz. dešrų pyragą (sausage 
pizza) reikia keisti naudingu 
tokiu varškės — daržovių py
ragu (cheese pizza with vege-
table). Patartina vietoj sau
s a i n i ų m ė s o s p a t i e k a l ų 
gamyboje naudoti avižų dribs
nius. Vanilijos pyragaičius 
(vanilla wafers) naudinga pa
keisti avižiniais pyragaičiais 
(oatmeal cookies). 

Did ink ime s ė l e n a s 
m a i s t e 

Kreivą medį reikia tiesinti 
palengva — kitaip jis lūš. Tas 
pats atsitinka ir su staigiu sė
lenų maiste pagausinimu. 
Gaunamas virškinimo su
negalavimas tada, kai žmo

gus staiga ima valgyti sėlenų 
(fiber) per dieną savo maiste 
daugiau negu 25 gramus. Kai 
kurie vegetarai neturi jokio 
nusiskundimo, kai jie pamažu 
pradeda valgyti 25-30 gramų 
sėlenų per dieną. 

Minėta maiste žinovė tvirti
na, kad žmogus, suvalgy-
damas su kiekvienu valgiu po 
penkis gramus sėlenų, padeda 
kraujui triglyceridais suliesėti 
ir cukrumi (glucose) sumenkti. 
Gausus sėlenomis maistas 
padeda pacientui ilgiau jaus
tis sočiu - pilnu, ir sumažina 
norą užkandžiauti miltiniais -
krakmoliniai* valgiais (car-
bohydrates). 

Dar ir kitos priemonės pa
deda pacientui kontroliuoti al

kį maitinantis mažiau kalori
jų turinčiu maistu, kai norima 
suliesėti. Kai siekiama svorio 
numetimo, reikia paskatinti 
žmogų suvalgyti sriubos lėkš
tę prieš valgį ir protarpiais už
kandžiauti tik kukurūzais 
(popcorn). 

Svorio sumažinimui padeda 
baltymų valgymas per pusry
čius (kiaušinio baltymas). Tik 
nereikia padidinti riebalų. 
Nereikia valgyti trynių. Saky
sim, čionykščių žmonių valgo
mus pusryčius (paskrudintą 
duoną, kumpį, kiaušinius ir 
apelsiną) naudinga pakeisti ši
tokiais pusryčiais: javainiais 
— ypač avižiniais, English 
muffin ir apelsinų sunka. To
kie pusryčiai ilgesniau išlai
kys žmogų sotų ir, dar svar
biau, padidins sėlenų kiekį ir 
rytmečiais sumažins cukraus 
kiekį. 

Padidintas sėlenų kiekis 
maiste skatins geresnį cuk
raus panaudojimą, mažins kū
no svorį. 

Tik ir čia reikia visko su sai
ku. Dieta neturi būti per daug 
griežta, nes tada žmogus jos 
nesilaikys. Jei žmogus nega
lės atsisakyti stipriai saldaus 
maisto, tokiam padės pata
rimas valgyti tuos saldumus 
tik tam tikromis dienomis. 
Atsiminkime, kad kūnas vien 
tik iš maisto vitaminų ir mi
neralų gaus pakankamai tik 
tada, kai žmogus kasdien su
valgys maisto ne mažiau 1200 
kalorijų. Todėl, pacientui no
rint numesti svorį, duodant 
jam 1000 kalorijų maistą, rei-
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Fary jau parašė laišką kongre
so energijos komiteto pirmi
ninkui, kuriame ragina ištirti 
numatomus pakėlimus už 
namų apšildymą. 

Labai dažnai dėl aukštų 
kainų už šildymą dujomis žmo
nės faktinai šąla, nes neįsten
gia užsimokėti sąskaitų už 
dujų naudojimą. 

J is nurodo, kad mokesčiai už 
šildymą nuo pernai pakilo net 
50%, o namų apšildymui du
jomis naudojimasis pakilo nuo 
85% iki 95%. 

kia patarti vartoti priedinius 
vitaminus ir mineralus. 

I š v a d a . Sveikata neateina 
savaime; ją reikia įsigyti ir už
laikyti. Tinkamai asmenybe 
išsivysčiusiam žmogui apšvie
timas mityboje daug talkina. 
Toks pajėgia pildyti gydytojo 
nurodymais ir iš to turėti nau
dos. 

DR. Ž IBUTI ZAPARACKAS 
Telef. -— 337-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
OfiMs: 

700 N o r t t MkAlgan, Saito 409 
Valandos pagal susitarimą 

P a s i s k a i t y t i . In te rna l 
Medicine News, Vol. 15, No. 4 
February 15-28, 1982. 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ' GYDYTOJAS 

4600 W. 103 St . Oak Lavvn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4Z55 W. 63*d St. 
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P a p r a s t a s krau jo 
t v a r k y m o būdas 

Susipažinkime (švieskimės) 
apie per riebaus ir per saldaus 
kraujo tvarkymą nesveikos 
dietos sveikesne pakeitimu. 
Štai tas pakeitimas. 

Maistu tvarkant kraujo rie
balus (triglyceridus) ir cukrų, 
reikia mažinti suvalgomų rie
balų ir paprasto cukraus kie
kį. Gydytojas primygtinai nu
rodo pacientams, kad jie gali 
pridėti maisto prie savo die
tos, o ne jį atimti — sumažin
ti. Mitybos žinovė Wedman 
tvirtina savo pacientams, kad 
jie gali sumažinti savo krau
juje (plazmoje) riebalų (trigly-
ceridų) kiekį net 50 mg.%, jei 
jie tik per tris savaites neval
gys saldžių pyragaičių, o vie
toje jų valgys rytais po dubenį 
avižų košės ir vakare irgi nau
dos avižinį patiekalą. Ji tvir
tina, kad ypač gerai sekasi su
mažinti kraujo saldumą ir 
minėtą riebumą pacientams, 
kurie yra nusiteikę laikytis rei
kiamo maisto (Type II dia-
beties). Kitaip sakant, subren
dusios asmenybės žmogui 
viskas geriau sekasi, nes jis 
yra pajėgus sveikatos staty
mui — kūrimui. 

Lengviau pakeis t i 
maistą, negu 
įsisenėjusius 

įpročius 

Minėtai maisto žinovei aiš
ku, kad pakeitimas įprasto 
maisto sveikesniu yra daug 
lengvesnis, nei pakeitimas se
nų nesveikų valgio įpročių. 

SVEIKATOS 
PATARNAVIMAI 

NAMUOSE 

Socialinės apsaugos (sočiai 
security) įstaiga praneša, kad 
dabar neretai yra lengviau 
pasinaudoti Medicare nemo
kamo gydymo parama asme
nims, kurie gydosi namuose, 
arba dėl ligos negali iš namų 
išeiti ir jiems reikalinga kitų 
asmenų bei institucijų pagal
ba. 

Namuose sveikatos patarna
vimo (home health service) 
taisyklės, pagal pagerintą 
Medicare įstatymą nuo 1981 m. 
liepos mėnesio, leidžia: 

1. Neribotą skaičių vizitų 
s v e i k a t o s p a t a r n a v i m u i 
namuose (reiškia, kad Medi
care apdrauda užmokės už 
visus slaugių vizitus privačiuo
se namuose. 

2. Galima atskaityti 75 dole
rius iš mokesčio (deduetible), 
kurį reikia mokėti Medicare 
kasmet pateikiant gydytojų 
sąskaitas. 

3. Sveikatos patarnavimu 
namuose galima naudotis net 
ir tada, jei asmuo niekada 
nebuvo ligoninėje (seniau už 
vizitavimą ligonio namuose 
buvo pradedama mokėti tik po 
to, kai ligonis buvo išbuvęs 
bent tris dienas ligoninėje). 

4. Mokama už patarnavimą 
l igoniams, r e ika l ing iems 
patarnavimo namuose (service 
of occupational therapy). 

Socialinės apsaugos įstaiga 
nurodo, kad p a t a r n a v i m o 
namuose institucijomis (bome 
health service) yra laikomos 
tokios įstaigos — organizaci
jos (viešosios ir privačios), 
kurios specializuojasi profe
sionaliniuose patarnavimuose 
įmonėms, kurie to patarnavi

mo yra reikalingi privačiuose 
namuose. 

Norint pasinaudoti Medi
care apmokėjimais už sveika
tos patarnavimus namuose, 
asmuo, reikalingas to patarna
vimo, turi atitikti šiems reikala
vimams: 

1. Asmeniui , esančiam 
namuose (bouse confined), yra 
reikalinga dalina (part-time) 
profesionalinė slaugės priežiū
ra, arba fizinė, kalbos bei 
apsitarnavimo terapija. 

2. Asmuo negali išeiti iš 
n a m ų ( h o u s e conf ined) . 

3. Asmens gydytojas turi 
patvirtinti, kad toks patarna
vimas namuose sergančiajam 
yra reikalingas ir gydytojas 
nustato to patarnavimo speci
finį planą. 

4. Institucija — organiza
cija, kuri teikia patarnavimą, 
turi da lyvaut i Medicare 
programoje. 

Medicare sveikatos apdrau
da taip pat apmokės už dalinį 
patarnavimą, jei asmuo atitin
ka anksčiau nurodytoms sąly
goms, ir už patarnavimo 
namuose padėjimą (home 
health aide), medicininiam 
socialinės pagalbos darbuoto
jui (medical sočiai worker) bei 
už medicininius reikmenis ir 
medicininius baldus (lovas, 
kėdes). 

T I R S PAKĖLIMUS 
John G. Fary, Illinois valsti

jos penktojo distrikto kongres-
manas, praneša, kad jis ban
dys pradėti tyrinėjimus apie 
numatomus pakėlimus mokes
čiuose už šildymą. Jis yra 
nepa t enk in t a s numatytu 
mokesčio pakėlimu už šildymą 
dujomis, kurio prašo Peoples 
Gas, Light & Coke bendrovė. 
Tuo reikalu kongresmanas 

ATSARGIAI 

Valstybinių mokesčių įstai
ga (Internal Revenue Service) 
perspėja visus mokesčių mokė
tojus labai atsargiai elgtis 
užpildant šįmetinius praneši
mus. 

Sakoma, kad neretai mokes
čių mokėtojams pranešimus 
(income tax returns) užpildo 
kiti asmenys - profesionalai. 
T ie „ p a d ė j ė j a i " d a ž n a i 
prižada, kad jiems užpildant 
asmuo „gaus atgal permokė
tus pinigus". Tai nevisada 
atitinka tiesai, todėl reikia būti 
labai atsargiems su įvairiais 
pažadais. 

Mokesčių įstaiga pataria 
mokėtojams nepas i rašy t i 
pranešimų, kuriuos užpildyto-
jai paruošia tik dalinai, arba 
juos užpildo tik pieštuku. Taip 
darant, užpildytojas prane
šimus, jau po mokėtojo 
pasirašymo, gali pakeisti. 
Mokesčių užpildytojai turi leis
ti pasirašyti pranešimus mokė
tojui jam matant. Užpildyto
jas turi aiškiai ant pareiškimų 
save identifikuoti, pateikiant 
savo identifikacijos numerį. To 
reikalauja mokesčių įstaty
mai. 

Kiekvienas mokesčių mokė
tojas iš užpildytojo turi gauti 
pareiškimo nuorašą. Reikia 
vengti tokių mokesčių pareiški
mų užpildytojų, kurie giriasi 
žiną, kaip galima apgauti 
valstybinių mokesčių įstaigą, 
arba skelbiasi turį specialias 
pažintis su valstybine mokes
čių įstaiga. 

Visa tai yra labai svarbu, 
nes už valstybinių mokesčių 
užpildymą yra atsakingas ne 
pareiškimo užpildytojas, bet 
pats mokesčių mokėtojas. 

įstaiga pataria labai atsar
giai pasirinkti mokestinių 
pareiškimų užpildytoj us; taip 
atsargiai, kaip elgiamasi pasi
renkant gydytoją ar advo
katą. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akul«rija ir moterų l igos 
Ginekolog ine Chirurgija 

6449 S o . Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . L U 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel . o f i so HE 4-5849, rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

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

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 5Ist Street 

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Kasdien 1 
išskyrus treč. 

3 vai. ir 6-8 vai. vak. 
5ešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA. KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Kasdien nuo 10 v. rvto iki 1 v. PP 
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidau? ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-mos ir Campb'll -"e. kampa?> 
Vai : pirm. antr. ke; ir penkt. 

