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Negarbinga poeto 
išmonė 

(Tęsinys) 
Populiarusis tėvas Liauks-

nūnas, retorikos ir muzikos 
profesorius ir pagarsėjusių 
vadovėlių autorius, Vilniuje 
garsėjęs „Tėvo Linksnio var
du, už vadovavimą studentų 
saviveiklai taip pat buvęs 
jėzuitų persekiojamas: už 
karnavalo iškilmių sutaisymą 
rektorius j j „torkavęs". 

Sarbievijus buvęs atplėštas 
nuo pamiltosios Lietuvos ir, 
užuot rašęs poeziją, Krokuvoj 
turėjęs pamokslus sakyti kara
liui. 

Taigi šitie šviesūs vyrai 
buvo jėzuitų universi teto 
„kankiniai". 

„Kankinys", ar nekankinys 
buvo pagarsėjęs ir pirmasis 
„Lietuvos istorijos" autorius 
Albertas Vijūkas Kojelavi
čius, Marcinkevičius nežino, ar 
gal nutyli dėl to, kad šią 
„Lietuvos istoriją", universi
teto sukaktuvių metais pareng
tą spaudai ir jau spaustuvės 
surinktą, išleisti uždraudė, 
Aničo patariamas, partijos 
Centro Komitetas su gene-
ralmuravjovu Dybenka priešą-
ky. 

O kaip su Just. Marcinke
vičiaus dramomis? 

„Katedros", tiksliau „Vil
niaus katedros" apmatai tokie. 
Vyskupas Masalskis, parsive
žęs iš kaimo Lauryną Stuoką, 
išsiunčia į užsienius mokytis 
architektūros ir palieka jį ten 
badmiriauti, o jo sužadėtinę 
Ievą pasigrobia, susilaukia su 
ja sūnaus, jį nužudo, o Ievą 
uždaro į vienuolyną. Mokslus 
baigęs, Laurynas grįžta į Vil
nių ir, nepaisydamas skriau
dos, stato Masalskiui „melo ir 

klastos katedrą", bet širdy 
liepsnoja pagieža. Dėl to maiš
tauja prieš skr iaud iką . I r 
lyg tyčia kilęs maištas įtrau
kia jį į maištininkų eiles. Paka
riamas Vilniuje sufraganas 
Kasakauskas, o Masalskį nut
vėrę maištininkai pakaria 
Varšuvoj. Scenoj belieka 
patampyti jo, pakarto, iškam
šą ir pasityčioti iš vyskupo. 

Tokie apmatai. Ataudų lyri
ką paliksim literatūros kriti
kams. Mažiau prisimenąs isto
riją žiūrovas gak' pamanyti, 
jog „maištas" (Kosciuškos 
sukilimas Marcinkevičiui vir
to „maištu") kilo prieš Masals
kį dėl nuskriaustosios Ievos. 
Labai neskanų įspūdį daro 
pakartojo vyskupo iškamša. 
Tai pasityčiojimas iš jo prie
vartinės mirties. Iš jos tyčiotis 
nevalia. Poetas turbūt pamir
šo, kaip graudžiai raudojo pats 
dėl savo draugo prof. Jono 
Kazlausko prievartinės mir
ties. O su vyskupu Masalskiu 
taip lengvai susidoroti negali
ma. Turėjo jis trūkumų, tačiau 
ir gražių pėdsakų paliko mūsų 
krašto kultūros istorijoj. Ver
tas jis atskiros monografijos. 
Jeigu reiktų poetui Masalskio 
poelgį su Laurynu, Ieva ir 
sūnumi įrodyti teisme, kažin ar 
pasisektų. Sakysi, „Katedra" 
ne istorija, o „poeto išmonė". 
Betgi ar leistina „išmonei" 
apjuodinti ir pažeminti isto
rinį veikėją? Argi norėtų pats 
Marcinkevičius, kad po jo 
mirties kitas poetas rašytų 
apie jį su tokia „išmone", kad, 
be šeimos, turėjo meilužę, 
vaikų ir juos nužudė arba įka
lino? 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Prieš atomo ginklus 
Anglijos vyskupų konfe

r e n c i j o s p i r m i n i n k a s , 
We8tminsterio arkivyskupas 
Hume, neseniai kalbėdamas 
Belgijoje, nurodė, jog krikščio
nys privalo bekompromisiniai 
atmesti branduolinį ginklavi
mąsi ir paremti visas pastan
gas, kuriomis yra siekiama 
įgyvendinti visuotinį nusi
ginklavimą. Reikia suprasti, 
pažymėjo kardinolas, kad visų 
branduolinių ginklų uždrau
dimas yra neišvengiamas įsi
pareigojimas visos žmonijos 
atžvilgiu. Krikščionys, kuriem 
žmogaus gyvybė nuo pat jos 
prasidėjimo motinos įsčiose 
yra aukščiausioji vertybė, 
negali sutikti su tokiu ginklu, 
kurio eventualus panau
dojimas pareikalautų milijonų 
žmonių aukų ir nesukontro
liuojamų gamtinių nuostolių 
ateities generacijoms. 

D o m i n i n k o n ų 
vienuolija 

Pagal paskutines statisti
kas, Domininkonų vienuolija 
turi 7,220 narių. Domininkonų 
vienuolijoje yra 5,550 kunigų ir 
180 kandidatų, besiruošiančių 
priimti kunigystės šventimus. 
Šiais metais buvo įšventinti 62 
nauji kunigai domininkonai. 
Domininkonai dirba 82 kraš
tuose. Domininkonų vienuo
lijos žinioje veikia septyni uni
versitetai. 

Užsienio korespondentams Salvadore pavyk
davo susitikti su sukilėlių vadais, aplankyti jų 
stovyklas, kol nebuvo nužudyti 4 Olandijos tele

vizijos reporteriai. Nuotraukoje vienos sukilėlių 
grupės vadas „comandante" Juan Ramone Med-
rano savo štabe, netoli Usulutano miesto. 

Padėtis Sinajum 
J e r u z a l ė . — I z r a e l i o 

miestuose ir kaimuose įvyko 
vyriausių rabinų paskelbta 
maldos ir pasninko diena, skir
t a įtikinti vyriausybę, kad ji 

T R U M P A I 
IŠ V I S U R 

Ar Maskvai pavyks 
suartėti su kinais? 
Maskva. — Kaip jau rašyta, Mao Tse Tungo laikais Kinija 

sovietų Brežnevas pasakė reiškė pretenzijas į savo žemes, 
kalbą Taškente, kur ragino kurias caro Rusija prisijungė 
Kiniją užbaigti nesusiprati- pagal Kinijai primestas „nely-
mus. Tai švelniausia sovietų gias sutartis". Mao Tse Tungui 
vadų kalba apie santykius su mirus, dabartiniai kinų vadai 
Kinija per 20 metų. Brežnevas nebemini atimtų teritorijų, 
prisiminė laikus, kada Sovietų savo kritiškose pastabose dau-
Sąjunga ir Kinija buvo susi- giau liesdami Afganistano ir 
rišusios draugiškumo, bendra- Kambodijos okupavimą bei 
darbiavimo ryšiais ir pridėjo, didelės kariuomenės laikymą 
kad jis dabartinių nedrau- prie Kinijos sienos. Naujieji 
giškų santykių niekad nelaikė kinų vadai išreiškė Maskvai 
normaliais. Mes pasirengę be pageidavimą, kad ji pripa-
jokių sąlygų susitarti dėl žintų, jog carų sutartys buvo 
priemonių gerinti ryšius, kurie nelegalios, tačiau leido supras-
būtų pagrįsti abipusės pagar- ti, kad Kinija nereikalus senų 
bos, pasitikėjimo, nesikišimo, žemių sugrąžinimo, 
abipusės naudos pagrindais, Trys pasaulio didžiosios 
pasakė Brežnevas. galybės žaidžia strateginį 

Vasario mėn. apie Kiniją žaidimą. Amerikos ginklai 
kalbėjo sovietų premjeras Taivanui gali pastūmėti Kini-
T i c h o n o v a s , s i ū l y d a m a s ją į sovietų glėbį. Sovietai 
pradėti pasitarimus, vesti grasina Amerikai draugyste ir 
dialogą, pagrįstą susipratimo bendradarbiavimu su Pekinu, 
ir lygių teisių principais. Ta Amerika turi rankoj „kortą", 
proga sovietų „Izvestija" nuro- — Kinijos apginklavimą 

— Lenkijos valdžios sluoks-

Kelias į Kiniją 
Nobelio taikos premijos 

laureatė vienuolė sesuo Tere
sė iš Kalkutos išreiškė įsitiki
nimą, kad atsiranda galimybės 
vienuoliam grįžti atgal į 
Kiniją. Žmonių meilės seserų 
misionierių vienuolijos įstei
gėja, sesuo Teresė praneša, 
kad daromi žygiai pasiųsti 
keletą šios vienuolijos narių į 
Kiniją. Šiuo metu Žmonių 
meilės misionierės savo žinioje 
turi 206 namus įvairiuose 
pasaulio kraštuose. 

Pasveikino Teresę 
Popiežius Jonas Paulius 

II-sis asmenišku laišku pa
sveikino vienuolę seserį Teresę 
iš Kalkutos, kuriai gruodžio 10 
Italijos katalikų Švenčiausios 
Jėzaus Širdies universiteto 
m e d i c i n o s f a k u l t e t a s 
iškilmingai suteikė garbės 
doktorato laipsnį. Šiuo me
dicinos ir chirurgijos dokto
ratu universitetas norėjo įver
tinti ir pagerbti seserį Teresę 
dėl jos didžiulių nuopelnų, 
nešant pritaikomosios medi
cinos pagalbą kenčiantiem 
žmonėm Indijoje ir kituose 
pasaulio kraštuose. įver
tindamas jūsų pastangas ir 
jūsų pasiaukojimą kenčian
tiem žmonėm, — rašo seseriai 
Teresei Šv. Tėvas, — medi
cinos ir chirurgijos fakultetas 
nori atskleisti savo studijų ir 
tyrinėjimų įvairiose mokslo 

jie jautė troškuli ar ne. Užper
nai žiemą dykumoje automa
šina važiavo penki izraelitai niai paskelbė, kad buvęs „Soli-
karininkai. Sugedus mašinai, darumo" vadas Walesa labai 
jie nutarė žygiuoti pėsti į netoli- užsispyręs. Jis norįs, kad gene-

sustabdytų pasitraukimą iš mą stovyklą, tačiau dykumoje rolas Jaruzelskis „pas jį keliais 
Sinajaus, kuris numatomas jie buvo rasti negyvi, sušalę, atšliaužtų". 
balandžio 25 d. Premjeras Naktimis dykumoje labai 
Beginąs nekartą pakartojo, šalta, pavasarį dažnai įvyksta 
kad, nežiūrint nemažos opo- netikėti potvyniai, kai nuo 
zicijos, jis įvykdys Izraelio kalnų pradeda tekėti sutirpu-
duotą žodį ir laikysis su Egip- sio sniego srovės. 

Amerikiečių stovykla bus 
250 mylių nuo artimiausio 
miesto Eilat. Karinė vadovybė 
jau skelbė, kad kareiviams bus 

^sudarytos progos laisvomis komisij 
dienomis aplankyti Izraelį ir 

dė įtempimus tarp Washing-
tono ir Pekino ir pasidžiaugė, 
kad Amerikai vis vaidenasi 
siaubingas vaiduoklis, kad 
Sovietų Sąjunga ir Kinija 
pagerins santykius. 

Prieš savai tę Maskvoje 
lankėsi trys Kinijos ekonomis
tai, kurie, Kinijos žiniomis, 
studijavo sovietų vadovavimo 

moderniais ginklais. 

Ragina japonus 
stiprinti gynybą 

tu pasirašytos sutarties. 
Izraelio vyriausybė net ati

dengė, kad ji per daug nenu
simintų, jei būtų priversta atsi
statydinti . Pagal konstituciją, 
vyriausybė eitų pareigas iki 
rinkimų. Tuo metu, iki naujos 
vyriausybės sudarymo, >ai ne
tektų bijoti parlamento truk
dymų, par lamentas negalėtų 
jos pašalinti . Prieš dvi savai
tes paskelbti opinijos tyrinėji
mai parodė, kad Begino Likud 
parti ja 120 vietų parlamente 
laimėtų 53 vietas (praėjusiuo
se birželio rinkimuose ji gavo 
48 vietas). Darbiečiai, jei rinki
mai būtų šiomis dienomis 

— Italijoje mirė įtakingas 
kardinolas Pericle Felici, 
Bažnyčios Kanonų ekspertas, 
žinomas lotynistas. J i s buvo 
70 m. amžiaus. Jis buvo Vati
kano II-jo susirinkimo gene
ralinis sekretorius. Vėliau 
vadovavo kanonų kodekso 

ai. Kardinolo balsas 

Toki jo . Gynybos sekreto
rius Caspar Weinberger išvy
ko į ilgesnę kelionę. J i s 

įmonėms metodus. Kinus prie- aplankė Japoniją, važiuos į 
mė Aleksander Bachurin. Filipinus ir Pietų Korėją, 
valstybinio planavimo komi- Japonijoje sekretorius kai-
teto vicepirmininkas. Sausio bėjo spaudos klube, kur ragino 
mėn. Maskvoje lankėsi Kini- stiprinti gynybą, sustiprinti 

pagarsėjo 1978 m., nes jis 
Egiptą. CBS News šią savaitę paskelbė pasauliui popiežių 
skelbė, kad iš 82-tos parašiu- J o n o p a u u a u s i.mojo ir II-jo 
tininkų divizijos, kuri nu- išrinkimą 
siuntė 600 karių į Sinajų, buvo 
„išskryninguoti" 150 kareivių, 
nes patikrinus rasta, kad jie 
vartojo narkotikus. Nors tokių 
kareivių Sinajuje šiuo metu 
nėra, vadovybė nusiuntė į 
dykumą du armijos narkotikų 
specialistus. 

Izraeliui pasitraukus, Sina-
gautų 40 vietų, vietoj turimų ^us b u s t u š č i a s ' ^skyrus bedui-
47. Izraeliui dar neaišku, ar Į * * e n t l 8 ' k u n o s k l a J ° J a P° 
Likudo partija vėl pasirinktų dykumą nuo neatmenamų gyventojus kad ne nebal 

jos prekybos delegacija. Pekine 
šiuo metu vieši sovietų dele
gatai, kalbama apie prekybą. 
Pernai Kinijos prekyba su 
Maskva siekė 400 mil. dol., 
kada prekyba su Amerika apė
mė 5.5 bil. dol. 

Hong Konge leidžiamas 
„Far Eastern Economic 
Review" rašo, kad Sovietų 
Sąjunga ir Kinija susitarė dėl 
prekių tranzito. Kinijos prekės 
galės keliauti sovietų geležin
keliais į Europą, į Iraną, o 

S a l v a d o r a s . - Sekmadienį sovietai savo prekes į Vietna-
įvyks Salvadoro konstitucinės mj* six*8 Per Kiniją, 
asamblėjos rinkimai. Komu- Nors sovietai laiko prie Kini-
nistai sustiprino savo smurto J08 s i e n u 4 5 divizijas kariuo-
veiksmus, siekdami įbauginti menės, įtempimai čia atslūgo. 

Salvadoras rinks 
laikinąjį seimą 

Beginą savo vadu, nes jo 
sveikata vis silpnėja. Sakoma, 
kad rinkimų Izraelyje nenori 
nei partijų vadai, nei balsuo
tojai. 

laikų 

Arabų riaušės 

Sinaju je j a u b a i g i a m a 

suotų. Laikinasis prezidentas 
Duarte prisiekė savo garbe, 
kad rinkimai nebus klasto
jami, bus teisingi. J is ragino 
visus piliečius, kuriems smur
tas nusibodo, atlikti pareigą, 
pasisakyti už demokratinę 

Reagano kalba 
britų parlamentui 

J e r u z a l ė . — Okupuotame 
formuoti J C M F 0 " kariuomenė QmmJ*?** "*'*.**' hrih III i l. I r t l į 
(Mu l t i na t i ona l Force and 

kariuomenę, laivyną, kad 
Japonija galėtų ginti ne tik 
savo salas, bet ir vandens 
kelius 1,000 mylių nuo Japo
nijos. 

Kalbėdamas apie Amerikos 
politiką Ramiajame vande
nyne, sekretorius pabrėžė, kad 
JAV toliau gins Korėjos nepri
klausomybę, išlaikys savi
tarpio pagalbos sutartis su 
Japonija ir su Filipinais bei 
rems Pietryčių Azijos valsty
bių sąjungą. 

Vabzdžiai erdvėje 
Hous tonas . — Erdvėlaivis 

„Columbia" iškėlė į erdves 
kelių rūšių vabzdžių ir astro
nautai praneša Žemėn apie jų 
elgesį besvorėje erdvėje. Šią 
programą erdvės tyr imų 
administracijai pasiūlė aukš
tesniosios mokyklos mokinys 
Todd Nelson iš Rose Creek, 

Observers). Po ilgų pratimų 
Kalifornijos Mojavę dykumoje 
jau atvyko JAV 505-tojo pėsti
ninkų pulko I-masis batalio
nas . Kareiviai turės Sinajuje 
išbūti po 6 mėnesius ir tai 
nebus labai maloni tarnyba. 
Izraelio karininkai įspėjo 
amerikiečius, kad klimatas 
Sinajuje nekoks. Gegužės ir 
spalio mėnesiais siaučia įky
rios smėlio audros. Vasarą 
temperatūra pakyla iki 120 
l a ipsn ių . Dykumoje labai 
sausa ir žmonės turi gerti daug 
skysčių, nes gresia kūno 
išdžiūvimas. J aun i izraelitai 
kareiviai turėjo išgerti nusta
tytą kiekį skysčių, nežiūrint ar 

srityse galutinį tikslą: su meile 
tarnaut i žmogui. Su meile 
tarnaujant žmogui, niekada 
nesustojama vien prie jo kūno. 
Meilė visada veda į žmogaus 
dvasią, pažadinama joje viltį ir 
t ikė j imą n e n y k s t a n č i o m i s 
krikščioniškomis vertybėmis. 

granatą į pravažiuojančią 
karinę mašiną. Vienas Izra
elio seržantas žuvo, trys karei
viai buvo sužeisti. Kita grana
ta nepataikė į automobilį, 
nukrito gatvėje, kur sužeidė 
tris arabus. Libane Palestinos 
laisvinimo demokratinis fron
tas tuoj pasigyrė, kad grana
tas metė jos nariai, tačiau 
vėliau PLO štabas šią žinią 

Derybos su Kuba 
Meksika. — Diplomatiniai 

sluoksniai paskelbė, kad Kuba 
pasirengusi įsijungti į pasita
rimus su Amerika dėl padėties 
Centro Amerikoje ir Karibų 
jūroje. Atidengta, kad nese
niai Kuboje lankėsi specialus 

paneigė. Manoma kad pales- v a l s t y b ė 8 departamento pa 
tlllKPiM L*«ne bijo Izraelio s i u n t i n y 8 g e n Vernon Wal-

ters, kuris su Castro kalbėjosi 4 
valandas. Kuba nenorinti pasi
žadėti nutraukti paramos 
siuntimą Salvadoro komunis
tams. 