3 iki 7 v p p. Tik susitarus 

Cf<, 7 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

42-0255 Namu 584-5527 
DR ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS — 

CHIRURGIJA 
11»5 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valančios pagal susitarimą 

Ofs . P O 7-6000, Rez. G A 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 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD 

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

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

Tel. 372-5222 , 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJĄ 

Ofisai: 
111 N O - VVABASH AVE. 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, P0SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt. uždaryta 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMASONiS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr., treč., ketv. ir šeštad. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAM 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. — 778-3400 



Auklėjimo krizė — 

MOKYKLA IR 
POLITIKA 

Krizė mokyklose, kurią taip 
garsiai skelbia tų institucijų 
vadovai, nė ra vien ekonomi
nių sunkumų rezultatas, kaip 
jie norėtų mus įtikinti. Todėl 
pravartu pažvelgti ir iš kitos 
pusės į dabartinį auklėjimo su
pratimą ir iš to kylančius ir 
ateitį formuojančius nutari
mus, turint galvoje šių laikų 
filosofiją ir nuotaikas. 

Pirmiausia apžvelkime vadi
namus humani tar in ius moks
lus — literatūrą, muziką, dailę 
ir panašius. Ką reiškė šie 
mokslai ankstyvesnėms kar
toms? Kaip jie suprato gerą 
muziką? Šis žodis kalbėjo apie 
išlavintą skonį, disciplinuoto 
ir civilizuoto žmogaus pojū
čius, priešingumą viskam, kas 
negražu, primytivu ir madin
gai praeinančio. Buvo siekia
ma išieškotų grožio formų ap
raiškos, visuotinių ir amžinų 
vertybių. 

Gero skonio ribos tačiau 
šiais laikais beveik visai pra
nyko ir to pasėkoje gera muzi
ka ir literatūra virto uždaros 
mažumos, kurią kiekviena pro
ga smagu pašiepti, pramoga, o 
to vietoje pasidarė visai priim
tina įrikiuoti į geros muzikos 
tarpą įvairaus plauko liaudies 
ansamblius ir vadinamą po
puliariąją muziką, kuri kalba 
daugiau į plačią, mažiau išsi
lavinusią masę . Senieji kla
sikai irgi pradėti vadinti aro
g a n t i š k o e l i t o i š m i s l u , 
neesminiu ir nieko nesakančiu 
daugiausia nevakarietiško pa
saulio eiliniam žmogeliui. Mu
zika yra nebe tradicija, o tik sa
vęs išraiškos forma. 

Štai čia ir norisi pažvelgti į 
politikos ir menų santykį šioje 
pasaulio sulyginimo gadynėje 
ir pažiūrėti, kiek tai turi reikš
mės mokyklai ir mokytojams. 
Kongreso išleisti lygių teisių 
įstatymai pradžioje koncent
ravosi ypač į pradines ir aukš
tesnes didžiųjų miestų mokyk
las , k a i p pirmąjį la iptą , 
sprendžiant rasines prob
lemas, o vėliau ir į universi
tetą. Įjungus į kiekvieną mo
kyklą seniau tose mokyklose 
nedalyvavusias mases, tuoj 
pasigirdo balsai , kad tų mo
kyklų curriculum perdėm eli-
tiškas ir naudojamas kaip prie-
m o n ė i š f i l t r u o t i m a ž o 
išsilavinimo nemokšų vaikus. 

Iš kitos pusės, technikai rei
kalaujant vis daugiau ir dau
giau griežtųjų mokslų moksli
ninkų, humani tar in ia i mokslai 
atsiliko toli užpakalyje, kai 
ateidavo laikas paskirstyti 
esamus išteklius. Atsirado lė
šos "naujajai matematikai", 
"atviroms klasėms", studentų 
dalyvavimui akademiniuose 
nutarimuose, net iki rašymo 
pažymio s a v o mokyto ju i . 
Panašiose klasėse buvo moko
ma apie Afrikos, Azijos ir pri
mityvaus gyvenimo grožį, o 
laikui skubiai bėgant, to rezul
tatas buvo nauja nemokšų kla
sė su gražiai skambančiais 
diplomais, kurie pasirodė la
bai nevertingi, ieškant ir ban
dant išlaikyti reikšmingesnį 
darbą. 

Iš to vėl kilo nauja nepa
sitenkinimų banga, ir kiekvie
nas ne griežtuosius mokslus 
mokąs mokytojas pasijuto 
nesaugiai savo vaidmenyje. 
Istorijos mokymą pakeitė 
miestų integravimo planavi
mo klasės, juodųjų ir ispanų 
kilmės herojų apybraižos. Li

teratūrą, kaip ir buvo galima 
numatyti, užvaldė naujieji ra
šytojai, rašą dabarties temo
mis ir dabartiniu tiek kalbi
niai, tiek moraliniai laisvoku 
stiliumi. Muzikoje, nesant nau
jųjų klasikų, lygias teises įsigi
jo pramoginė kūryba. Viskas 
kitas buvo vadinama panie
kinančiu eiitizmo vardu. Tą 
patį matome svetimų kalbų 
mokyme, kuris buvo visiškai 
susilpnintas, panaikinus sve
timų kalbų reikalavimus sto
jant į daugumą universitetų ir 
vadovaujantis mintimi, kad 
kalbos nėra reikalingos, kai vi
sas pasaulis mokosi angliškai. 
Čia vėl svetimų kultūrų supra
t imas buvo nustumtas į už
pakalį. Dabar kalbas mokosi 
daugiausia žydų biznierių vai
kai su viltimi įeiti į prekybą su 
kitais kraštais. 

Šitokioje politinėje atmos
feroje mokytojų kadrai pra
dėjo žymiai retėti, o jų eiles pa
pildė nau jos orientaci jos 
priauganti karta, nelabai ką ir 
pati išmokusi, tik įsidėmėjusi, 
kad vertybių skalė esąs kiek
vieno asmeniškas reikalas ir 
kad savo moralės standarto 
negalima primesti kitam. 

JAUNIMO CENTRO UŽMOJAI 
Pasikalbėjimas su kun. Juozu Vaišniu, S.J., lietuvių jėzuitų 

Chicagos namų vyresniuoju 
gėjų šv. Ignacu. Jis, gyven
damas Italijoje, pasirinko šio 
titulo Mariją ypatinga savo 
globėja. 

Kur tad atsidūrė humani
tariniai mokslai, apie kuriuos 
taip su pagarba buvo galvo
jama net netolimoje praeityje? 
Deja, dabar apie tuos mokslus 
yra galvojama tik kaip apie 
analizės ir metodo mokymą. 
Seniau gi buvome įpratę žiūrė
ti į visas šitos srities žinias 
kaip į praturtėjimą kultūrinėje 
pakopoje, esmės supratimą ir 
logiško protavimo, darbštu
mo, atminties lavinimo prie
mones, bet pagrinde dėmesys 
buvo kreipiamas ne tiek į for
mą, kiek į turinį. 

Suabejojus humanitarinių 
mokslų verte, sumažėjo ir dar
bų pasiūla, dabartiniu mo
mentu labai aktualus dalykas. 
Tų mokslų vertė, žmogaus su-
kultūrėjimo prasme buvo visai 
užmiršta, kaip užmiršta buvo 
ir išsilavinusio žmogaus idėja. 
Mokyklos tikslas buvo išleidi
mas į pasaulį žmogaus, kuris 
domėtųsi sportu, gera mityba, 
būtų visuomeniškas, turėtų li
beralias pažiūras, savo įsilieji
me į valstybės gyvenimą iš
v e n g t ų s u s i k i r t i m o su 
įstatymu ir prisitaikytų prie 
kompiuterinės sistemos. O 
kad šiandienos mokytojai irgi 
yra prisitaikę prie naujų rei
kalavimų, galiu paliudyti ir aš 
pati, nes ta rp savo kolegų ne
su sutikusi nė vieno žmogaus, 
kuris po koledžo baigimo būtų 
perskaitęs bent vieną knygą. 

Sakysim, ką čia bendro turi 
politika? O mokyklos išlaiky
mui lėšas skiria kaip tik poli
tikai. Demokratinėje sistemo
je, kurioje kandidatai turi 
patikti masėms, jie neišven
giamai turi taikytis prie masių 
skonio ir reikalavimų. Juk di
džiausia kiekvieno politiko, 
kaip ir mokytojo, baimė yra bū
ti apšauktam rasistu. Tokiu 
būdu atsirado tendencija mo
kyklose visus dėstomuosius da
lykus skaityti lygiai svarbiais, 
sumažinti bendro išsilavinimo 
vertę. Menas ir muzika tapo, 
kaip pas mus sakoma, tik 
"jausminio pasaulio pratur
tinimo" įrankiais, o pati civi
lizacija tik tiek verta, kiek ji at
neša patogesnį gyvenimo lygį. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

J a u n i m o centras š ia is 
metais mini savo sidabrinį 
jubiliejų. Mintimis grįžtame į 
1957 metus, kai prasidėjo 
Jaunimo centro veikla. Apie 
pirmuosius jo žingsnius jau 
daug kas primiršo, kiti dar 
buvo tada labai maži arba ir 
visai negimę, tad manome, kad 
bus naudinga prisiminti, kaip 
vyko šio lietuvybės židinio 
steigimas. Užtat nuvykome 
pas dabartinį jėzuitų namų 
vyresnįjį kun. J . Vaišnį 
pasikalbėti. Radome jį „Laiškų 
lietuviams" redakcijos kamba
ryje. Skambėjo rašomosios 
mašinėlės klavišai. Pasisvei
kinę tuoj jį užklausėme: 

— Jaunimo centras prieš 25 
metus išdygo kaip grybas po 
lietaus. Atsimenu, nustebome 
sužinoję, kad bus prakasama 
žemė naujiems pastatams. 
Atrodo, kad viskas buvo 
planuojama labai tyliai, 
nesigarsinant? 

— Gimus idėjai statyti 
Jaunimo centrą, tarėmės ir su 
mūsų visuomenės veikėjais, ir 
su bažnytine vadovybe. Iš 
pradžių daug apie tai nekalbė
jome, kad nebūtų taip, kaip su 
ta višta, kuri kudakina, dar 
nepadėjus kiaušinio. 

— Laukėme žinios, kas bus 
tie rėmėjai, kurie finansuos šį 
užmojį, nes negirdėjome, kad 
būtų renkamos aukos. 

— Aukos buvo intensyviai 
renkamos visose lietuvių 
kolonijose. Naujieji ateiviai 
gal nedaug apie tai girdėjo, 
nes, ypač iš pradžių, rinkome 
aukas daugiausia tik iš senųjų 
imigrantų. Juk naujieji dar 
nebuvo kaip reikiant įsikūrę, 
tad jų ir nenorėjome per daug 
varginti. Didžiausias ir uoliau
sias aukų rinkėjas buvo kun. 
Vaclovas Gutauskas, S.J. Jo 
teigimu, apie 90% aukų Jauni
mo centrui gauta iš senesniųjų 
imigrantų. Vėliau, kai Jauni
mo centras buvo didinamas, 
jau daugiau aukų pradėjo atei
ti ir iš naujųjų ateivių — „dipu
kų". 

— Ar tas aukų rinkimas ėjo 
sklandžiai? Ar buvo finansi
nių sunkenybių, vykdant 
statybos darbus? 

— Žinoma, buvo. Aukų rinki
mas visada nėra labai malo
nus. Teisingai sakoma, kad 
lengviau duoti, negu prašyti. 
Pradėjus statybą, reikėjo 
apsikrauti skolomis. Dar ir 
dabar ne visos išmokėtos. 

VYTAUTAS KASNIŪNAS 

— Kas dabar 
Jaunimo centru? 

naudojasi 

— Juo naudojasi kelios 
dešimtys įvairių organizacijų 
ir klubų. Per metus čia pereina 
apie šimtas tūkstančių lietu
vių. 

— Nors su J.C. gal tai nieko 
bendra neturi, bet norėčiau 
paklausti, dėl ko jėzuitų 
namams buvo parinktas toks 
keistas itališkas vardas 
„Maria della Strada". Ar 
nebuvo galima parinkti kokio 
nors lietuviško, prasminges-
nio vardo? 

— Šis vardas pačioje 
pradžioje buvo pa r ink tas 
tuometinio lietuvių jėzuitų 
vyresniojo Amerikoje J. Kidy
ko, S.J. Šis vardas, nors ir 
nelietuviškas, yra mums 
prasmingas. „Maria della 
Strada", lietuviškai išvertus, 
reikštų „Pakelės Marija". Tuo 
norėta pabrėžti, kad mes, lietu
viai ateiviai, čia kuriamės tik 
laikinai — esame pakeliui 
atgal į savo tėvynę. Šio titulo 
kilmė sujungta su jėzuitų įstei-

— Dabar matome, kad J. 
centro aplinka yra ankštoka. 
Nėra patogios automobiliams 
pastatyti vietos. Dėl ko 
nenupirkote daugiau Žemės? 
Juk tada buvo galima. 

— Taip, tada buvo daug 
galimybių p i rk t i daugiau 
žemės, bet buvome priversti 
pirkti tik tai, kas būtina — 
trūko lėšų. 

— Kam dabar priklauso 
Jaunimo centras? Kaip jį tvar
ko naujieji šeimininkai? 