Meksikoje netrukus prasi
dės derybos tarp JAV ir Ni
karagvos. 

Jenkins laimėjo 
Londonas. — Britanijos pa

pildomus parlamento rinkimus 

keršto veiksmų. 
Neramumai Izraelio oku

puotame Vakarų Krante kiek 
aprimo. Kaip žinoma, riaušės 
prasidėjo, kai Izraelio karinė 
valdžia pašalino EI Bireh 
miesto burmistrą. Atsiliep
damas į riaušes, Izraelio kari
nis komendantas gen. Uri Orr 
paskelbė, kad iš pareigų 
pašalinami dar dviejų arabų 
miestų burmistrai: Nablus ir 
Ramallah. Jie buvo išrinkti 
burmistrais 1976 m. rinkimuo
se. Jų vieton miestams vado
vauti paskirti izraelitai parei
gūnai. 

Londonas . — Britų vyriau
sybė turėjo pasiduoti opozici
jos partijai ir paskelbti, kad Minnesotos. 
prezidento Reagano vizito pro- Atronautai pranešė, kad 48 
ga birželio mėn. jis bus kandys savo dėžėje plasnoja 
pakviestas pasakyti kalbą sparnais ir nuolat skraido, 
parlamentui ne istorinėje Dvylika naminių musių tupi 
We8tminsterio salėje, bet prie ant stiklinės dėžės kraštų ir 
Lordų rūmų esančioje Karališ- mažai juda. Tuo tarpu bitelės, 
koje galerijoje. Su šia vieta kurių nuvežta 14. plaukioja 
sutiko ir darbo partijos vadai, erdvėje nejudindamos sparnų, 
nors daug darbiečių, parla- Jos labai ramios, nerodo jokio 
mento narių, pareiškė, kad jie aktyvumo. Astronautas Lous-
Reagano kalbą boikotuos. ma sako, kad bitės ilsisi. 

Darbo partijos vadas Foot ..tinginiauja", 
pasakęs, kad prez. Reaganas _ _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ — _ 
nenusipelnęs garbės kalbėti 
Westminstery. KALENDORIUS 

Kovo 27 d.: Rupertas, Lidija, 
Vinotas, Rūta. 

Kovo 28 d.: Rogatas, Gunde-
linda. Rimkantas, Girma. 

Kovo 29 d.: Bertoldas, Die-
moda, Kernius, Almante. 

Kovo 30 d.: Regulas, Korne
lija, Danulis Medą. 

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
6:09. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

40 1., naktį 25 1. 

naujosios socialdemokratų 
partijos kandidatas, buvęs dar-
bietis Roy Jenkins, gavęs 33 
nuoš. visų balsų. Konservato
rius G. Malone gavo 27 nuoš.. 
darbo partijos Wiseman — 26 
nuoš., škotų nacional i s tų 
kandidatas 11 nuoš. 

Dabar socialdemokratai tu-
Glasgovo priemiestyje, kurio rės parlamente 29 atstovus, o 
atstovas Sir Tbomas Galb- su liberalais atstovais ši 
raith neseniai mirė, laimėjo santarvė turės 41 balsą. 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 778-7852 

KNYGININKAI KVIEČIA TALKON 
(Pokalbis su Ateities Literatū
ros Fondo pirmininku Kęstu
čiu Kebliu). 

Kur tik pasisuksi mūsų tar
pe — vis koks nors fondas. Ar 
ifL Ateities Literatūros 
Fondas bus dar vienas naujas 
medis tame fondų miške? 

Medis? Galbūt. Tačiau ne 
naujas. Ateities Literatūros 
Fondas (ALF) veikia jau nuo 
1-968 metų. 

Taip seniai? Tai kodėl apie 
tą ALFą nieko nesigirdi? 

Savireklama nėra mūsų stip
rybė. Valdyboj neturime „rek
lamos ministro", tai ir nėra 
kam būgnais mušti ir dailiai 

-

-—•danes. 

- . •• - , 

fotografuotis laikraščiams. 
Na, gerai. O sakykit ką tas 

ALFas veikia? 
Telkia lėšas grožinės litera

tūros knygom leisti. Galima 
sakyti, tai pagelbinis vienetas 

t ^„Ateities" knygų leidyklai, ku
ri ALFo finansuojamas kny
gas leidžia atskira literatūros 
serijos etikete. 

Per tą keturiolika metų bene 
būsite vieną — kitą knygelę fi-

, nansavę ir išleidę? 
0 , taip. Viso labo 23. 

H Nemažai. Bet kelios iš jų bu
vo vertingos? 

Dvidešimt trys. Bent mums 
taip atrodo. Nors šiaip pri
pažinimo esame susilaukę ir iš 

Nesigiriant, keturios 
rnūsų knygos laimėjo pre
mijas. 

Kurios? 
1. Mero „Striptizas", D. Sadū-

naitės „Baltas Ievos medis", A. 
Landsbergio „Muzika įžen
giant į neregėtus miestus" ir 

"'"•"pernai K. Bradūno „Užeigoje 
;r* prie Vilniaus vieškelio". O ir 

•nepremijuotųjų tarpe buvo 
"T^daug tokių, kurios susilaukė 

palankaus literatūros kritikų 
bei skaitytojų dėmesio. 

Atrodo, esate patenkinti ir 
turtingi. 

Esame patenkinti tuo ką atli
kome, nepatenkinti tuo ko ne
spėjome ar nesugebėjome pa
daryti. O turtingi, tai ne. 
Knygą išleidus, galą su galu 
dažniausiai suvedame, bet ki
tai leisti jau vėl reikia dairytis 
lėšų. 

O kaip telkiate lėšas? 
Specialiems projektams po

rą kartų esame gavę paramos 
iŠ Lietuvių Fondo. Kartais 
susilaukiame aukų iš atei-
tininkiškų vienetų ar šiaip iš 
gerų žmonių. Na, žinoma, šiek 
tiek grįžta ir iš parduotų kny
gų. Tačiau pastoviausios įplau
kos ateina iš ALF narių, kurie 
moka 25 dol. metinį įnašą. 

Ar gauna nariai ką nors už 
tuos dolerius? 

Gauna visas tais metais 
Fondo ištekliais išleistas kny
gas, ankstesnių gali įsigyti 
smarkiai papiginta kaina. Įna
šai skaitosi auka, kurią gali
ma atsiskaityti nuo pajamų, 
mokant federalinius mokes
čius. Bet svarbiausias „užmo
kestis" nariams tai dvasinis 
pasitenkinimas, kad savo 
ištekliais talkina vertam kul
tūriniam darbui — puoselėja 
išeivijos lietuvių literatūrą. 

Kiek tokių dvasiniai paten
kintų narių turite? 

Turime tikrai puikių narių. 
Daugelis remia šį darbą ne tik 
savo metiniais įnašais, bet ir 
naudingias patarimais bei dė
mesiu, paskatinimu. Bet ar 
nenorėtumėte paklausti apie 
Fondo valdybą? Juk nederėtų 
m a n baigti šį pokalbį, nepami
nėjus savo bendradarbių. 

Gerai, kas valdyboje? 
Marija Bajorūnienė, Vaclo

vas Kleiza, Aušrelė Liūlevičie-
nė, Viktorija Skrupskelytė ir 
Janina Udrienė. 

Negali sakyti, kad tai būtų 
negirdėtos pavardės. Val
džia gausi, na, o kiek narių tu
rite, taip ir nepasakėte. 

Paprastai svyruoja tarp 60 ir 
120. Pernai buvo 70. 

Tai ne daug. Ar ieškote nau
jų? 

Žinoma, galėtų būti dau
giau. Ypač lauktume jau
nesniosios kartos ateitininkų, 
mokslus baigusių jau po mūsų 
Fondo įsikūrimo. Man atrodo, 
kad jų dėmesys lietuviškai kul
tūrai yra daug didesnis, negu 
tai rodytų jų vos pastebimas 
skaičius ALF sąrašuose. 

Atrodytų, kad į ALFą kvie
čiate jaunuosius sendraugius. 

Kas gi tie jaunieji sendrau-

Partizano Daumanto jaunučių ir jaunių kuopos 
nariai su vadovais ir globėjomis po pirmo susi

rinkimo Ateitininkų namuose Lemonte. 
Nuotr. A. Liaugaudo. 

giai? Su klasifikacijom sunku. 
Mane patį prieš porą metų dar 
tokiu pravardžiuodavo. Bet ge
rai, sakykim, kad kviečiam 
fondan visus jaunuosius send
raugius nuo 19 iki 99 metų am
žiaus imtinai. Gi priimt tai pri
imsim kiekvieną, nežiūrint, ar 
jis tilps į šią siaurą kategoriją, 
ar ne. 
Jei kiltų noras įstoti Fon

dan, ką turėčiau daryti? 
Nelaukit, kol tas kilnus no

ras praeis. Čiupkit banko kny
gelę, išrašykit 25 dol. čekį ir 
pasiuskit ALF sekretorei Jani-
n a i U d r i e n e i ( 2 1 7 9 5 
Hampstead, Birmingham, MI, 
48010), pažymėdami, kad čia 
įnašas už 1982 metus. O jei Če
kių knygelė laikinai užšaldy
ta, brūkštelkite jai atvirlaiškį 
ir sakykit, kad jus vėliau para
gintų. Čekius rašyti „Ateitis" 
vardu. 

Mūsų pokalbis pradeda jau 
krypti į asmeniškumus ir pro
pagandą. 

Nemanau, čia tik paprastas, 
kaimyniškas kvietimas jung
tis į smagų Ateities Literatū
ros Fondo būrį- Negi koks nusi
kaltimas kviesti talkon? 

Ką gi, tegul, jau taip ir bus. 
Dėkui už tą kvietimą ir už ži
nias. 

Ačiū ir jums už dėmesį mūsų 
kultūrinėms pastangoms. O 
dabar lauksime jūsų čekio ar 
bent atvirlaiškio. 

Koresp. 

ATEITININKU 
NAMŲ 

KALENDORIUS 
K o v o 27 d. — Mergvakaris 

jaunajai. 
K o v o 28 d. — Daumanto 

kuopa. 
Balandžio 4 d. — rekolekci
jos. 

B a l a n d ž i o 1 8 d. — 
Ateitininkų namų tarybos 
posėdis ir mergvakaris jauna
jai. 

Ba landž io 25 d. — popietė 
su rašytoju Čes. Grincevi-
čium. 

Gegužės 1 d. — Ateitininkų 
Federacijos tarybos posėdis. 

Gegužės 2 d. — Partizano 
Daumanto kuopa. 

G e g u ž ė s 1 5 d . — 
Ateitininkų namų pavasario 
balius. 

Gegužės 16 d. — Popietė su 
Arvydu Tamulių. 

Gegužės 23 d. — Lietuvių 
gydytojų susirinkimas. 

G e g u ž ė s 3 0 d . — 
Ateitininkų šeimos šventė. 

Biržel io 6 d. — Kristijono 
D o n e l a i č i o m o k y k l o s 
abiturientų išleistuvės. 

Biržel io 13 d. — lietuvių 
Fronto Bičiulių susirinkimas. 

KUN. FELIKSĄ 
G U R E C K Ą 

P R I S I M I N U S 
Gyvenimo kelionėje teko su

tikti ir pažinti kun. Feliksą Gu-
recką. 

Pirmą kartą jį sutikau, kada 
lankiau Kražių „Žiburio" gim
naziją. Vos tik buvo įšven
tintas į kunigus, jis buvo pa
skirtas v ikaru į Kražių 
parapiją. Tada jam teko būti ir 
Kražių gimnazijos ateitininkų 
kuopos kapelionu. Jis lanky
davo ne tik kuopos susirin
kimus, bet ir berniukų bei mer
gaičių būrelių susirinkimus. 
Savo energingu žodžiu ragino 
mus būti gerais ir pavyzdin
gais ateitininkais. 

I>ĖL DR. E. DRAUGELIO 
UŽUOMINŲ APIE PR. DOVYDAITI 

Gyvas jo prisiminimas pali
ko, kada ėjom steigti pavasari
ninkų kuopą. 

Buvo tamsi rudens naktis. 
Ėjom per pelkes ištiestais liep
tais ir kad neįkristumėm į jas, 
pasišvietėme žibintais. Iš to 
susirinkimo dar atsimenu, 
kaip vienas dalyvis rekomen
davo savo kandidatą į pir
mininkus: „Sveiks, dikts, 
pavalgis, gali būti pirminin
ku"... 

Ir vėl sutinku kun. Feliksą 
Gurecką Tauragėje. Tada jis 
buvo mokytojų seminarijos ka
pelionu. Buvo literatūros va
karas Tauragės gimnazijoje. Į 
tą vakarą buvome pakviesti ir 
raseiniškiai. Kapelionas mus 
mielai sutiko ir apnakvydino 
pas save. Seminarijos choris
tus paprašė, kad mums padai
nuotų: „Už Raseinių, ant Du
bysos teka saulė, teka..." 

Vėl tą patį mielą kunigą su
tinku jau už jūrų marių, Chi-
cagoje, dirbantį artimo meilės 
darbą, įsteigusį Lietuvos Duk
terų draugiją, kuri iki šiolei ne 
tik Chicagoje, bet ir kituose 
miestuose tęsia jo darbą. Tai 

„Drauge" š.m. sausio mėn. 
30 d. „Iš ateitininkų gyve
nimo" skyriuje paskelbtos 
įdomios iškarpos iš a.a. dr. 
Eliziejaus Draugelio prisi
minimų. Dėmesį atkreipė dr. E. 
Draugelio pastabos apie a.a. 
Prano Dovydaičio, kaip atei
tininkų sąjūdžio pradininko, 
atliktą vaidmenį pačioje sąjū
džio pradžioje. Dr. E. Drauge
lis primena, kad tarp jo, taip 
pat ateitininkų pirmūno, ir P. 
Dovydaičio vaidmens buvę 
dideli skirtumai. Esą, P. 
Dovydaitis nemėgęs ir nenorė
jęs tiesioginiai santykiauti su 
draugais moksleiviais, t.y. eiti 
į jų tarpą, organizuoti kuope
les, skyrius, šaukti susirinki
mus, sakyti ugningas kalbas ir 
t.t. Esą, jis to nedaręs, nes neti
kęs šiam darbui. P. Dovydai
čio darbas buvęs svaresnis, 
kaip pvz. sunkiosios artilerijos 
paruošimas fronto lauke būsi
mai pėstininkų atakai. Aišku, 
tarp dr. E. "Draugelio ir P. 
Dovydaičio galėjo būti veiklos 
būdų, taktikos, net strategijos 
kai kurių skirtingumų, bet 
kodėl priskiriama P. Dovydai
čiui lyg priekaištas, kad jis 
nemėgęs ' ir nenorėjęs tiesio
giniai bendrauti su mokslei
viais? Sių dienų ir ateities 
ateitininkų kartoms, asmeniš
kai nepažinusioms P. Dovy
daičio, panašus atsiliepimas 
gali sukelti abejonių, kaip P. 
Dovydaitis galėjo pasidaryti 
bei iškilti ateitininkų sąjūdžio 
vadu ir net penkiolika metų 
ateitininkams vadovauti. P. 
Dovydaitis savo misiją sukelti 
krikščioniško atgijimo idėją 
lietuvių tarpe, tiesa, nepradėjo 
nuo slaptų būrelių organizavi
mo, bet išėjo į viešą, teisėtą 
kovą, panaudodamas lietu
višką spaudą, kuri tuo metu 
buvo tinkamiausia priemonė 
savoms idėjoms paskelbti. P. 
Dovydaičiui pirmoj eilėj rūpė
jo ne telkti rusiškose gimna
zijose slaptai veikiančius lietu
vių moksleivių būrelius į 
rajonus, kaip dr. E. Draugelis 

Į mena, bet pasipriešinti inteli
gentų tarpe vyraujančioms 
rusinimo, nihilizmo bei 
antikrikščioniškų pažiūrų 
nuotaikoms. Didele drąsa ir 
ryžtingumu P. Dovydaitis iškė
lė ir viešai skelbė krikščioniš-

simai" sukėlė, ypač mokslei
vių tarpe, drąsą bei ryžtą dvasi
niai atsinaujinti, pasekti jo 
pėdomis ir rikiuotis naujiems 
uždaviniams atlikti. J i s kūrė 
kylančiam sąjūdžiui ideolo
ginius pagrindus. Kaip „Atei
t ies" redaktorius a r t i m a i 
bendradarbiavo su ateitinin
kais, kurie žavėjosi jo skelbia
momis idėjomis, įtaigavusio
mis organizuotis ir veikti „Visa 
atnaujinti Kristuje" šūkio 
reikalavimais. P. Dovydaičio 
skelbtiems kr ikščioniško 
atgijimo šūkiams sėkmingai 
plintant, susidarė palankios 
nuotaikos sąjūdžio sekėjams 
organizuotis ir gyviau veikti. 
Dr. E. Draugelis mini, kad jis ir 
dauge l i s k i t ų j a u n u o l i ų 
idealistų lyg kregždės skraidė 
po Lietuvą kurdami ateitinin
kų kuopeles. Bet visa tai vyko 
po to, kai lietuviai moksleiviai 
jau buvo girdėję P. Dovydaičio 
skelbtą džiugią naujieną, kai 
P. Dovydaičio redaguojama 
„Ateitis" tą jaunimą paža
dino, uždegė ir sukėlė entuziaz
mą organizuotai veikti. Tai P. 
Dovydaičio veiklos būdas — 
kelti idėjas, jomis įtaigauti 
plačiąją lietuvių visuomenę, 
atsiriboti nuo įsigalinčių sveti
mų negeistinų įpročių ir jų 
vietoj plėsti naują, krikščio
niškuoju mokslu pagrįstą 
pasaulėžiūrą. 

Nėra duomenų, kad P. Dovy
daitis ateitininkų sąjūdžio 
pradžioje būtų vengęs tiesio
ginio sąlyčio su jaunimu, gi 
vėliau visą savo gyvenimą 
pašventė ateitininkų jauni
mui. Tad dr. E. Draugelio 
trumpa užuomina apie P. 
Dovydaitį negali būti vertin
tina, kaip to meto realios tikro
vės apibūdinimas. 

S. Rauckinas 
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P O P I E T Ė SU 
R A Š Y T O J U 

G R I N C E V I C I U M 
Kita k u l t ū r i n ė popietė 

Ateitininkų namuose Lemonte 
bus balandžio 25 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Klausysimės 
rašy to jo Česlovo Grince-
vičiaus kūrybos. Chicagos 
sendraugių ateitininkų sky
rius kviečia jaunus ir senus 
pasižymėti balandžio 25 d. 
savo kalendoriuose ir atvykti į 
Ateitininkų n a m u s rašytojo 
Grincevičiaus pasiklausyti. 