— Jo savininkai, kaip buvo, 
taip ir yra tėvai jėzuitai. Iš 
pasauliečių sudaryta Taryba ir 
Valdyba jį tik administruoja. 
Pavesdami jo administravimą 
pasaul ieč iams, pasukome 
modernesne kryptimi su nau
jais vėjais, papūtusiais po II 
Vatikano susirinkimo. Dabar, 
sumažėjus kunigams, kai ku
riuos pirmiau jų atliekamus 
darbus reikia pavesti pasaulie
čiams, kurie juos gali ne blo
giau atlikti negu kunigai. 

Kun. Juozas VaiŠnys, Chicagos jėzuitų vyresnysis 

Tokiu būdu kun iga i tur i 
daugiau laiko pasišvęsti gry
nai apaštalavimo darbams. 

— Kaip vyksta tie 
administravimo darbai? Ar 
dabartiniais administra
toriais esate patenkinti? 

— Kas tik ateina į Jaunimo 
centrą, tuoj pastebi, kad čia 
viskas yra tvarkoma naujo
mis rankomis. Pastebima dau
giau švaros ir tvarkos, naujų 
idėjų. Dabartiniais administ
r a t o r i a i s e s a m e l a b a i 
patenkinti ir jiems nuoširdžiai 
dėkingi. Tik prašome Dievą, 
kad jie nepailstų, nenustotų 
dabartinio entuziazmo ir toliau 
taip nuoširdžiai mums talki
ninkautų. Jie dirba ne savo 
naudai, o tik mūsų tautiečių 
gerovei. 

— Kokie yra artimiausi užsi
mojimai ir planai? 

— P i r m i a u s i a n o r i m e 
su tvarkyt i automobi l iams 
pastatyti vietą, kur būtų pato
giau ir saugiau. Reikia 
nugriauti tą mažą baltą name
lį, išgrįsti visą aikštę, aptverti 
tvora, pastatyti sargui būdelę 
ir 1.1. Visa tai pareikalaus kelių 
dešimčių tūkstančių. Tikimės, 
kad J .C. lankytoja i š i a s 
pastangas parems, nes tai 
darome ne sau, o tik jų saugu
mui ir patogumui. 

— Ar nėra pavojaus paskęs
ti kitų rasinių ir nacionalinių 
grupių aplinkoje? 

— Mūsų kaimynai nuolat 
keičiasi, bet taip yra visur. 
Sugyventi galima su visais. 
Kartais pavojai yra perde-
dami, kartais tik įsivaizduoja
mi. Policija mums vis aiškina, 
kad ši apylinkė yra viena iš 
saugiausių. Didesnių ar mažes
nių specialistų, kurie kartais 
ištraukia moterims ranki
nukus, yra ne tik visoje Ameri
koje, bet, kaip teko kelis kartus 
patirti, jų pasitaiko net Vati
kane, Šv. Petro bazilikos aikš
tėje ir net pačioje bazilikoje. 

— Sklinda kalbos, kad 
svarstote J. centre steigti lietu
vių kultūros studijų centrą. Kai 
kurie mano, kad tuos pinigus 
(600.000 dol), kuriuos reikės 
surinkti lituanistikos katedrai 
Illinois universitete, būtų daug 
naudingiau skirti Jaunimo 
centrui, o ne svetimtaučiams. 
Kai kas bijo, kad toji katedra 
gali pasidaryti nudžiūvusia 
šaka, nes juk ir kamienas ne 
per stipriausias: trūksta 
profesorių, trūksta studentų. 
Kokia Jūsų nuomonė? 

— Tai jautrus ir kontrover
s i n i s k l a u s i m a s . V i e n i 
triumfuoja, kad paga l i au 

katedra steigiama, kiti į tai 
labai skeptiškai žiūri. Mano 
nuomone, čia yra trys sunkiai 
išsprendžiamos problemos: 
finansai, profesoriai, studen
tai. Gal tą nemažą sumą ir 
pasiseks šiaip taip sukrapš
tyti, jeigu atsiras vienas kitas 
stambesnis mecenatas, bet kur 
gausime lituanistų profesorių? 
Kas galėtų dėstyti lietuvių 
kalbą? Nebent iš Lietuvos 
parsikviestume. O ar atsiras 
bent vienas idealistas studen
tas, kuris pagrindine šaka 
pasirinks lietuvių kalbą ir iš 
jos darys doktoratą? Na, 
tikėkimės, kad atsiras. Padėk, 
Dieve... Tačiau katedros steigi
mas ne būtinai prieštarauja 
Jūsų minėtam kultūros stu
dijų centrui, apie kurį daug kas 
kalba ir jo būtinumu neabe
joja. 

— O kaip manote švęsti 
sidabrinį jubiliejų? 

— Dar tik svarstoma ir 
planuojama. Bus stengiamasi 
suintensyvinti naujų narių 
verbavimo vajų, pagražinti ir 
patobulinti Jaunimo centrą, 
vis lab iau jį p r i t a i k y t i 
visuomenės poreikiams. J a u 
ruošiamasi išleisti jubiliejinį 
leidinį. Pagrindinis jubiliejaus 
minėjimas bus metinės Jauni 
mo centro vakarienės metu 
ateinantį rudenį. 

Atsisveikindamas dirstelė
jau į prirašytas lapų krūvas 
ant rašomojo stalo ir paklau
siau: 

— Girdėjau, kad ruošiate 
spaudai lituanistinių leidinių. 
Ar galima sužinoti, kokie bus 
tie leidiniai? 

— Jau užbaigta ruošti knyge
lė apie dabartinę lietuvių kalbos 
rašybą. Netrukus ji turėtų 
pasirodyti. Kartu su mokytoju 
J. Masi l ioniu ir Emi l i j a 
Sakadolskiene p a s i r y ž o m e 
paruošti lietuvių kalbos sintak
sę, nes šio vadovėlio litua
nistinėms mokykloms ver
kiant reikia. Yra ir kitų planų 
bei užsimojimų, bet didžiausia 
kliūtis — laiko stoka. 

— Tad linkiu Jums ir Jauni
mo centrui sėkmės visuose kil
niuose užsimojimuose. Nuošir
džiai dėkoju už naudingas 
informacijas. Visi supran
tame, kad dirbate labai 
naudingą ir visiems reika
lingą darbą. Mūsų pareiga 
jūsų pastangas remti. 

Tik egoistai t ik i , k a d 
gyvenimo tikslas yra laimė; 
kilnūs žmonės tiki, kad gyve
nimo tikslas yra pareiga. 

Tarchetti 

Iš tikrųjų, skaudu matyti, 
kuomet tie, kurie turi litera
tūrinę dovaną patraukiančiai 
rašyti, yra pilni neapsakomai 
biaurių vaizdų. Tokių raštų 
skaitytojai, aišku, pateisina 
save, kad skaitą tik dėl kūry
binio stiliaus. Lygiai taip pat 
būtų galima sakyti, kad yra 
leistina imti nuodus, jei tik jie 
yra cukrumi pasaldinti. 

F. Sheen 

Švietimas neturi tikslo pa
ruošti tik advokatus, dva
sininkus, kariškius ar profeso
rius, o išauklėti žmones. 
Miltonas sakydavo: "Tikru 
auklėjimu laikau tą, kuris įga
lina žmogų visas viešas ir pri
vačias pareigas atlikti tei
singai, kilniai kaip taikos, taip 
ir karo metu". 

/ Lubbock 
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mieste Jaroslavlyje. J a i įsikurti pavedamas vietos 
gimn. didelių rūmų vienas aukštas. Pakol dirbo vaka
rais, vėliau — dienomis. Tuose pačiuose rūmuose 
gavo vietos ir lietuvių komiteto atsteigtoji buvusi 
Marijampolėje „Žiburio" mergaičių progimnazija. 
Tik dabar ji buvo mišri. 

Marijampolės gimnazijos daugumas mokinių iš 
Vilniaus išvyko į Voronežą, kur buvo atidarytos 
Martyno Yčo vardo dvi lietuviams gimnazijos — 
mergaitėms ir berniukams. Todėl Jaroslavlin susirin
ko tik apie 30 lietuvių mokinių — su visais kitais buvo 
susidarę, daugiausia, 260. 

Pabėgėlius mokinius išlaikė caraitės Tatjanos 
vardo komiteto pabėgėliams šelpti lėšomis Jame 
lietuvių atstovas buvo M. Yčas. Jis turėjo laimės 
išgauti iš to komiteto savo tautos komitetui kuone 
pakankamai lėšų mokykloms išlaikyti. Jaroslavlio 
lietuvių komiteto pirmininkas buvo kun. Gustaitis. 
Lietuvius mokinius dar šelpdavo Draugija Nuken
tėjusiems nuo karo šelpti. 

Pradžioje mokiniai kas mėnuo gaudavo iŠ lietu
vių komiteto po 20 rublių ir gyveno privatiškai. Susi
dėję po kelis, išsinuomodavo kambarį, o valgyti eida
vo į studentų valgyklą. Kambarys, pvz. trims 
mokiniams už mėnesį 30 rub. Maistas pigus — pietūs 
apie 30 kapeikų. Mokinys su tais pagrindiniais 20-mi 

rublių šiaip taip išsiversdavo. 
1916 m. Lietuvių komitetas įsteigė bendrabutį — 

Romanovskaja 44. Padaugėjus mokinių, jie perkelti į 
didesnius namus — Nikytinskaja 57. Šiame 
bendrabutyje gyveno ir progimnazijos mokinės,-niai. 
Vienas kitas vyresniųjų klasių buvo pasilikęs gyven
ti privatiškai. Bendrabučio vedėjas buvo Matas 
Grigonis, progimnazijos direktorius. Vidaus prižiū
rėtojais skiriami vyresnieji mokiniai. Valgis už tuos 
pačius, bendrai sudėtus pinigus buvęs neblogas. 
Gimnazijos vadovybė į bendrabučio vidaus gyveni
mą nesikišo. Nebuvo jame nei tokios griežtos draus
mės, nei tvarkos smulkmeniškų reikalavimų. 

Po 1917 m. rudens bolševikų perversmo komi
tetas, negaudamas bendrabučiui išlaikyti lėšų, jį 
uždarė. Mažieji mokiniai nukelti į bendrą vaikų 
prieglaudą. Iš viso dingus maistui, jie čia gaudavo 
tris kartus per dieną po samtį, įsuktos į vandenį 
kiek miltų, buizos, ir išgyveno tikrą badą. Vyresnieji 
pradėjo išvažinėti į duoningesnes vietas ieškoti 
duonos, darbo ir kaip nors verstis. 

D a r b a s gimnazijoje 
1915 m. įprastu laiku prasidėjo mokslo metai. 

Lietuvių kovos požiūriu ketvirtasis gimn. veiksmas 
karo sūkuriuose su vyriausiuoju veikėju P. Kriaučiū
nu, mirusiu prieš atomazgą. 

Jis atvyksta čia 1915 m. liepos mėn. 25 d. ir drau
ge su kun. Gustaičiu susiglaudžia dviejuose kamba
riuose — Srubnaja 28. Suvažiavo ir kiti mokytojai, 
išskyrus inspektorių Lipkiną, staiga mirusį Krime ir 
Gnatovskį, Kriau6ūno labai vertinamą, sustojusį 
Mogileve. Gustaitis ir Kriaučiūnas rašo jam laišką, 
kviesdami atvykti. Po laišku pasirašo „Morituri te 
salutant" Kriaučiūnas. Parašas Gnatovskų sujau
dina, ir jis atvyksta. Gimnazijai vadovauja tas pats 
dir. Beneditovas su inspektoriumi Tarasovu. Darbas 

pradėtas tuo pačiu mokytojų sąstatu, tais pačiais 
pagrindais, metodais kaip Lietuvoje. 

Gimnazijai, dabar veikiančiai jos tikroje tėvy
nėje karo sąlygomis, tie 30 lietuvių iš 260-ties atskiro 
savo svorio neturėjo. Pasaulinio masto įvykiuose jie 
nustojo buvę Rusijos imperijos pavojumi ir gimna
zijos vadovybei dėmesiu, kaip buvo Marijampolėje. 

Lietuvių kalbai pripažinta turėtoji 10-tis pamo
kų. Nors lietuvių buvo klasėse po 2-4-ris, bet pamo
kos nejungiamos. Pirmoji ir antroji kl. gauna po 2 
pamokas, o visos kitos po vieną. Jos ir tikybos pamo
kos atliekamos kitų pamokų metu mokytojų 
kambaryje ar kitame. Todėl įgavo daugiau privati
nio su mokytoj umi artimo pobūdžio. 

Lietuvių kalba atiduodama Kriaučiūnui. J i s dar 
gauna teisių mokslą ir laikinai III, IV, V kl. lotynų 
kalbą — viso 27 dėstomas ir klasės auklėjimą. J a m 
darbo net per daug, neturint lietuvių kalbai vado
vėlių, ar turimais nesinaudojant. Ne po ilgo lotynų 
kalbai dėstyti atsiunčiamas lietuvis mokytojas Justi
nas Jankevičius, baigęs Petrapilio universitete isto
rijos filologijos mokslus. J am atiduodamos ir 
Kriaučiūno turėtos lotynų kalbos pamokos. 

Kriaučiūnas, likęs tik su lietuvių kalbos pamo
komis ir VII-VIII kl. su teise, turėjo daugiau laiko 
joms pasiruošti ir kriaučiūniškai dėstė, r imtai ir 
aukštai lietuvių kalbą iškeldamas. Ir čia, ne savo 
krašte, nepasitraukdamas iš kovos lauko kovoja dėl 
savo kalbos pamokų padauginimo. 

Kai gimnazija gavo iš mokslo globėjo 1915 m. 
rugsėjo mėn. 30 d. 24086 raštą, kad lenkų kalbai 
duodama per savaitę 19 pamokų, o lietuvių kalba 
visai neminima, lyg mažesnės vertės ar visai išmes-
tin. jis drąsiai pakelia balsą. Nuduodamas, jog toks 
mostas gali būti nesusipratimas, neapdairumas, ar 
tiesiog klaida, jis parašo švietimo vadovybei pagrįs
tą raštą, prašydamas ir lietuvių kalbai 19-kos pamo-

iBns daugiau) 

> 
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KUKLUMAS - GYVENIMO KELRODIS 
Sukaktuvininkas kun. Jonas Žvirblis 

V Y T A U T A S K A S N I Ū N A S 

Gyvenimo kelyje sutikti žmo- šviesą išvydo sekmadienį 10 vai. 
nes , tai lyg gyvoji enciklopedija. Į ryto, kada gretimoje parapijos 
Su vienais susipažinęs, nori at-'; bažnytėlėje buvo laikomos Šv. Mi-
versti jų gyvenimo knygos pusla- j šios. Motina melsdamasi dėkojo 
pius, kiti ateina ir praeina lyg Dievuliui ir pasakė, kad šis try-
šešėlis. Vieniems jauti draugiš-•• liktasis vaikas bus kunigas. Tai 
kurną tik pirmą kartą paspaudęs Įsidėmėjo tėvas ir prie motinos 
ranką, su kitais susidraugauji vė- tuo laiku buvusi kaimynė 
l iau, treti ateina ir nueina. 

Su kun. Jonu Žvirbliu pirmą 
kartą susipažinau nuvykęs į 
Grand Rapids, kur buvau pa
kviestas kalbėti Vasario 16 d. pro
ga. Po trumpo susipažinimo, 
rankos paspaudimo, jis sudarė la
bai malonų įspūdį, kuris, kaimy
nystėje gyvenant, atrodo, ieško-
t y artimesnės draugystės. Su
žavėjo taip pat jo nuoširdus do 

Pradžios mokyklą lankė De
beikiuose, kur tada mokytojavo 
Julija Smetonaitė, mirusio prezi
dento Antano Smetonos sesuo. 
Giliai pasiliko jos tautiškos min
ties auklėjimas, ką jis puoselėjo 
savo gyvenime. 

Gimnaziją lankė Utenoje, po 
to vienerius metus mokėsi Aukš-
tesnioje technikos mokykloje. 

mėjimasis mūsų spauda, spaudos į Jausdamas dvasišką pašaukimą, 
bendradarbiais, jaunaisiais žuma- istojo į Telš ių kunigų seminariją. 
listais, jo gilus lietuviškumas, ap
vainikuotas tautiškumo vainiku. 

Lietuvių Žurnalistų sąjungai įs
teigus Dr. Petro Daužvardžio 
fondą, kun. Jonas Žvirblis buvo 
vienas iš pirmųjų atsiuntęs dides
nę auką. O pradėjus skirti premi
jas jauniesiems žurnalistams, jis 
ir toliau rėmė fondą ir buvo "Lie
tuvio žurnalisto" leidinio garbės 
prenumeratorius. 

Arčiau su kun. Jonu Žvirbliu! 
susipažinom, jam atsilankius į Į 
Lietuvių žurnalistų parengimus, i 
į kuriuos atvykdavo iš tol imo; 
Grand Rapids. Kolega Jurgis Ja- > 
nušaitis užmezgė ryšius laiškais. 
Paskiau ir aš, pasikeisdamas ra
šytiniais žodžiais. 

Kun. Jonas Žvirblis g imė 19111 
metais rugsėjo 18 d. Gyvenimo 

Išsipildė motinos žodžiai ir no
rai (ji mirė 1919 m. rugpiūčio 15 
d.,paiikdama Jonuką 8 metų), ir 
1938 metais balandžio 16 d., Ve
lykų šeštadienį, 10 vai. ryto 
buvo įšventintas kunigu. Dirbo 
Telš ių vyskupijos Šatės, Kruopių, 
Gargždų ir Krekenavos parapijose, 

Kun. Jonas Žvirblis 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Paterson, N. J. rėjo ten vieną giminaitį kunigą, 

kuriuo didžiavosi, labai atjautė jo 
padėtį ir stengėsi kiek įmanyda
m a jam padėti. 

Čia dar reikia pridurti, kad Ve
ronika buvo naginga ir mokėjo 
gražiai padaryti lietuviškas lėles. 
Kol nebuvo pririšta prie lovos ir 
galėjo dirbti, ji, prisipirkusi įvai
raus dydžio lėlių jas rengdavo, į n a s . ' 

VĖL PAVILIOJO A U K A 
KAPAI 

Praėjusių metų gruodžio 26 d., 
sulaukusi beveik 94 metų am
žiaus, mirė Patersone Veronika 
Eitmanienė. 

Veronika Kundrišiūnaitė — 
Eitma rienė buvo gimusi 1888 m. 
balanc-žio 2 d. Vabalninke. Prieš 
pasitraukdama ^u sūnumi Algir
du į Vakarus, gyveno Vadžgiry, 
Raseinių apskr., kur sūnus moky
tojavo. Vokietijoje gyveno W u n -
siedelio ir Garmischo lietuvių 
tremtinių stovyklose. Į Ameriką1 

atvyko 1949 m- ir nuo 1950 m. iki. 
mirties gyveno Patersone. 

Veronika paliko sūnų Algirdą, Į 
marčią Ireną ir du anūku: Liną, t-
Xewarko College of Engineering 
studentą ir Rasą, šiemet jau be
baigiančią gimnaziją. Vel ionė la
bai didžiavosi savo vaikais ir anū
kais. Abu anūkai yra baigę Eliza-
betho lituanistinę mokyklą, ku
rioje jų tėvas Algirdas mokyto
javo ir kurį laiką ėjo vedėjo pa-: \ 
reigas. Jie abu, be abejo, gražiai L 
, „ i. .„, - i i - nors organizacnos kasą. 
kalba lietuviškai ir yra veiklus! » „ . , ? . . ^\- xr._l 
jaunimo organizacijose: jie priklau 
so skautams, Lietuvos vyčiams, 
tautinių Šokių ansambliui "Lieps 
na", dalyvavo Chicagoje tautinių I K e n O S h d , Y V l S C . 
Šokių festivaliuose. Linas, be to,! 
dar yra Patersono Šv. Kazimieroj 
bažnyčioje lektorius. 

Vel ionė Veronika buvo aktyvi; 
Lietuvių Bendruomenės narė ir į Atstovybės Washingtone rūmų 
dosni Balfo ir kitų organizacijų j remontui iš savo kasos paskyrė 
rėmėja. Iš jos nereikėjo nei au- į 500 dolerių, 
kos kam nors nei nario mokesčio j Z . Lukauskas, vietos LB apyl. 
prašyti. Ji pati visad laiku savo j p i r m ; sėkmingai renka pinigines 
pareigą atlikdavo. Tai iškėlė LB 1 a u k a s Lietuvos atstovybės rūmų 
Patersono apylinkės garbės pirmi- i Washingtone pataisymui, 
ninkas Antanas Rugys savo at-' 
sisveikinimo kalboje, pasakytoje 
kapuose, o kleb. V. Palubinskas, 
Jcuris laidojimo dieną atlaikė Mi
šias ir pasakė pamokslą, paminė 

kaip "kunigas, paimtas iš ž m o 
nių tarpo, paskirtas atstovauti 
žmonėms pas Dievą, pašauktas 
Dievo" (Žyd. 5 , 1 -A). 

Po antrojo pasaulinio karo stu
dijavo Romoje krikščioniškąją 
archeologiją. 1946 metais išvyko 
į Čilę ir vienuolika m e t ų kuniga
vo Santiago de C h i l e mieste-
1957 metais persikėlė į JAV ir iki 
užtarnautos pensijos dirbo G r a n d 
Rapids parapijoje. 

1967 m Mykolas Morkūnas i š 
leido j r paruoštą dvasiškų m i n č i ų 
rinkini, pasirašytą Jono Paskuti -
rao slapyvardžiu. Išėjus iš spau
dos knygai, "Draugas" rašė: " A u 
toriaus pasirinktas pseudonimas 
Jonas Paskutinis gali kai k a m at
rodyti pretenzingas". 

Kartą užsiminus ir m ū s ų pa
klaustas dėl to slapyvardžio, 
kun. Jonas Žvirblis patikslino, 
kad jokių pretenzijų neturėjo ir 
jį pasirinko, nes trylikos va ikų 
šeimoje buvo paskutinis — jau
niausias. Pirmąjį vaiką tėvai 
pakrikštijo Jonu, kuris mirė va i 
kystėje Tėvams parinkus j a m Jo
no vardą ir jam esant še imoje 
paskutiniam, lyg ir pritiko Jono 
Paskutinio slapyvardė. T o k i u 
pseudonimu jis pasirašydavo b e n 
dradarbiaudamas spaudoje. 

Kun. Jonas Žvirblis tiek pasi
kalbėjimuose, tiek laiškuose ap ie 
save mažai ir nenoriai pasakoja. 
Apie jo kuklumą, to lerantiškumą 
rašo laiškuose ir grandrapidie-
čiai, ji gerai pažįsta. Pareigingas, 
kiek sąlygos ir laikas leidžia n u o 
tiesioginių įsipareigojimų, dirba 
lietuvišką darbą. Labai jautriai 
išgyvena išeivišką gyvenimą. 

Juokaudamas kartą pasakojo, 
kaip atsidūrė Pietų Amerikoje. 
Sako, rodos, 1928 m. , jam b ū n a n t 
gimnazistu, į tėvo n a m u s į s ibrovė 
čigonė. Gavusi litą, n e n u r i m o n e -
būrusi iš rankų delnų. Pagr iebu
si ranką, sušuko: " T a u , jaunuoili, 
tolimas kelias, v a n d e n y n a i s 
plauksi, Braziliją lankysi". T ė 
vui, kuris norėjo matyti jį k u n i 
gu, tas būrimas nepatiko, ir ka ip 
mes visi, juo netikėjo. Bet Šį kar
tą čigonėlė nemelavo, ir k u n . Jo
nas Žvirblis Brazilijoje lankėsi . 

Laiškuose kun. J. Žvirblis m e 
na savo tėviškę, gražiąsias d ie -

praleistas prie Šventosios 

DIPLOMATAI BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE 

JAV prezidentas ir ponia Rea-
g a n š. m. vasario 11 d. ir 18 d. 
Bal tuose rūmuose surengė vaka
rienę d ip lomat in ių misijų šefų ir 
jų ž m o n ų garbei. V i e n a d ip loma
tų dal is buvo pakviesti vasario 11 
d., o kiti vasario 18 d., kur daly
vavo Lietuvos atstovas ir O. Bač-
kienė. Toks pr iėmimas jau seniai 
b u v o rengtas Baltuose rūmuose, 
nors tradiciniai jis buvo n u o Ei-
senhoverio prezidentavimo m e t ų 
įvestas. 

Prie dabartinio prezidento tik
rai netrūksta i šk i lmingumo, ele
gancijos, kuo ypač rūpinasi ponia 
R e a g a n , pabrėždama iški lmingu
m o ir gero skonio reikšmę, nepra
si lenkiant su tarptautinėmis tra
dicijomis. 

Vis i ambasadoriai ir atstovai su 
ž m o n o m i s protokolo pareigūnų 
buvo paprašyti išsirikiuoti pirme
nybės tvarka ir šaukiant kraštais 
ėjo pasisveikinti su prezidentu ir 
ponia Reagan. P o to buvo pa
kviesti prie stalų, elegantiškai pa
puoštų, kur susėdo po 10 prie kiek
v ieno stalo. 

Vakarienėje be diplomatų da
lyvavo viceprezidentas su ponia 
Bush, valstybės sekretorius ir po
nia Haig . D e p u t y valstybės sekre-
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torius ir ponia Stoessel, kiti aukš
tieji valstybės dep-to ir Baltųjų 
rūmų pareigūnai. 