Iš visų aistrų galingiausia 
yra meilė, nes ji apima galvą, 
širdį ir visą kūną. Voltaire 
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DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 
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DR. PETER T. BRAZIS 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 
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DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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nerūdijantis paminklas. Jo k o atgijimo būtinumą visiems 
gyvenime gražiai derinosi l i e t u v i a m s , y p a č in te l i -
malda ir geri darbai, o kiek
vieną dieną prisiartinimas prie 
Dievo altoriaus džiugino jo gy-

Jonas Žadeikis 

F E D E R A C I J O S 
TARYBOS POSĖDIS 

Ateitininkų federacijos 
tarybos posėdis įvyks ne 

g e n t a m s ir mokyk l in io 
amžiaus jaunimui, kurie buvo 
jaučiamai slegiami svetimų 
įtakų tariamai mokslo ir 
pažangos vardu. 

P. Dovydaičio paskelbtos ir 
skleidžiamos krikščioniškojo 
atgimimo idėjos „Ateityje" ir 
kt. spaudoje katal ikams 
moksleiviams buvo didžiai 
džiugi naujiena, plačiai paskli-

RELIGINIS 
SUSIKAUPIMAS 

Ateitininkų namuose jau 
kelinti metai prieš Velykas 
y ra r u o š i a m a r e l i g i n i o 
susikaupimo diena. Šiemet 
toks religinis susikaupimas 
įvyks Verbų sekmadienį , 
balandžio 4 d. Susikaupimo 
vadovas bus kun. J . Vaškas, 
MIC. Dalyviai renkasi prieš 10 
vai. ryto. Dienos programoje: 
konferencijos, poka lb ia i , 
laikas susikaupimui ir išpa
žintims, bendri pietūs, šv. 
Mišios. Dalyvauti norintieji 
būtinai prašomi registruotis iš 
anksto (ne vėliau kovo 31 d.), 
skambinant šiais telefonais: 
434-0298 arba 246-5390. 

HininHiimmiiiiiiiinmiiiimiiiiiiiiiiiir 
VLADAS ŠLAITAS 

Nesu Vėjo Malonėje 
Suskirstyta: Rudenio saulės rau-

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K 5 A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs 

balandžio 17 d. (kaip anks- do jų tarpe, sukeldama vilčių donas ratas, Lietuviški debesys 
čiau buvo pranešta), bet ryžtis naujiems krikščioniško 
gegužės 1 d., šeštadienį, toje gyvenimo veiklos žygiams. Iki 
pačioje vietoje, Ateitininkų „Ateities" pasirodymo lietu-
namuose Lemonte, ir bus viai moksleiviai daugelis jautė 
vykdoma ta pati darbotvarkė, rusų, lenkų bei žydų daugu-
kaip anksčiau buvo pranešta, mos įtaigaujamas svetimas 
Posėdžio pradžia 1 vai. p.p. lietuviams pažiūras. P. Dovy-

Adolfas Darnusis, daičio „Ateityje" paskelbti 
AF tarybos pirmininkas „Trys pagr indin ia i klau-

Vandens žolė. Esu pozityvus ir 
praktiškas svajotojas. 110 pusi. 
Kieti viršeliai Išleido ATEITIS 
1978 Aplan!cas Vilijos Eivaitės. 
Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 
su persiuntimu $5.73. 

UI. gyv. prideda 5% valstijos 
mokesčių. Užsakymus siųsti — 
DRAUGO adresu. 
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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 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

CH1RURG1ĮA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, III. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. 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 

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 

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 

Vai 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURC1IA 
2656 VV. 63rd Street 

: antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 ak 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą - Pirm 
antr , treč , ketv ir šeštad 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

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

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. — 778-3400 

' • 



Lietuviai užgrūdinti 

SPAUDOS 
LAISVĖS KOVOJE 

Šiemet sueina 42 metai, kai 
mūsų tėvynė neteko nepriklau
somybės ir traukia sunkų ver
gijos jungą. Šiemet taip pat su
eina 38 metai, kai tūkstančiai 
tautiečių buvo priversti pasi
traukti į Vakarus iš savo tėvy
nės. Niekas tada netikėjo, kad 
reikės kurti naują gyvenimą 
svetimuose kraštuose. Pra
džioje sakėme, kad tik dviem 
savaitėm pasitraukiame, kol 
frontas praeis, paskui dviem 
mėnesiam, vėliau dvejiems me
tams, o štai matome, kad emi
gracijoje išaugo nauja karta, ir 
jau nežadame taip greitai su
grįžti į savo gimtąją žemę. 

Aukščiausiojo apvaizda lė
mė, kad mums tenka gyventi ir 
dirbti dėl savo tėvynės švieses
nės ateities svetimuose, nors ir 
labai svetinguose, kraštuose ir 
mokyti tėvynės meilės savo 
jaunąją kartą, kuri savo tėvų 
žemės nėra mačiusi. Kai tėvy
nė yra pavergta, mums tenka 
atlikti tuos darbus ir uždavi
nius, kurių mūsų pavergti bro
liai ir seserys negali nuveikti. 
Mes turime už juos kalbėti, nes 
jie neturi žožio laisvės; mes turi
me skelbti pasauliui jų kan
čias, nes jie yra belaisviai. 

kiekvienas pogrindžio spau
dos lapas. Tas lapas rašomas 
mums, kad mes jį skelbtume vi
sai išeivijai ir visam pasauliui. 
Per mūsų spaudos puslapius 
mes diena iš dienos statome lie
tuvių tautai kultūrinį, visuo
meninį ir politinį palikimą ir 
paminklą. Mes dar per arti esa
me ir neturime istorinės per
spektyvos, kad galėtume įver
tinti savosios spaudos reikšmę 
lietuvybei. Po 50 metų studen
tai rašys disertacijas apie da
bartinę mūsų veiklą ir sems iš 
spaudos kultūrinio paminklo 
medžiagą. 

Šiandien yra įteikiama ak
torei, dramaturgei, poetei, rašy
tojai Birutei Pūkelevičiūtei pre
mija už šių metų konkurso 
geriausią romaną „Devintą la
pą". Tai yra „Draugo" 31-sis 
premijuotas romanas. Tai yra 
jau išleista 31-ma grožinės lite
ratūros knyga. Tai yra didelis 
įnašas į mūsų literatūros isto
riją. Birutė Pūkelevičiūtė yra 
sukūrusi keturis romanus, ku
rie visi yra „Draugo" premijuo
ti. J i praturtino mūsų literatū
rą ir savąja kūryba pasistatė 
paminklą lietuvių grožinės li
teratūros istorijoje. 

MECENATŲ ŽODIS PREMIJA ĮTEIKIANT Rimties valandėlei 

Visų tautų istorijoje mato
me, kad žodis yra pati didžioji 
jėga, kuri suburia tautas į vie
nybę ir apsaugo jų tapatybę. 
Tas žodis betgi turi būti pasto
vus ir įamžintas spaudos ženk
lais, pagarbiai priimtas ir su 
meile tariamas šeimoje ir vi
soje tautoje. Su nostalgija, bet 
graudžiai prisimename savo 
tautos garbingą praeitį jos isto
riją, kai lietuvių karingoji tau
ta su kalaviju išplėtė valstybės 
sienas nuo Baltijos jūros iki 
Juodųjų marių, bet nepanau
dojo galingesnio ginklo — 
spaudos žodžio išplėsti savo 
kalbą ir apsaugoti tautos ta
patybę. Jei spaudos žodis būtų 
buvęs panaudotas visoje Lietu
vos valstybėje, tai šiandien Eu
ropos veidas būtų kitoks. J is 
būtų žmoniškesnis, — panašus 
į mūsų tautos žmoniškumą ir 
toleranciją. 

Kad mūsų tauta išnyktų, 
anuomet caristinis Lietuvos 
pavergėjas uždraudė jai turėti 
savo spausdintą žodį. Tau
tinės kultūros kovos laikotar
pis, kuris ėjo drauge su lietuvių 
tautos sąmonės atgavimu, pra
sidėjo su aštriu konfliktu dėl 
raides ir truko 40 metų (1864-
1904). Tik devyniolikto šimt
mečio beveik pabaigoje, kai 
pasirodė „Aušra", „Varpas", 
„Tėvynės Sargas" ir kiti laik
raščiai, atbudo mūsų tautoje 
sąmonė, kad jos paskirtis nėra 
būti vergais. 

Įskaitant pirmąją komunis
tinę okupaciją, šiemet sueina 
40 metų, kai mūsų pavergta tė
vynė neturi laisvo spausdinto 
žodžio. Tenai negali laisvai 
reikštis minties ir žodžio talen
tai. Todėl nepaprastą reikšmę 
ir vertę turi mūsų lietuviškoji 
spauda laisvajame pasaulyje, 
ypač dienraštis „Draugas", ku
ris diena iš dienos lanko tūks
tančius šeimų. 

Pavergtoje tėvynėje mir
tiname pavojuje yra rašomas 

„Draugas" nepajėgtų skirti 
kasmet premijos, jei nebūtų me
cenatų, kurie supranta ir įver
tina literatūrinę kūrybą. J au 
31- vieneri metai suėjo, kai 
mecenatai per „Draugo" pre
miją yra įsijungę į literatūrinę 
kūrybą. Šių metų „Draugo" 
premijos mecenatai yra dr. Ri
čardas ir Raimonda Kontrimai 
iš Kalifornijos. „Draugo" vado
vybės ir visų lietuvių vardu la
bai nuoširdžiai dėkoju dr. Ri
č a r d u i i r R a i m o n d a i 
Kontrimams ir per juos vi
siems, kurie savo lėšomis pade
da, kad lietuvybės palaikyme 
literatūriniai talentai iškiltų, 
dėkoju visiems spaudos rėmė
jams, nes be jų paramos mūsų 
spauda tokiose sunkiose išeivi
jos sąlygose negalėtų išsilaiky
ti. 