Svečiai žavėjosi stalų puošnu
m u ir švelnia muzika — smuikų 
ir arfos. Vakarienei baigiantis pre
zidentas tarė trumpą žodį, pabrėž
damas diplomatų vaidmenį, sie
kiant tarptautinės teisės įgyven
dinimo ir taikos pridurdamas 
Napoleono patarimą vienam iš 
savo ambasadorių, "keep a good 
table and look after the ladies". 

Prezidentui ir poniai Reagan 
diplomatų vardu padėkojo dabar
tinis Wash ingtone diplomatinio 
korpuso dekanas Sovietų ambasa
dorius. 

IŠNUOMOJAMA FOK RENI 

IŠNUOM. 5 kamb. butas 2-me aukšte 
5044 S. Rockvvell Street. Po 6 v. vak 
skambint 847-8595. C. 

ISNUOM. 5 kamb. butas suaugusiems. 
3415 West 65 Place 

TeL — 434-7322 

Išnuorr. naujai dekoruotas 4 kamb. 
(2 mieg.) butas. Uždaras porčius, 2-m> 
aukSte. Suaugusiems. California ir Ar
cher apyl. Skambint (angliškai) po 5 
vai. vakaro tel. 229-1508. 

M I S f E L L A S E O l ' S 

R E A I. E S T A T £ 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, Notary Public 
2951 West 63rd St. — Tel. 43«-7*78 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI $1.000 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • K C ARS 

"U WILL ŪKE US" 

4030 Archtr — VI 7-1515 

dabindavo tautiniais drabužiais 
ir kitais papuošalais ir dažniau
siai dovanodavo įvairioms orga-
cizacijoms jų parengimu proga, 
kad išleistu jas loterijon ir dau
giau surinktų lesu įvairiems rei
kalams. Jos lėlėmis čia yra buvę 
apdovanoti miesto burmistrai, 
ypač jų žmonos ir dukros. Jos 
lė lės yra pasiekusios ir kitus mies
tus, net Chicagą. Kol dar buvo 

ji priimdavo ir privačius 
užsakymus, jei kas norėdavo lė
lę padovanoti ar savo giminių vai
kams ar kokiam amerikiečiui. Ne
suklysiu pasakęs, kad ji tokių lė-

_lių yra pagaminusi ne mažiau 2-
ju šimtų. Labiausiai ji džiaugda-

kai lėlė išleista loterijon, 
atnešdavo didesnę sumą į kokios 

Amžiną atilsį Veronikai Eit-
manienci ir užuojauta jos Šeimai 
ir giminėms. A. Masionis 

AUKOS LIETUVOS 
ATSTOVYBEI 

Vietos LB valdyba Lietuvių 

upes, apie pašaukimą, kunigys tę 
ir vienatvės valandas. Rūpinas i 
spauda ir sako, kad dž iaugsmas 
užlieja širdį, skaftant jaunųjų 
spaudos bendradarbių straipsnius-
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I / Drive-in Tellers j 
| Open 6 days a week | 

S Open Priday e v e n i n g s , 5 P . M. t o 8 P . M. 5 

a Ins tead of Thursday e v e n i n g s i 

1 MARQUETTE NATIONAL BANK | 
| 64th and So. Western Avenue | 
I Main Bank — 6316 South Westero GR 6-5100 § 

?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiuiiu!uiiin!i 

L I E T U V I Ų O P E R A 
stato 

Weberio 
r o m a n t i n ę trijų v e i k s m ų operą 

DER FREISCHUTZ 
TAIKLUSIS ŠAULYS 

Mari jos m o k y k l o s auditorijoje 
6 7 t h & C a l i f o r n i a A v e . 

S p e k t a k l i a i 
k o v o m ė n . 6 d., 8 v a i . v a k . 
k o v o m ė n . 7 d., 3 v a i . pop ie t 
k o v o m ė n . 1 3 d., 8 v a i . v a k . 

D U O S N Ū S AUKOTOJAI 

St. J. Pociuliai, J. M. Mili-
šauskai, Br. L. Juškai, Marytė 
Vedeikes šių metų 16 Vasario 

Diriguoja A l v y d a s V a s a i t i s 
(I ir III spektakliai) 

Diriguoja A r ū n a s K a m i n s k a s 
(II spektaklis) 

Režisuoja N i c h o l a s D i V i r g i l i o 
Scenos produkcija K a z y s O ž e l i s 
Chormeisteriai A l f o n s a s G e č a s 

E m i l i j a S a k a d o l s k i e n ė 
Choreografė V i o l e t a K a r o s a i t ė 
Scenos menedžeris J o n a s P a r o n i s 

Dainuoja D a n a S t a n k a i t y t ė 
A u d r o n ė S i m o n a i t y t ė - G a i ž i ū n i e n ė 
S t e f a n Wicik 
A l g i r d a s Braz i s 
J o n a s V a z n e l i s 
B e r n a r d a s P r a p u o l e n i s 
J u l i u s S a v r i m a s 
B r o n i u s Mač iukev ič ius 
O p e r o s c h o r a s 
Akt. J o n a s K e l e č i u s atlieka Zamielio partiją. 

jo, kad velionė buvo gilaus tikė- į p r o g a nepamiršo LB ir jai paau-
jimo moteris, atsidavusi EHevOjkojo 215 dolerių, 

valiai ir nepaprastai rami prieš 
mirtį 

Kol Veronika buvo pati sveika,' 
ji niekad nesėdėdavo namie. Ji bu
vo labai sociali ir negalėjo gyven
ti bo žmonių. Ji atjautė visus ne
laimėle, lankė juos ligoje. Ypač ji 
atjautė savo gimines Lietuvoje ir 

ŠAUKT1NAS SUSIRINKIMAS 

Kenoshos lietuvių kolonijos to
l imesniam egzistavimui palaikyti 
yra būtina sušaukti visuotiną čia 
gyvenančių lietuvių susirinkimą, 
kuriuo gal būtų galima atitaisyti 
mūsų kolonijai LB ardytojų pa

siuntė jiems daug siuntinių. Tu-1 daryta žalą. /•B-

B i l i e t a i g a u n a m i 
V a z n e l i ų prekyboje — Gif t s I n t e r n a t i o n a l 
2501 W. 71s t S t , C h i c a g o I L 60629 , 471-1424 

P a š t u b i l i e t a i 
u ž s a k o m i tuo pač iu adresu s i u n č i a n t čekį 
L i t h u a n i a n O p e r a C o . I n c . p a v a d i n i m u . 

K V I E Č I A M E V I S U S IR i Š V I S U R 
A T V Y K T I Į S P E K T A K L I U S 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

MED/INSKAS. 405» Archer Avenue. 
Chicago, IU. 60632. tel. 927-5980 

Ūll I l I l I i lMl l l t i I lŪl I l tHI IUI I I IUlUi l I l I l i i i t l 

M. A. Š I M K U S 
I V ' O U K *rA.K S1SKV ICK 

NOTAKX Pt 'BLIC 
4259 S. Mapiewoou\ tel. 254-745U 

Taip i»at daromi VEKT1MAJ. 
GIMINIU TSkvfetimat, pildomi 

lMi,IKTXBE3 PRAŠYMAI ir 
<; I tokie blankai. 

iiHtmrrntnrmiiiiiiiitutiuuiiiutit<iiiHi< 

HifiiiiirnTmTiiniiiiaiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii 
B U T Ų M O M A V L M A S 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimą? 

INCOME TAX 
N o taria tas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave . — 778-223* 

tiiiiiiiioiimiimuuiiiiiiiuiMiiiuuiuiiM* 

^Ssiiair PAKao 
SEIMININKE - VIRĖJA IEŠKO DAR
BO Marquette Parko apylinkėje. 

Skambint 436-8051 

I E~S K O N U O M O T l" 

Reikalingas 4 kamb. butas nuo kovo 
1 d., dviem senesnio amž. žmonėms. 
Skambint po 5 v. v. tel. 776-2944. 

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiitiHUiiiimittiiu 
|va;rių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXPKESS D U s u augę asmenys ieško nuomoti 4 
ar 5 kamb. butą be baldų, Marąuette 
Pko. rajone tarp California ir Kedzie. 
nuo 71-os g-vės. Skambint 674-5829. 

VYRAI IB MOTERYS 

2501 W. 69th S i , Chicago, IL 6062S 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantmas 
HiiuiHiiiiiiniiiimummuuiuniHiiiniin 

V A L O M E 
K1UMUS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

..**'* * — r ; n i n j HELP WANTED — MOTERYS 

T E L E V I Z I J O S į ^ ^ o i ' St. Petersburg Beach, se-
Spalvotos ir paprastos. Radijai, j n e s n i ° a™2*"* ^ i reikalinga Sei-

Stereo ir Oro Vėsintuvai. | m , m n k e ^ v e n t i k a r ^- Gera aplinku-
Pardavimas ir Taisymas. j m a P n e v a n d e n s , geros sąlygos ir ge-
i i i r i i u A e T U i t a s a t l yg į n i m a s - Dėl sąlygų skambint 
M I G L I N A S I I tel. 813—367-2643. 

2346 W. 69 St^ tel. 776-1486 
ujHinitmiiiniHiiiniimiiiim'iK'jiiimu 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
VYRAL MOTERYS, STUDENTAI 

j Dirbti pilną ar daliną laiką. Parduoti 
į prekes didmenomis (wholesale) ar 
Į mažmenomis (retail) per katalogą. 

Kreiptis j Algį, po 5:30 vai. vakaro, 
telef. 471-0678. 

Master Plumbhg 
Licensed, Bonded, Insurti 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikei plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flcod con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 

M O V 1 H ū 
SERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktu*. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraiuda. 
Priimame MASTFR CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
u i apdrntidą nti.. n^ntas Ir nistomo-
t'iik> pas mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

D & M E S I O 

įimtiiimiiiMmjiiimiiimiiiimiiHiimm, 
T H E F 0 R T Y Y E A R I 

0 F D A R K N E S S 
• 

Parade Dr. Jooraa Vaiiaofm 
Apie istorinius lietuTių kovo* 

metus. 
I '--.gių kalbą lsverte 

Juoxss Bolerians 
Minkštais viršeliais. Kaina $2.85 

Si įdomi knyga gausoms: 
DRAUGE, 4545 W. « 8 t . 

C ^ « S o , I1L 6062i 

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

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstu. \ 

Tel. 376- 1882 arba S iri 5996 
tniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiii 
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$ 0 P H I E BARČUS 
HADIO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojama is nuosavos studijos 

Marąuette Pke.. vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Mapleivood Ave., 
Chicago IL «062f» 

TeL — 77S-1543 
i "IIHH URS" MUi .ll!H!«H!«?»"'įi 

XX amžiaus madona (paveikslas) 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi
valyje Los Angeles, Ca. ir Grand 
National Award Amerikos dailinin
kų profesinėje sąjungoje New Yor-
ke. Tai puoini daU. POVILO PUZI-
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 do! 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kanu svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL. Illinojaus gyventojai 
w H « 4 . i S! 50 vaistuos mokesčio 

' MH fltl •'lllilIlIlIllIlIUUUilUHUlUlU 



LIETUVIAI 
FLORIDOJE 

.tfiami, Fla. 
KLAIPĖDOS PRIJUNGIMO 

PRIE UETUVOS MINĖJIMAS 

Sausio mėn. paskutinio ketvir
tadienio popietėje Miami Lietuvių 
klubo patalpose susirinko gražus 
u?rys "Aušros" šaulių kuopos na 
r'.ų ir jų svečių. Įnešus JAV, Lie 

liava laisvinimo veiksmams pa
gal aukotojų laisvą apsisprendimą. 
Po koncerto, pietų metu, klubo 

— Solistės A. Simonaitytės — 
Gaižiūnienės koncertas įvyks 
MIAMI Lietuvių A. P. klube 

uvos ir saulių vėliavas, Kuopos . , . 
•_• • i \/r i i i7-j suaukota 3,029 dol. Atsiradus dau-

pimimnkas Mykolas Vitkus pakvietė visus sugiedoti Lietuvos 
himną ir priminė, kad susirinko
me pirmą kartą Miami apylinkė-
j paminėti prieš 60 metų įvyku-
i Klaipėdos krašto prie Lietuvos 

prijunbimą. Propramai pravesti 
- įkvietė g. š. Kunigundą Koda-
tienę. Susikaupimo minute bu
vo pagerbti šauliai — kariai žu
vę vaduojant Klaipėdos kraštą, i 
Paskaitą skaitė inž. P. Urbutis iš 
''ampona Beach. Paskaitininkas Į 

apasakojo kiek istorijos ir pla-1 
Čiau nušvietė Klaipėdos krašto ir 
uosto svarbą nepriklausomai Lie
tuvai. 

Po paskaitos, kanadietis Balys 
Sakalas parodė skaidrių iš kelio
nės Tolimuose Rytuose. Tolimo 
krašto vaizdai ir įdomus pasako- j 
jimas labai patiko žiūrovams. Vi
si ryškiai pastebėjo skirtumą tarp 
komunistų — kinų valdomo 
krašto, kur žemė tebeariama jau
čiais ir nekomunistų valdomo 
krašto, kaip Hong Kongo ar 
Formozos-

Po programos visi dalyviai pa
sivaišino šaulių moterų (vado
vaujant dr. V. Norvaišienei) pa
gamintais sumuštiniais ir kava. 
Visi buvo patenkinti kultūringai 
praleidę popietę. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

—Sekmadienį, vasario 14 d. į Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią Miami 
lietuviškoms Šv. Mišioms maldi
ninkų susirinko daugiau, negu bet 
kada anksčiau. Buvo įneštos JAV, 
Lie-tuvos ir šaulių vėliavos. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. dr- V. Andriuška. Pa
moksle pabrėžė, kad tikėjimas yra 
"rvynės meilės pagrindas. Giedo-

solista? Jonas Vaznelis, vargo-
ais palydint Alvydui Vasaičiui. 
I Mi„mi Lietuvių Amerikos 

piliečių klubo patalpas 3 vai. p. p. 
susirinko arti 300 asmenų. Įnešus 
JAV, Lietuvos ir šaulių vėliavas, 
buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai Klubo valdybos pirmini-
* is Alb. Liaugminas, trumpai 
paminėjęs prieš 64 metus Vasa- i 
rio 16 d. Vilniuje paskelbto Lie- į 
tuvos Nepriklausomybės atstaty j 
mo akto reikšmę, programai vado i 
vauti pakvietė Ona Vaičekonie- į 
nę. Kun- dr. V. Andriuškai sukai į 
bėjus invokaciją, buvo pagerb- Į 
ti kritusieji už Lietuvos laisvę. Į 
Pranešėja O. Vaičekonienė supa j 
žindino su šio minėjimo pagrin- Į 
diniu kalbėtoju Baliu Raugu. Pa- į 
skaitininkas gerokai ištęstoje pa
skaitoje lietė daug dalykų. Bendra 
paskaitos mintis, kad pavergtoje 
tautoje laisvės ir nepriklausomy
bės troškimas nėra užslopintas ir 
kova tęsiama nesigailint ir gyvy-
Dės aukų. Mūsų pareiga visais ga
limais būdais padėti kovojančiai 
tautai ir ypač susirūpinti čia gi
musio ir besimokančio jaunimo 
paruošimu, kad pavaduotų mus 
Lietuvai laisvės siekimo pastan
gose. 

Po paskaitos O. Vaičekonienė 
pranešė, kad yra gautos prokla
macijos iš Floridos valstijos gu
bernatoriaus ir Miami mero, skel
biančios Vasario 16 lietuvių die
na, bet buvo perskaityta tik Mia
mi mero proklamacija. 

Buvo perskaitytas latvių atsto-
.vo sveikinimas lietuviams Vasario 
16 proga. 

Šio minėjimo svarbią programos 
dalį sudarė Lietuvos operos so
listo Jono Vaznelio su akom p. 
Chicagos lietuvių operos dirigen

tu, Alvydu Vasaičiu koncertas, 
kuris klausytojų buvo įvertintas 
nuoširdžiomis ovacijomis. 

Minėjime buvo vykdoma rink-

giau aukotojų, bendra suma dar 
padidėjo. 

nuos muzikė Danutė Liaugminie-
nė. 

Koresp. 

sekretorius Petras Griškelis pra-: kovo 21 d., 4 vai. p. p. Jai akompa-
nešė, kad rinkliava labai gerai 
pavyko, surinkta daugiau aukų 
nei bet kada anksčiau, daug au
kotojų savo aukas padalino vi
siems veiksniams ir pagal pirmą 
puskaičiavimą aiuJkos pasiskirstė 
šitaip: Amerikos Lietuvių Tary
bai — 1,543 dol., Liet Bendr. — 
924 dol. ir Tautos Fondui — Vli-
kui — 532 dol. Vienas čekis bu
vo Lietuvos Pasiuntinybės namų 
remontui ir kitas Balfui. Bendrai 

Vienas Londono gyventojas j 
skundžiasi: „Blogiausia, kai lie
tus, Kalėdos ir Naujieji metai. \ 
Tomis dienomis mano telefonas į 
skamba be paliovos dieną ir nak- j 
tį. Bet mano giminė gyvuoja jau i 
800 metų, todėl niekada nekei
siu pavardės". 

Jo pavardė — Taksi 

A. A. 
J U O Z A S R Ū B A S 

Savanoris - Kūrėjas 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė vasario 27 <L, 1982 m., 1:20 vai. ryto. 
Gimė 1896 m. vas. 24 d. Lietuvoje, Pajavonių parapijoje, Būd

viečių kaime. Gyveno Lankeliškių parap., Kybartų valsčiuje. Ame
rikoje išgyveno 33 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija (Šabrinskaitė), 2 sū
nūs Vytautas, marti Ilona, ir Ramutis, marti Nijolė, duktė Vaide-
lutė ir žentas Sigitas Vingeliai, ir anūkai, 2 dukterėčios Genutė ir 
Aldona Šabrinskaitės su vyrais ir šeimomis, švogeris Juozas 5a-
brinskas su žmona Uuršule ir šeima. Lietuvoje brolis ir 3 seserys, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo tėvas a. a. Algirdo. 
Priklausė Liet. Savanorių - Kūrėjų dr-jai, Liet. Bendruomenei 

Cicero Apyl., Balfui ir Altai. 
Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1446 So. 50 Avenue, Ci

cero, Illinois. Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 2 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Gėlių prašoma nesiųsti. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: 2mona, sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. S. Butkienė — Telef. 652-1003.^ 

m 

A. f A. DR. JONUI SANDARGUI 
m i r u s , 

žmonai ALDONAI, sūnums DANIUI, JONUI ir jo 
ŠEIMAI, seserims ONAI ZDARŽINSKIENEI, ANTA
NINAI KASPARBVTČIENEI, SALOMĖJAI JONTC, 
J.A.V. Broliui JUOZUI Lietuvoje, reiškiame gilią 

užuojautą ir kar tu liūdime. 

PRANAS ir LEVOSĖ KRIŠČIOKAITIS 
DR. RIMVYDAS ir ILZĖ KRIŠČIOKAITIS 
REINER ir ONUTĖ SCHM1D 

Brangiam vyrui 

A. + A. DR, JONUI SANDARGUI, 
m i r u s , 

žmonai ALDONAI ir sūnums ARVYDUI su ŠEEM> 
ir DONATUI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

MONIKA IR JUSTINAS STANAIČIAI 
DAILA IR JUOZAS LIUBINSKAI 

Motinėlei mirus Lietuvoje, 
KAZIMIERĄ PRISMANTĄ 

nuoširdžiai užjaučiame. 
R. K. RAŽAUSKAI 

Dearborn Heights, Mich. 

-ff. 

K O S T A S J A R O Š I U S 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apy

linkėje. 
Staigiai mirė vasario 28 d., 1982 m., 3 vai. popiet 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 32 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Apolonija, 

duktė Kristina ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį ir trečiadienį nuo 

4-os iki 9-os valandos vakaro Petkaus Marąuette ko
plyčioje, 2533 West 71 S t ree t 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 4 dieną. Iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusios Žmona ir duktė. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus — tele
fonas 476-2345. 
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A + A 
K A T H E R I N E U L I S 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė vasario 27 d.. 1982 m., sulaukusi 89 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Vaišvilčių parapijoje, Upytės kaime. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Edward, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a a. Povilo ir motina a. a. Ričardo 
Kūnas pašarvotas Lack Palos koplyčioje, 1102S Southwest High-

way. Palos Hills, Illinois. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 3 d. Iš koplyčios 9 vai. ry

to bus atlydėta į Seven Holy Founders parapijos bažnyčią, 12400 
S. Ada Street, Caiumet Park, Illinois, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sieią. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdęs SŪNUS. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs — Tel. 974-4410. 

A. f A. 
BRONISLAVAI MASIULIENEI 

(KOZO - POLIANSKIENEI) 
mirus, dukrai JADVYGAI ZALIAUSKIENEI, jos vy
rui ALBINUI ir ŠEIMAI, GIMINĖMS ir ARTIMIE
SIEMS reiškiame gilią užuojautą. 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos Valdyba ir Nariai 

A. A. 

O N A M I C K E V I Č I E N Ė 
KULVTNSKAITĖ 

Gyveno Cicero. Illinois. 
Mirė vasario 27 d., 1982 m., 12:20 vaL popiet. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje ir parapijoje. Ameriko

je išgyveno 32* metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, duktė Eugenija, 

žentas Algis 2ukauskai, sūnus Jonas, marti Nina, 5 anūkai, pussesere 
Gražina Stanulienė, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Prikiausė Ateitininkų Giedros Korp! 
Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1440 S. 50 Rvenue, Ci

cero. Lankymas nuo 2 iki 9- vai. vakaro. Atsisveikinimas bus an
tradienį, 7 vai. .vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 3 dieną. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyru, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai 

Laidotuvių direkt. — S. Butkienė — Telef. 652-1003. 

Mirus 
A. f A. VINCUI MARKEVIČIUI, 

jo sūnui Vytautui, šeiniai ir giminėms 
reiškiame giliausią užuojauta. 

CICERO MEDŽIOTOJŲ ir MEŠKERIOTOJŲ 
KLUBAS 

Mielam buv. kaimynui 
A . f A. 

DR JONUI SANDARGUI 
mirus, gilaus liūdesio prislėgtai ŠEIMAI ir visiems 
ARTIMIESIEMS reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

AUGUSTAIČIAI, PETKUN Al 
BACEVIČIAI, BURLEVIČIAI 

A. f A. MARIJAI TAMOŠIENEI 
mirus, jos dukra Rūta Vacbergienę su 
šeima bei kitus artimuosius giliai už
jaučiame ir kartu ludime. 

MARYTĖ IR KĘSTUTIS MIKLIAI 

A. f A. VINCUI MARKEVIČIUI 
mirus, jo sūnui Vytautui ir marčiai Aldonai 
bei anūkams ir visiems artimiesiems reiškiu 
nuoširdžiausią užuojautą. 

JONAS KERNAGIS 

A. f A. STASIUI BARZDAI 
m i r u s , 

seserį Veroniką ir svainį Joną Pleskus nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

VLADISLAVA IR ANTANAS ŠURKAI 
BIRUTĖ IR PETRAS JANUŠKAI 

Šviesiai visuomenininkei 
A. f A ONAI ZAILSKIENEI mirus, 
vyrą, sūnus ir visus gimines nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

PETRAS IR RITA DŪDAI 

Ilgametei BAUT'o Direktorei ir veikėjai 

A. f A. 
O N A I Z A I L S K I E N E I 

mirų s , 
giliame liūdesyje likusius vyrą PRANĄ, sūnus ARŪ
NĄ ir ALGIMANTĄ su ŠEIMA nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

BALF'o CENTRO VALDYBA ir 
DIREKTORIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

1 RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-044C ir LA 3-9852 

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

P E T K U S 
MARŲUETTE FUNERAL HOME 

" TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., C h i c i g o 
1410 So. 50th Av., C i c e r o 

Tel. 47«>-2345 
•\!KMĖ Al. rOMOBILIAMS STATYTI 

LAIIX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių AsociacfH* la/tal 

JURGIS F. RUDMIR 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tek Y Arde 7-11 

STEPONAS C. UDK CLACKAVVICZ) ir SOMOS 
2424 V*. 69th STREET Tel. REpiririfc 7-1213 
i'028 Southwest Hšghw*y. Pitet Hills. Ulinok Tel 974-441* 

PETRAS BIEL10NAS 
434g SO. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette 3-3572 

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

VASAITfS - BUTKUS 
1449 SO. SOth A VE., CICERO. DLL. Tel. OLjm*tc 2-100$ 
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X "Draugo" trisdešimt pirmi-
jo romano premijos įteikimo iš
kilmės bus kovo 20 d. Dievo Mo
tinos parapijos salėje, Clevelan-
de. Komitetas, sudarytas Cle-
velande, rašo, kad "šiais metais 
Clevelandui tenka garbė būti ro
mano premijos įteikimo iškilmių 
šeimininku. Jury komisija Cle-
velande iš devynių jai atsiųstų 
rankraščių geriausiu pripažino 
Birutės Pūkelevičiūtės romaną 
"Devintas lapas". Autorė, 
'Draugo" leidėjų atstovai iš 

Chicagos vyks į iškilmes. Iš (Ka
lifornijos atvyks ir mecenatai 
Raimonda ir Richardas Kontri
mai. 