Į spaudos ir literatūrinė*; kū
rybos ateitį mes žvelgiame su 
optimizmu. Jau turime ir atei
nančių metų „Draugo" premi
jos mecenatę Ireną Vinclovie-
nę, kuri jau yra pasiuntusi 
„Draugui" dviejų tūkstančių 
dolerių čekį. „Draugo" ir būsi
mo laureato ar laureatės vardu 
Irenai Vinclovienei nuošir
džiai dėkoju. 

Visiems „Draugo" ir bendrai 
spaudos rėmėjams noriu pasa
kyti, kad visi mes dirbame lie
tuvybės išlaikymo darbą. Vi
sos mūsų organizacijos, visi 
kultūriniai pasireiškimai su 
tautiniais šokiais, festivaliais 
ir dainomis, su lietuviška ope
ra , jaunimo stovyklomis turi 
bendrą tikslą, kad lietuviš
kasis žodis išeivijoje neišnyk
tų. Čia ir suprantama spaus
dinto žodžio reikšmė ir svarba 
lietuvybės išlaikyme. Ir kol mes 
išeivijoje vadinsimės lietu
viais, tol mums bus reikalin
gas ir lietuviškasis dienraštis 
„Draugas". 

V. Rmš. 
Kalba, pasakyta „Draugo" tris

dešimt pirmojo romano premiją 
įteikiant. 

Raimonda ir aš dėkojame ko
mitetui už kvietimą dalyvauti 
šios dienos iškilmėse. 

Mes jaučiame privilegiją ir 
kartu didelį malonumą būti 
jūsų tarpe. Privilegija, nes 
nepramatytu atsitiktinumu 
tenka arčiau susipažinti su 
laureate, kuri mūsų šeimoje 
nuo jauniausios iki seniausio 
yra labai gerbiama. Mūsų 
jaunimas jau prieš daugelį 
metų New Yorke išsižiojęs 
žiūrėjo „Auksinės žąs ies" 
pastatymą ir vėliau skrajojo 
kartu su „skraidančiu paršiu
ku". Tuomi teko ir mum susipa
žinti su autorės dar viena kūry
bine puse. 

Yra ir malonumas, nes šis 
vakaras sudarė mums ypa
tingą progą pasimatyti su 
giminėmis ir su senais drau
g a i s , p a s i s m a g u r i a u t i 
neįprastame dvasiniame loby
ne, ir taip pat galbūt net ir 
svarbiau — tikrai pasijusti, 
kad, kaip ir tarp Los Angeles 
lietuvių, esame tarpe savųjų. 

Mano generacijos jaunimas, 
kuris dar yra Lietuvoje gimęs 
ir kurio pasąmonėje yra pasili
kę gilūs jos vaizdai, dar turbūt 
n e s i j a u č i a i š t i r p ę s m u s 
apsupusiame tautų puode. 
Savieji yra vis dėlto tie, kurių 
šaknys siekia Baltijos jūros 
rytinius krantus, kurie savo 
dvasiai semiasi iš tų turtų ir 
lobynų, kuriuos mūsų tautos 
protėviai, dainiai, genijai i r 
poetai yra mums palikę. Savie
ji yra tie, kuriuos riša t a s 
ypatingas ryžtas, dėl kurio 
buvo ir daug kentėta ir daug 
kraujo išlieta. 

Savieji yra ir tie, kurie dar 
gerbia tą simbolį ir credo viso 
to, ką mes išpažįstame, tai a š 
kalbu apie lietuvišką žodį. 

Šiandieną mes švenčiame šito 
žodžio triumfą. 

Kažkas yra pasakęs, kad 
žodis yra stipresnis už kala
viją. Mūsų tautos priešai tai, 
atrodo, gerai suprato ir tebe-
supranta, nes bando jį viso
kiais būdais sunaikinti. Šitaip 
buvo prieš šimtą metų spau
dos draudimo metu, šitaip yra 
ir dabar, k a d a tėvynėje tiesos 
žodis yra spausdinamas tik 
pogrindyje, bet kurio jėga 
prasiveržia pro visas pinkles ir 
uždangas į laisvąjį pasaulį. 

Ši diena mums simbolizuoja 
la isvo l ie tuviško žodžio 
triumfą, nes mes parodome 
sau, savo broliams ir sesėms 
tėvynėje, ir savo priešams, kad 
laisvas lietuviškas žodis yra 

dar labai gyvas, kad jis turi 
laisvą dirvą, kad jis turi daug 
sekėjų, ir, svarbiausia, jis turi 
jo labai stiprių kūrėjų. Ir jei 
mūsų valia nepalūš, jis dar 
ilgai gyvens. 

Mūsų mielai laureatei, mūsų 
brangiai lietuviško žodžio 
vaidilutei, kuri karts nuo karto 
atsiveda mus į lietuviško 
žodžio šventovę, žaviai ir kil
niai praplėsdama mūsų akira
tį bei sustiprindama mūsų 
tautinį gajumą, norėtume su 
Raimonda ir visais šio vakaro 
dalyviais palinkėti, kad dar 
daug tų lapų būtų, ir kad iš jos 
mėlynos gitaros dar ilgai 
skverbtųsi mielos melodijos ir 
jos dar ilgiau skambėtų. 

DIEVAS IR MOKSLAS 

LATVIAI 
V E N E C U E L O J E 

Venecueloje, Carakas mies
te, evangelikų pastorius R. 
Reinfelds pašventino latvių 
bendruomenės namą „Rygą". 
Namas įgytas už grynus pini
gus, be skolos, ir jo savininkas 
yra Venecuelos Latvių sąjun
ga, kurioje atstovaujama vi
soms Venecuelos latvių bend
ruomenės ir akademinėms 

organizacijoms, taip pat ir 
bendrosios ūkinės įmonės ir 
Latvių moterų komitetui, ku
ris padengė trečdalį to namo 
pirkimo išlaidų. Šis namas bus 
Carakas ir visos Venecuelos 
latvių bendruomenės centras. 
Čia bus įrengta latvių biblio
teka, klubas ir latvių koopera-
cinių bendrovių biurai. _j> 

Kun. G. Kijausko — 
šeimininko žodis 

Istorija matė daug gimstan
čių ir mirštančių tautų. Gyvos 
išliko tos, kurios nugalėjo 
visas kliūtis ir kūrybingai save 
išsakė. Lietuvių tauta šian
dien grumiasi nelygioj kovoj. 
Kūrybinis žodis, kūrybinis 
polėkis ja i užtikrina pergalę. 
Dž i aug iamės nenui l s tamų 
Birutės Pūkelevičiūtės pastan
gų kūrybiniais vaisiais — 
naujuoju „Draugo" premi
juotu romanu — „Devintu 
lapu". Ją sveikiname. Lygiai 
d ž i a u g i a m ė s i r l i n k i m e 
„Draugo" dienraščiui ištver
mės, lankančiam lietuvius 
plačiame pasauly 73-ti metai. 

Kol kūrėjų dvasią palaiky
sime gyvą, lietuvių tauta ilgai 
gyvuos. Gyvuok, Laureate! 
Gyvuok „Drauge"! Kol kūryba 
gyvuos, mes visi, sese ir broli 
lietuvi, gyvuosime. 

Sirija išveža 
kareivius iš Libano 

Beirutas. — Prasidėjus ne
ramumams namie, Sirija išve
žė dalį savo kariuomenės iš Li
bano, kur laikoma 30,000 
karių. Iš Tripolio miesto 
apylinkių ir Libano Beka 
slėnio išvažiavo specialių Siri
jos jėgų daliniai, kuriems va
dovauja Sirijos prezidento Ha-
fez Assad brolis Rifaat. 

Sirijos kariuomenė į Libaną 
buvo atsiųsta Arabų Lygos 
1976 m. Sirai saugo miestus, 
valdžios įstaigas, kelius ir 
strategines krašto vietas. 
Arabų spaudos žiniomis, Siri
jos Hama miesto kovose jau 
žuvo apie 2,000 sukilėlių ir apie 
400 kareivių. 

Kas sako prakalbą, visada 
turi žiūrėti, kad išsemtų temą, 
bet ne klausytojus. 

W. Churchill 

„Draugo" romano premiją įteikiant Clevelande 
kovo 20 d. Iš kairės: mecenatas dr. R. Kontrimas, 
premijos rengimo kom. pirm. M. Lenkauskienė, 

„Draugo" atstovas kun. V. Rimšelis ir laureatė B. 
Pūkelevičiūtė. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Dievo buvimo problema 
mokslo srityje iškyla, kai 
mokslas konstatuoja, jog yra 
kai kurių reiškinių, kurie tiek 
savyje, tiek ir visame pojū
t i n i a m e p a s a u l y j e n ė r a 
išaiškinami be atitinkamos jų 
buvimo priežasties. Priežas
tingumo principas sako, kad 
būtis neturinti savo egzis
tencijos iš savęs, būtinai ją 
turi iš kito. Jei kai kurie reiški
niai neturi savo egzistencijos 
nei iš savęs, nei iš viso pojū
tinio pasaulio, bet jie egzis
tuoja, seka, kad jų egzistenci
jos priežastis yra šalia pasaulio 
— antpasaulinėje Būtybėje, 
kuri duoda tiems reiškiniams 
buvimą. 