X Danutė Račiūnaitė ir ViKus 
Dundzila pagelbės pravesti jau-

"Draugo" spaustuvės ilgamečio I n i m o rekolekcijas kovo 20-21 
darbuotojo Br. Vinco ižvingilo! dienomis Ateitininkų namuose, 
sesuo, sulaukusi 77 m. amžiaus, į Remonte. UI. 
mirė vasario 27 d. Brighton Par- j x Susidarius pakankamam 
ke, Chicagoje. Pašarvota Kelly- j ^^i^a klausytojų, kovo 15 d. 
Carroll koplyčioje, 2616 W. 38th ; bus pradedami praktiško darbo 
Street. Kovo 2 d. po pamaldų ! sąskaitybos kursai (Bookkee-
šv. Juozapo ir šv. Onos bažny- j pe r) . Norintieji kursuose daly-
čioje bus palydėta į Portage, i v a u t i , prašomi skambinti telef. I g i j ^ ^ c h k a į o Medi i l Society) 

X Vysk. Vincentas Brizgys iš
vyko į Villa Maria, Holland, Pa., 
dalyvauti šv. Kazimiero vienuo
lijos globėjo šv. Kazimiero ir 
įstaigos — mokyklos ir slaugy
mo namų — įsteigimo 50 metų 
sukakties minėjimą. Iškilmės 
bus kovo 4 d. Jose dalyvaus ir 
Philadelphijos arkivyskupas kar
dinolas J. Kroli bei daug dvasi
ninkų iš rytinių pakraščių. 

x A. a. Ona Petrauskienė, 

IŠARTI IR TOLI ' 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Sol. Vincės -Jonuškaitės-

Zaunienės, buvusios Ijietuvos 
Valstybinės operos primadonos, . . 

v • ^ ~* i i Ta prcga sv. Mišios buvo Sv 
pagerbimas jos 80 metų sukak- f . , . - • T 

— Stasė ir Kazys Grkaai, gy
veną Santa Monica, Calif., va
sario 17 d. atšventė savo 40 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį. 

Dariaus- Girėno lit. mokyklos Vasario 16 d. minėjime eilėraščių montažą atlieka 7 skyriaus mokiniai. 
Nuotr. Gintaro Plačo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIAI MEDIKAI 

AMERIKIEČIŲ 
VISUOMENĖJE 

Cook County Gydytojų drau-

I UŽGAVĖNIŲ KARNAVALUI 
PRAĖJUS 

Ind., ir palaidota kapinėse ša-1 471-O8H po 5 vai. vak. 
lia savo tėvų. Nuliūdime liko 
sesuo Stella Darrell (Dabravols-
kis) su šeima Indianoj ir bro-

. 1 tėlė skrendanti", Hl-čią — Jaunimo centre, suruošti uz-
! pirmininkas dr. Hamilton pra-

X Publikai pageidaujant, ko- j nešė dr. F. Kaunui, kad jis pa-
vo 27 d., šeštadienį, Akademinio j rinktas kandidatu Gydytojo-Vi-

Prieš keletą metų dr. A. Pau 
liūs ėmėsi iniciatyvos Chicago 

gavėnių karnavalą. Ši mintis 
patiko daugeliui lietuviškųjų or
ganizacijų ir pirmasis kamava-

Kitas Mardi Gras komiteto 
skirtas premijas laimėjo: II 
vietą — 100 dol. Nastė Bilitavi-
čiūtė už kaukę "viena ir vienin-

75 
dol, Danutė Petkūnaitė už kau-. . . . . „ . . 
k? "šeškaitė". IV-tą - Loreta į bakndzio 4 d^ Rekolekcijas pra-
Deveikytė ir Bernice Barakaus-1 d e s k o v o 3 į f treciadien!, 7:30 

ties proga bus kovo 6 d. Los 
Angeles Sv. Kazimiero parapi
jos salėje. Visi Los Angeles ir 
apylinkių lietuviai kviečiami da
lyvauti didžiosios lietuvių daini
ninkės, daugeliu talentų pasauly 
garsinusios Lietuvą, sukakties 
iškilmėse ir pagerbtuvėse. 

— Washingt*>no, D. C , Balfo 
skyriaus rengiama popietė ir 
kun. J. Prunskio knygos "Lietu
viai Sibire" sutiktuvės bus šeš
tadienį, kovo 6 d., 3 vai. p. p. 
Domininkonų vienuolyno salC-je. 
Popietėje dalyvaus ir žodį tars 
Balfo cv pirmininkė M. Rudienė 
iš Chicagos. Ištraukas iš kny
gos "Lietuviai Sibire" skaitys 
R. Petrutienė ir J. Vaičiulaitie
nė. 

Kazimiero bažnyčioje Los Ange
les, o sukakties proga vaišės 
buvo Liet. Tautiniuose namuo
se, kur susirinko daug sukaktu
vininkų draugų ir pažįstamų. 
Juos visus sukaktuvininkai ir 
jų vaikai tinkamai priėmė ir pa
vaišino. Kolonijoje jie yra žino
mi kaip veiklus nariai, išaugi
nę ir išmokslinę savo šeimą — 
sūnų ir dukterį, sukūrusius lie
tuviškas šeimas. Sūnus Rimvy
das vedęs Dalią Butkevičiūtę, 
duktė Birutė sukūrusi šeimą su 
dr. Sigitu Babušiu. 

— Prof. Liudos Laurinavičiū-
• tės - AJssen paskaita Kun. Gra
žinos vyr. skaučių būrelio ren
giama, bus kovo 21 d., sekma
dienį, 12:30 vai. Taip pat bus 

— Kun. Kęstutis Trimakas j rodomas filmas apie Čiurlionio 
Los Angeles lietuviams šv. Kazi
miero bažnyčioje praves gavė
nios rekolekcijas kovo 31 d. — 

las praėjo su pasisekimu, 
to kasmet tokie karnavalai 

Po liai'Pranas; IndianojeEdvardas | * k a u t u ^ ū d ž i o ruošiamo dra- i suomeniiūnko premijai (Public 
Arizonoje ir Algirdas Kaliforni- \ m o s v a k a r o ™*u b u s pakarto-; Service Award). 
joje jtas Vinco Krėves "Raganius".; gios draugijos suvažiavimas 

i Aktoriai Jonas Kelečius ir Algi-1 vyksta kovo 12-14 d. Hilton vieš-
X Dail. Etos Sodeikienės pir- mantas Dikinis taip pat atliks [ b u t y j e . Mūsų gydytojų sąjun-

moji poezijos knyga "Poems by ; Ruigio Andriušio, Kristijono 1 g a i šiemet atstovauja neurologai 
Zita Sodeika" jau išėjo iš spau- Donelaičio ir Vytautės Žilins- p o v i l a s Nausieda Rusk Medical j Užgavėnių karnavalas. J a m e i ^ ^ ^ 
dos. šios knygos sutiktuvės bus! k a i t ė s kūrybą. Dramos vakaras i College, Robertas Kazanas,' *" "" 
'Galerijoje" kovo 12 d. per Zi-; įv yks Jaunimo centro didžiojoje ' Hinsdale, ir Audrius Plioplys, 
tos Sodeikienės parodos atidary-: salėje, 

į kaitė už kaukę "nykštukai", pre- val. vak. Balandžio 3 d. skiria
ma lietuvių jaunimui — ateiti
ninkams, skautams ir visam 
jaunimui. Prasidės 9:30 vai. 

. į mija 50 dol., V-tą vietą — 30 
. dol. Regina Krutulytė ir Laima 

gavėnių proga buvo ruošiami. Į ^ J ^ į "hidrantas, _. 
Dalyvių nestokota. j _r — ' ~ J ( į r o s fe , ryto viršutinėje salėje. Lietu 

šiais metais vasano 20 d.; s k į r t a _ ^ ^ j viams bus proga atlikti revizij* 
Jaunimo centre buvo suruoštas | ^ ^ ^ ^ fc Benediktui! ^ ™» m e t ų l r P* 3 1™ 6 1 1 a t e i " 

ciai. 

kūrybą. (Vasario 12 d. laidoje 
buvo klaidingai įrašytas paskai-
tininkės vardas "Linda", turi 
būti: "Liuda). 

AUSTRALIJOJE 

mą, kurio metu eilėraščius iš 
tos knygos susirinkusiems sve
čiams skaitys aktorė Laima 
Rastenytė - Lapinskienė. 

X Chicagos Liet. Dantų gy
dytojų sąjungos tradiciniai pa
vasario priešpiečiai bus kovo 14 
d., sekmadienį, 12 vai. p. p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Visos narės su šeimomis ir drau
gais prašomi dalyvauti. Rezer- Į 
vacijos būtinos. Ta proga bus 
ir laimingojo numerio trauki- : 

mas ir paaiškės, kas laimės dail. j 
Br. Murino paveikslą, kurį dai-
lininkas yra padovanojęs sąjun-; 
g a l 

šiuo metu gilinąs žinias Mayo 
klinikoje, Rochester, Minne
sota. 

Lietuviškoji sesija vyks sek-
i madienį, kovo 14 d., 2-4 vai. po 

i su savo ' 'bizniais" dalyvavo 
trylika organizacijų. Jį organi
zuojant ypatingai daug sielos ir 
darbo įdėjo Vytautas Markevi
čius. Organizacijos užėmė sales, 
klases ir su įvairiais gaminiais 
viliojo karnavalo dalyvius. Ga
na įspūdingai atrodė Cicero lie-

už kaukę "pingvi 
I nai". Mažesnes premijas laimė 
1 jo kaukės "Princas ir varlė" — 
S. Kybartas ir Algis Plioplys j P i r m g i m ^ JĮ 

— Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė Melbourne buvo labai įs
pūdingai atšvęsta vasario 12 d., 
Lietuvių namų salėje. Buvo di-

reviziją plomatinis priėmimas, kuriame 
dalyvavo nemaža Australijos 
politikų, visuomenininkų bei 
kultūrininkų. Nuoširdžiai buvo 
pasveikintas į minėjimą atsilan
kęs Melbourr.o arkivyskupas. 

pietų. Dr. F . Kaunas, pasiekęs | tuvių Medžiotojų ir žuvautojų 
šeimos gydytojo specialybę, te- į (mažoje salėje) miškas, kuria-
besitobulina įvairiuose šeimos 
gydytojo suvažiavimuose. Sau
sio 25-29 d. dalvvavo Nevada 

me veikė užkandinė su stirnie
nos ir briedienos kepsniais. Ba
lio Pakšto orkestras linksmino 

— Irena ir Stasys Petraus-
! kai, Toronto. Kanada, susilaukė 

dukrelės Kristinos 
ir Į j Irenos. Mažytė yra visos gimi- j p a e i t a s tostas už D. Britanijos 

Klasėse ir salėse veikė barai ' n ė s d ž i a u š s m a s . YV™ J a č^axx- \ karalienę. Kalbas pasakė kai 
užkandinės, vyko loterijos, bur- ^ i a s i * ? * * f r

0 1 ė i r J ° n a S P e " | kurie valstijų ministeriai. Aukš-
t ininkėsbūrė kortomis ^ Į g " ? * * , * * » * S t e P ° * a s 

; Kryzevičiai 
tį", buvo galima paragauti ska-į J ^ ~ . , . . , . , I — Vasano 16-ton diena bumų spurgų ir kitokių skanumy-; _ _ _ . Z. . --

*~ . . . fvo iškilmingai gražiai atšvęsta 
nu. Organizacijos visaip sten-

i Jaunimo centro Vasario 16 dienos mi-

Freischuetz" operoje girdėsime į šįeR€. j ™ina-re Vail, Colorado. Šią iš
dainuojant ir šias dainininkes:! _ _ _ _ . i vyką rūpestingai tvarko sporto 
Aldoną Buntinaitę. Rūtą Pak-i X ifuhu g m ^ 1 M S b u s ! darbuotojo A. Lauraičio vado-
štaitę. Eglę Rūkštelytę- Sund-; k o v o W l r * &™™1* §aul iU i vaujamas American Travel Ser-
Rtrom ir Gražiną Stauskas. į^muose._ Dalyvaus dalinių a t - ' i v i c e B u r e a u keiionių biuras. 

Academy of Family Ph>-sicians j dalyvius šokių muzika. Didžio-
sąskrydyje South Lake Tahoe, j je salėje trenkė trankus orkest-
kur Heavenly Valley kalnuose ras ir smagiai džiūgavo jauni-
buvo progos ir paslidinėti. Par- mas. 
sivežė sidabro medalį ir trofėją Kavinėje Lietuvių Operos pa-
už pergalę slalom varžybose. į stangom gėrėtasi šokėjomis. 
O kovo 5-13 d. dalyvaus Lais- j Jaunimo vienetas "Vaiva" in-
vojo Pasaulio Lietuvių gydytojų Į scenizavo jau anksčiau matytą 

Pedagogikos lituanistinį institu-

.. . _ . i sudėtinėmis jėgomis. Pagnndi-
dziuginti karnavalo da-• . , _ .^ . ^ , „ ^ . , . . . . , . i ms kalbėtojas buvo dr. K. Erin-yvius. kurių ir šiais metais . . . , . ., , . . 

gesi 

nestokota. 
Stebint karnavalo nuotaikas, 

tenka pripažinti, kad stokojama 
kultūrinių renginių, gražių, hu
moristinių pramogų. Vyravo per 
didelis, ypač jaunimo ir nepilna
mečių, įsilinksminimas stipres
niais gėrimais. 

tieji svečiai buvo apdovanoti 
informacine literatūra. Kitą 
dieną buvo pamaldos Šv. Jono 
bažnyčioje, kur šv. Mišias atna
šavo kun. Pr. Vaseris, giedojo 
parapijos choras ir solistas*-J: 
Rūbas. 

namuose 
; stovai. Suvažiavimo metu nu-

x Hattie Misevičienė. Chica-; matoma programa: kovo 27 d., 
go, BĮ.. "Drauge" įsigijo nau- ; šeštadienį, suvažiavimo atidary-
jausių leidinių ir ta proga paliko | mas, po to darbo posėdžiai, va-
auką už kalendorių. Ačiū. ikare banketas; kovo 28 d., sek-

X Jonas ir Elena Pečiuliai,! " • * » * Pamaldos Brighton 
Munster. Ind.. buvo atvj-kę į j P a r k o I i e t u v i u katalikų bažny-
"Draugą", įsigijo naujausių lei-: člo-lc- ^ ^ P° Pamaldų vyk-

G. 

X Dail. Juozo Mačėno dailės 
darbai išstatyti Michigano mie
sto bibliotekos patalpose. Paro
da bus uždaryta kovo 8 d. Apie 
jo kūrybą rašė vietinė spauda 

dinių 17 įteikė0 10 dol." auką l i e - i ^ 1 ^ i š v " K- 3 -^^™ kapines j i r j o piešiniai susilaukė susido-
tuviškos spaudos stiprinimui.: P a m i n ėt i Romo Kalantos 10 me-; mėjimo. Keli paveikslai par-
Labai ačiū. ! t ų s u s l d e ^ i n i m o sukaktį. Bus ; duo tį. 

i autobusai. Po to bendri užkan-
x šv. Juozapo garbei šv. Mi- į džiai šauliu namuose. x A* P ' B a 8 d o n o pirmoji be

siu ir maldų novena prasidės į __ . iletristikos knyga žemaičių tar 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d 

paradas didžiojoje salėje. Iš vi 
so dalyvavo įvairių kaukių 42 
Teisėjai iš jų 
premijom. Premijas laimėjo: I 
vietą "Štrausai" — Darius Bal-
zaras, Vytas Liškūnas, Paulius 
Deveikis. Premija — 150 dol. 
skirta Mardi Gras komiteto. 

penkerių metų mirties sukaktį. 

Šv. Kazimiero bažnyčioje. Jas 
atlaikė prel. J. Kučingis, para-

Su dideliu rūpesčiu sekė nuo-
* • • *z.~ "".' ",-"<~"•*""* """TT J taikąs pirmininkė Irena Kriau-Į ^v-""^1"* ™ ^ \ . T " 
tą. Dėmesio centre — kaukių 1 , , . _ . . . ,T . . . . T_ . , Jos buvo užsakiusios sv. Misiąs 

cehuniene ir Vaičaitis. Kai kar-' 
navalas baigėsi, kai minios išsi-

' "* """I"** **"'j veržė i lauką, Jaunimo centrasl**.. - - ^ " 
atrinko keletą; _ » , _ , į pi jos klebonas 

' atrodė kaip po audros. Tad no - ' ' 
rėtųsi prašyti, ikad būtų kultū
ros, atsakomybės, tvarkos ir 
jaunimo blaivesnių nuotaikų. 

Jurgis Janušaitis 

gis, neseniai pabėgęs iš ok. Lie
tuvos. Surinkta rekordinė su
ma — net 12,000 dol. aukų — Antanas Skėrys paruošė 
Altai, Bendruomenei ir Tautos Gėdingo lietuvių istoriją — 
Fondui. į "Geelongo lietuvių bendruome-

— Lietuvos Dukterų draugi- j °ės kroniką", kuri išleista at
jos Los Angeles skyrius vasario! s k i r u leidiniu. Aprašymas api-
7 d. gražiai paminėjo savo įkū- j m a 30 metų veiklą, 
rėjo kun. dr. Felikso Gurecko 

— Zigmas ir Gail šermukšniai 
su penkių vaikų šeima persikė
lė iš Connecticut į Los Angeles. I 
Tikimasi, kad jie įsijungs ir į j 
lietuvišką gyvenimą. 

lituanistinius kursus Mel
bourne baigė: Kristina Baškytė, 
Marius Baltutis, Rasa Baltutytė, 
Vija Gaidelytė, Laima Mucenie-
kaitė, Gailė Pranckūnaitė ir 
Vida Žemaitytė. 

— Melbourno fit. mokykla 
vasario 14 d. pradėjo mokslo 
metus. 

CHICAGOS ŽINIOS 
TRANSPOBTACIJOS 

CENTRAS 
Chicagos planavimo komisija 

patvirtino planus statyti 27 
Už a. a Kazimierą Plėnį, j m e "Gyvenims najūkaa" jau su- j aukštų transportacijos centrą 

miesto centro šiaurinėj pusėj. (7 vai. rytais). Marijonų koply-' k u r i o k e t v e r i ^ m e t U m i r t i e s s u " j laužyta "Draugo" spaustuvėje ir 
čioie Drie "Draugo". Norintieji: k a k t l s su«5na kovo 4 d., sv. Mi- j šiomis dienomis išeis iš spaudos. čioje, prie "Draugo". Norintiej 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Marian Fathers. 6336 So. Kil-
bourn Ave., Chicago, IH. 60629. 

(pr.). 
x Ieškoma vedėjo-vedėjos Le-

monto Maironio Lituanistinei 
mokyklai 1982-83 mokslo me
tams. Pageidaujamas pedagogi
nio išsilavinimo pagrindas ir ge
ras lietuvių kalbos žinojimas. 
Atlyginimas bei kelionės išlai
dos pagal susitarimą. Suintere-

šios bus kovo 6 d. 10 vai. ryto • Knygos sutiktuvės numatytos 
Jėzuitų koplyčioje. Nuoširdžiai I balandžio 16 d., penktadienio 
prašome visus gimines, draugus i vakaronės metu. 

o 13-27 aukštai bus skirti rašti
nėms. Nuo šio centro bus grei
to susisiekimo linija į CHare. 
LENGVATOS MOKYTOJAMS 

Chicagos arkivyskupijos mo
kytojams ne tik atlyginimas pa-

ir pažįstamus prisiminti a. a. 
Kazimierą savo maldose. 

Nuliūdę: žmona Sofija, 
sūnūs ir brolis su šeimomis 

(sk.). 
x Albertas Stoekus, Chicago, i 

x Patikslinimas. "Draugo" 
vasario 26 d. 8 psl. buvo Aud
rius Polikaitis, aštuntos klasės 
mokinys (ne: S-to skyriaus). 
Taip pat buvo Ieva 2abaraus-
kaitė, turėjo būti: Ieva Zaba-

ŪL, "Drauge" prisipirko naujau- j rauskaitė. Už korektūros Mai
šių leidinių ir dar paliko auką. d ^ atsiprašome. 

Tikimasi, kad ir miesto taryba 
planus patvirtins. Centras nu-į 
matytas pastatyti tarp Clark, Į ^ ^ d r a u d i . B l u e ^ ^ . 
Lake ir La Salle gatvių. N u o ; ^ , „ ^ . . ^ „ ^ „_, 
trečio ild 12-to aukšto bus au-

keliamas 9r/c, bet jie turės ir ki
tas lengvatas: apmokamą svei-

tomobiliams statyti 1,280 vietų, 

1 Blue Shield apie 690 dol. me-
I tams, užmokamą socialinę ap-

Labai ačiū. 
X Prižiūrėsiu \aiką a r vyres

nio amž. žmogų Marąuette Par-
suoti asmenys prašomi kreiptis į ko apylinkėse. Prašau skam- Feliksas Pajarskas, Juozas Pe-
i Onutę Ftelding teL S57-4855. ! bint po 6:30 vai. vak. telefonu leckis, Lilija Jasas, Virguijus 

x Po 3 doL atsiuntė: O. Bur
neikienė, Juozas Juozaitis, R. 
Geidukytė. Anelė Puodžiūnas, 

Tėvų Komitetas 
(pr.) 

x K. AVEOPTOO nwno kolekci
jos paroda atidaroma šį penk
tadienį, vasario 26 d., 7:30 vai. 
vak. Čiurlionio galerijoje, Jau-

471-2406. (sk.). j Baltrukaitis. Albinas Žukauskas, 
X Lietuvių Fondo Fed. Kre

dito Kooperatyvas moka aukš
tesnius procentus už indėlius 
kaip bankai ar taupymo b-vės. 
Kiekviena sąskaita yra apdraus-

nimo centre. Bus išstatyta virš; ta iki 100,000 dol. Kooperatyvas 
60 aliejaus, akvarelės ir grafi-
kos darbų, bei medžio skulptū-
rtM Paroda veiks du savaitga
li ir 'rečiadienj. kovo 3 d. 

(pr.). 

atidarytas trečiadieniais nuo 

Sigitas Kaunas, Vera Ambrozai-1 
tis. Visiems ačiū. 

X Juozo Daumanto Šaulių' 
kuopa. Los Angeles, Calif.. peri 
mūsų bendradarbį J. V. Ruokį 1 
atsiuntė 25 dol. auką už gerą ; 
"Draugo" informaciją. Labai I 

12 -6 v., šeštadieniaia nuo 10-12 I d ė k o J a m e -
•ai. L F . patalpose tel. 737-2110, \ X Charles R. Misiūnas, Dow-
sekmadieniais nuo 1 0 - 1 v. Jau- ners Grove, DL, užsisakė nau-
nimo Onta*. (ak.) I jausiu leidinių už didesnę sumą. 

Lietuvos Vyčių Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjime "Lietuvos 
atsiminimų" pietuose įteikia metų pažymėjimą "Margučio" valandėlės vado
vams. Iš kai^s: dr. Leonas Kriaučeltūnas įteikia pažymėjimą Valdui Adam
kui ir Petrui Petručiui, sėdi Maria Rudienė, iškilmių vadovė. 

NuoT J. TanrulakHo 

drauda 6.7% nuo algos, duoda
mi įnašai pensijų fondui — 6% 
nuo algos, gaunama nemokama 
gyvybės apdrauda 4,000 dol. 
vertės, metuose duodama 10 ap
mokamų dienų susirgimams, tu
rima Illinois nedarbo apdrauda, 
profesinės atsakomybės apdrau
da, duodama 150 dol. profesi
niam pasitobulinimui. 

PRIEŠ DIRBTINIUS 
VAMZDŽIUS 

Chicagos miesto taryba nesu
tiko duoti leidimo statybose nau
doti plastikinius vamzdžius ar 
tokia apdangą Elektros lai
dams. 

i 

MERE PREL ROSEMEYER 

Prel. Richard A. Rosemeyer, 
buvęs kard. Cody koncleris ir 
generalvikaras, mirė vasario 28 
d., sulaukęs 59 m. amžiaus. Mi
rė Šv. Atanazo parapijos klebo
nijoje, Evanstone, kur buvo 
klebonas. Jis buvo vienas pa
grindinių tvarkytojų 1979 m. 
įvykusios popiežiaus kelionės į 
Chieagą. Laidojamas kovo 4 d. 

PERMA2AI POLICININKU 

Kylant nusikaltimų skaičiui, 
nusiskundžiama, kad permažai 
policininkų. Cicero miestą se
niau naktį saugojo 15 policinin
kų, dabar — tik 6. Tlnley Park 
miestą, kur gyvena 26,000 žmo
nių, patruliuoja ūk trys poli
cininkai. 

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

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

Šeitad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

jnmmiiitmiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimttimii 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 6Srd Street 
Chicago, 111. 60029 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Sefttad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiimmiimiimiiiiiimiiiiiiHiiiiiimtiiiiui 
iiiiiiinminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiir 

AUŠRA 
1979 m. geguiis —1980 m. Sausis 

Nr. l«/56 — 20/90 

Tai IV-sis Lietuvos pogrindyje lei
džiamo žurnalo "AUŠROS" rinkinys, 
apima 16. 17, 18, 19 ir 20 numerius, 
pasirodžiusius su 1979 m. gegužės — 
1980 m. sausio datomis. •-

Redagavo ir vardų rodyklę sudarė 
Jonas Dainauskas. Išleido Akademinės 
Skautijos Leidykla, Chicago 1981 m., 
276 psl. Kaina ~šu persiuntimu $6-95. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 4545 
W. 63rd St„ Chicago. UL 90829. 

Illinois gyventojai dar prided 42 et. 
valstijos mokesčio. 
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