Dievo problema moksle išky
la, kai pozityviniai mokslai, 
r e m d a m i e s i m o k s l i š k a i s 
duomenimis, susiduria su 
pagrindiniu klausimu: kodėl 
reiškiniai yra ir kodėl yra 
tokie, o ne kitokie. Šiam 
klausimui atsakyti jau reikia 
išeiti iš pozityvaus mokslo 
ribų ir logiškai prileisti, kad 
yra virš gamtos priežastis, ku
rios reiškiniai yra pažįstami ir 
kontroliuojami. Yra daug 
reiškinių, mokslo pažįstamų, 
kurie gali būti Dievo buvimo 
įrodymo pagrindas. Iš jų 
paimsime tik kai kuriuos, 
b ū t e n t g y v y b ė s k i l m ė , 
pasaulio tikslingumas ir ste
buklas. Taigi Dievo buvimo 
problema remiasi dviem svar
biausiais principais: priežas
tingumo dėsniu ir konstata
vimu, kad pasaulio reiškiniai 
neturi būties iš savęs. 

Priežastingumo principas 
taip nusakomas: kiekvienas 
reiškinys turi savo priežastį. 
Kiekviena būtis, kuri neturi 
savo buvimo iš savęs, jį turi iš 
kito. Taigi turi priežastį šalia 
savęs. Kas egzistuoja ne iš 
savęs, ne savo jėga, tas egzis
tenciją turi iš kitur. 

Prieastingumo principas yra 
pagrindas visų eksperimenti
nių ir teoretinių mokslų. Juk 
bet koks mokslas nepasitenki
na vien tik registruoti reiški
nius, bet stengiasi juos tyrinė
ti įvairiose sąlygose bei 
aplinkybėse, patirti jų vietą 
gamtoje ir pritaikyti juos 
p r a k t i š k a m g y v e n i m u i , 
pramonei, žemės ūkiui ir pan. 
Tačiau taip elgiantis reikia 
pažinti priežast is , kurios 
apsprendžia reiškinio veikimą, 
nes tik taip galima reiškinį 
pritaikinti norimam tikslui. 
Dėlto visas fizikos mokslas 
yra ne kas kita, kaip ieško
jimas reiškinių priežasties. 
Mokslas ir apibrėžiamas, kaip 
pažinimas reiškinių iš juos 
apsprendžiančių priežasčių. 
Paprastas reiškinių pažini
mas, be juos apsprendžiančių 

priežasčių, be įstatymų arba 
dėsnių, kurie tuos reiškinius 
reguliuoja, nėra joks mokslas. 
Prieš Nevvtoną visi žinojo, kad 
kūnas, išmestas aukštyn, krin
ta ant žemės. Tačiau tai nebu
vo mokslas, nes nebuvo žino
ma priežasties, kodėl kūnai 
krinta žemyn. Tiktai kai New-
tonas atidengė visuotines 
traukos dėsnį, kūnų kritimas 
jau buvo mokslo dalykas. 

Visiems yra aiškus dalykas, 
kad pasaulyje egzistuojantieji 
daiktai nesukuria patys savęs, 
kitaip tariant , neturi būties iš 
savęs. Tad jų buvimo priežas
tis yra šalia jų. Galima atsek
ti visą eilę reiškinių, kurie turi 
savo priežastį, o tos priežas
tys kaip atskiri reiškiniai savą
sias priežastis, tačiau taip 
einant negalima nusukti į 
begalybę. Turi būti vi' 
pirmoji priežastis, kuri d a . 
pradžią visatai, gyvybei, žmo
gui. Nei visata, nei gyvybė, 
nei žmogus neturi buvimo iš 
savęs. Tad jų kūrėjas arba 
pirmoji priežastis yra už jų. Tą 
pirmąją priežastį ir vadina
me Dievu Kūrėju. 

Priežastingumo dėsnį ne 
visi priima ir pripažįsta. Pir
moje vietoje empiristai. Jie 
nedaro skirtumo tarp pojū
tinio ir intelektualinio pažini
mo. J ie nepripažįsta, kad 
žmogaus protas yra pajėgus 
pažinti absoliutinę ir visuo
tinę realybę. „Pojūtinė patir
tis, sako jie, mums pateikia tik 
atskirus ir atsitiktinus objek
tus, jų eilę be jokio priežasti
nio ryšio. Tad jei mūsų protas 
bando surišti atskirus objek
tus, tai yra tik tam tikra iliu
zija. Matydami pasikartojan
čius reiškinius tam tikra eile, 
mes imame galvoti, kad jų 
tarpe esąs tam tikras ryšys. 
Tačiau toks ryšys yra tik 
mūsų vaizduotėje, taigi iliuzija. 
Iš reiškinių tam tikros eilės 
negalima išvesti jų priežas
tingumo arba vienas nuo kito 
priklausomumo". 

Toks gamtos ir priežastin
gumo dėsnio supratimas yra 
klaidingas ir sukurtas vien tik 
fantazijos. J is pirmiausia 
priešingas sveikam protui. Jei 
nėra ta rp reiškinių jokio 
priežastingumo ryšio, jei nėra 
vienų reiškinių įtakos kitiems, 
tai kodėl visada žmonijoje 
buvo supratimas, jog blogas 
elgesys turi būti baudžiamas, 
o geras — pagiriamas, atly
ginamas? Jei nėra priežastin
gumo, tai nėra nei atsako
mybės, nėra kaltės, nei gero 
darbo. Būtų neteisinga bausti 
nusikaltėlį, jei jo nusikal
timas būtų tik atskirų faktų 
eilė be jokio ryšio. Taip panei
gus priežastingumo dėsnį, 

(Nukelta į 4 psl.) 
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į patalpą, kuri man atrodė dar svetimesnė, 
negu lig šiol matytosios — sienos buvo iš 
man nežinomos medžiagos, patalpa gana 
erdvi, iškilmingai nušviesta — altoriuj tebu
vo kryžius, mirties ženklas! Tą patalpą buvo 
pripildžius didelė, išgąstinga minia, choras 
giedojo išpažinimą: vėl pasigirdo mylimas 
mano vyro vardas, bet dabar jis skambėjo 
ne kaip grėsmingas kaltinimas, o kaip 
paskutinė giedančiųjų paguoda: Crucifixus 
etiam pro nobis sub Pontio Pilato. Tuo pat 
metu išgirdau tolimą griausmą, lyg kraštą 
būtų užgriuvusios negirdėtos audros, labai 
greit prisiartinusios — šventyklos mūrai, 
kur buvau, pradėjo siūbuoti. Dar kartą už
traukė choras drebinančiais balsais: Cruci-
fixus etiam pro nobis — — — kosminio 
choralo griausmas nustelbė mano vyro var
dą — ar tai ženklas, kad baigėsi laikai? 
Suklupau lyg ties neįžengiama žeme. Jau
čiau, kaip šimtmečiai subiro, lyg sutrukus 
grandinė — griuvo paskutinis šventyklos 
mūras ir žvilgsniui atsivėrė amžinybė — 

debesyse pamačiau tą pačią kėdę, kuri Jeru
zalėj stovėjo prieš teismo rūmus, bet joj 
sėdėjo nebe mano vyras, kurį jis kadai buvo 
nuteisęs; prieš jį, kur kadai buvo stovėjęs 
nuteistasis, dabar stovėjo mano vyras, lauk
damas pasmerkimo ištarmės. Bet kėdėj 
sėdintysis pažiūrėjo tokiu pat pasigailėjimo 
žvilgsniu, kaip kadai Jeruzalėj. Tuo pat 
metu išgirdau balsą: „Būk rami, Klaudija 
Prokula, aš esu visai kitas, negu tu ieškojai 
— esu tas, kurs nugalėjo pralaimėdamas, 
esu pradžia ir praradimas ir Amžinosios 
Meilės triumfas — dėl to nebijok: tu mirsi ta 
pačia mirtim kaip aš — mirsi už išgelbėji
mą to, kuris leidžia tau mirti!'" 

Buvau sukrėsta ir sujaudinta, ir laikas 
nukrito žemėn — pirmą kartą mano gyve
nime Kristaus tikėjimas sujudino mano sie
los gelmes. 

Tuo tarpu atsivėrė durys ir vidun įpuolė 
prokuratorius — ar iš tikrųjų jis? Ar tas 
skausmo išvargintas, patyčių iškreiptas vei
das buvo mūsų garbingojo pono? Romėno? 
Kurio garbė buvo beviltiškai sukulta — taip 
tegalėjo atrodyti žmogus, kurį sugniuždė 
nusiminimas! Jis krito, lyg kirvio nukirstas 
medis, prie ponios lovos, nuplėšė vainiką 
nuo kaktos, abiem kumščiais mušė sau į krū
tinę. 

— Aš ją nužudžiau, aš ją nužudžiau, — 
šaukė jis be paliovos. Stovėjau lyg apsvai
gus iš baimės. Paskui mačiau, kaip gerasis 
ponios vergas nusekė paskui jį. Ir jo veidas, 
išskyrus lūpas, atrodė be kraujo. 

— Jis matė, kaip miršta mūsų ponia, — 
užsikirsdamas kalbėjo vergas, — jį apgavo 
ciesorius, t a s pabaisa! Jis sėdėjo cirke šalia 
imperatoriaus, kuriam patiko jo susijaudi
nimas, kai ji įėjo į areną su kitais nazarie
čiais. Jie nešaukė „Morituri te salutant", 
kaip šaukdavo gladiatoriai, jie tik kalbėjo 
savo tikėjimo išpažinimą. Dar girdėjau jų 
paskutiniuosius žodžius: „Crucifixus etiam 
pro nobis sub Pontio Pilato —". 

Išgirdęs savo vardą, prokuratorius 
pakėlė akis. 

— Verge, duok man kardą! — košė jis pro 
dantis, o kai šis delsė, suriko: — Greičiau, 
greičiau, negaliu laukti! — Ir jis išplėšė iš jo 
ginklą. 

Bet aš tuoj padėjau savo ranką ant jo 
rankos, pasiruošusios smūgiui. 

Tvirtai, lyg ne pati iš savęs, tariau: 
— Ponto Pilote, Klaudija mirė, kaip mirė 

Kristus — per tave. bet ir dėl tavęs — 
J i s žiūrėjo j mane klaikiom akim ilgai ir 

nesuprasdamas — ir staiga jo žvilgsnis nu
krypo į šalį. Jis paleido kardą. 

Nebeturiu ką daugiau pasakyti, kilnioji 
Julija — mano pasakojimas baigtas — nes 
ir mane pasiekė Nukryžiuotojo žvilgsnis. 

(Pabaiga) 
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DViEJUOSE HORIZONTUOSE 
CHICAGOS PADANGĖJE 
Saulėtą kovo 12 dienos vidu

dienį Midvvay oro linijos lėktu
vas iš National aerodromo 
Washingtono pašonėje pakilo 
Chicagos link. Sostinėje tem
peratūra siekė 72 laipsnius. 
Koks oras Chicagoje, kaip 
rengtis vykstant į tą „vėjų 
miestą", kur pagal praneši
mus dar žiemos sniegas tebe-
karaliauja? 

Smagu giedrią dieną iš aukš
tybių stebėti Pennsylvanijos ir 
We8t Virginijos valstijų kalna
gūbrius ir tarp jų išsitiesusius 
slėnius, po to Ohio valstijos ly
gumas. Tačiau praskridus Co-
lumbus miestą ir artėjant prie 
Indianos valstijos, žemai že
mai po lėktuvo sparnais jau 
matėsi ištisai balta žemė su 
tamsiomis greitkelių gyslo
mis. Tai vis buvusios palygi
nus aršios žiemos palikimas. 

Artėjant prie Chicagos Mid
vvay aerodromo, lėktuvui jau 
pasinėrus į tirštą miglą, lėktu
vo įgula keleiviams praneša, 
kad Chicagoje apsiniaukę ir 
kad vakare numatomas lietus 
su perkūnija. Taigi sniego gal
būt nebeliks. Bet ar kas pra

našavo, kad po to potvy
niai nusiaus kai kurias Ameri
kos vidurvakarių dalis, kad 
žiauriai nukentės Fort Wayne 
miestas Indianoje. 

Prieš leidžiantis lėktuvui 
pagyvėjusiam ir patogiam Chi
cagos Midway aerodrome, pa
galvojau apie lietuvių draugą 
kongresine ną E. Dervrinskį. 
Kai prieš keliolika mėnesių tos 
pačios oro linijos lėktuvu skri
dau iš Chicagos, su tuo kong
resui e nu, dideliu lietuvių drau
gu, kartu sėdėjom, kalbėjomės, 
linkėjau jam dar daugelį metų 
darbuotis JAV Kongrese. Kai 
kartą susitikom Shoreholm 
viešbutyje Washingtone vyku
siam privačiam subuvime, su
kviestame inž. A. Milūno ir ki
tų l ietuvių respubl ikonų, 
kongr. E. Dervvinski aną mū
sų pokalbį tuojau prisiminė. 
Prisiminė ir šio vasario 23 d., 
kai. jis atvyko į Washingtono 
LB ruoštą priėmimą JAV 
Kapitelyje Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga. Pri
ėmime jis pasakė ir drąsinan
čią kalbą. Tačiau dabar jo 
laukia pirminiai rinkimai 
padidintoje jo rinkiminėje apy
gardoje ir yra rimtų galimybių 
jam pralaimėti po 24 metų išti

kimos tarnybos JAV Kong
rese. (Beje, dienraštis „Wa-
shington Post" kovo 18 d. 
laidoje didele antrašte paskel
bė, kad kongr. E. Denvinski 
pralaimėjo). Toli gražu ne apie 
kiekvieną kongresmeną šis 
į takingas Šalyje dienraštis pir
muose puslapiuose skelbia in
formacijas. Tačiau apie Der-
winsk} skelbė, ir tai žinia, kad 
jis neeilinis JAV Atstovų rū
mų narys , o, žiūrint iŠ mūsų 
tautinio taško, didelis lietuvių 
draugas. 

Midvvay aerodrome pasi
tinka ilgamečiai bičiuliai Al
gis ir Jonas . Pirmiausia ir ve
ža į lietuvišką restoraną 
Marquette Parke lietuviškų 
pietų. Skaniai pavalgom trijų 
patiekalų pietus pirmą dieną 
„Nidoje", kitą — „Neringoje", 
ir už trijų asmenų pietus sąs
kaita nesiekia 15 dol. Tuo tar
pu sostinėje pietaudami sumo
kėtumėm du ar tris kartus 
daugiau. Štai kodėl tokie po
puliarūs lietuviški restoranai 
Marquette Parke, štai kodėl ne
mažai lietuvių, ypač iš mažų 
lietuviškų telkinių į Chicagą 
atvykę, būtinai nori lietuviš
kuose restoranuose pietauti. 
CikagieČiai to gal neįvertina. 

Nors atskridau į Chicagos 
Lietuvių operos šventę, kurios 
26-jo sezono paskutinis spek
taklis bus rytoj vakare ir kur, 
kaip tradicija, sutiksiu didelę 
lietuvių minią, jų tarpe nema
žai draugų ir pažįstamų, bet 
kol yra laiko, reikia būtinai ap
lankyti svarbiausią Chicagos 
ir apylinkių lietuvių židinį — 

Jaunimo centrą. Lankiau jį 
trimis atvejais: penktadienį ir 
du kartus sekmadienį. 

Jaunimo centras gal niekad 
nebuvo toks švarus, jaukus, su 
meile ir kruopštumu prižiū
rimas, kaip dabar, jį tvarkant 
pasauliečių administracijai. 
Šalia švaros rūmuose matyti 
nemažai pataisymų, pagerini
mų. Tik kad tų lankytojų ir Į 
ypač jaunimo užtektų. Ilgokai 
kalbėjausi su kun. Vaclovu Gu
tausku, Jaunimo centro, vie- 8 
nuolyno ir koplyčios statybai 
iš žmonių surinkusiu milijo
nines sumas. Kun. V. Gutaus
kas 25 metų Jaunimo centro 
veikla buvo patenkintas ir ne
dejavo sveikatą jų statybai pa
aukojęs. Tačiau jo žvilgsnis į 
ateitį ne toks jau šviesus. 
Mažėja tautiškai susipratusio 
lietuvių jaunimo būriai, retėja 
ir vyresniųjų gretos. Pasak 
kun. V. Gutausko, į Jaunimo 
centro rūmus turėtų persikelti 
K. Donelaičio lit. mokykla. 
Susijungus K. Donelaičio, Chi
cagos Aukštesniajai ir Da
riaus - Girėno lit. mokykloms, 
JC rūmai būtų pilnai išnaudo
ti ir jų gyvybė pratęsta bent de
šimtmečiui. Tuo atveju ir dau
giau pinigų liktų lietuvių 
rankose, nes K. Donelaičio lit. 
mokykla už naudojimąsi val
dinės mokyklos patalpomis, 
kun. V. Gutausko žodžiais, 
nuomos per metus moka apie 
15,000 dol., o Aukštesnioji mo
kykla Jaunimo centrui tik 
3,000 dol. Jei trys tų mokyklų 
direktoriai ar vedėjai — J . Šir-
ka, J. Masilionis ir J. Plačas — 
susėstų kartu ir draugiškai 
susitartų, koks gražus ir ska
tinantis lietuvių pedagogų pa
vyzdys būtų mūsų jaunimui, 
susiskaldžiusiai visuomenei ir 
kartu sudarytas pagrindas 
Jaunimo centro ateičiai. 

Kun. V. Gutauskas taip pat 
priminė, kad praeis dar dešimt
metis kitas, dar labiau prare-
tės lietuvių jėzuitų gretos ir 
kiek liks tuščių patalpų pa
lyginus erdviam jų vienuoly
ne. Ir tos patalpos atiteksian-
č i o s l i e t u v i a m s . T o d ė l 
nenuostabu, kad taip gražiai 
veikiantis Pedagoginis insti
tutas gali plėstis, moderninti 
mokslo priemones, krauti ar
chyvus, nes jėzuitų pastaty
tuose rūmuose jiems erdvės ne
gailima. Lygiai taip, kaip 
Pasaulio lietuvių, Muzikologi
jos ir kitiems archyvams. Ta
čiau Jaunimo centro pagrin
dinė paskirtis ne archyvai, 
o ugdyti lietuvišką jaunimą. 

Aplankyti Jaunimo centrą ir 
nepamatyti Antano Vaičaičio, 
visur skubančio, lekiančio, pa
tarnauti pasiruošusio, būtų 
nuodėmė. Jau 12 metų, kai jis 
laisvalaikius skiria Jaunimo 
centrui. Kai jėzuitai šiuos rū
mus administravo, A. Vaičaitis 
jiems buvo tikra Dievo dova
na. Jis ir dabar kavinėje ka
raliauja tarsi jėzuitų įgalio
tinis. Bent man toks įspūdis 
susidarė. Kiek lėšų jis per 12 m. 
sutaupė Jaunimo centrui, te
gali pasakyti buvę jo direkto
riai kunigai G. Kijauskas, A. 
Kezys, A. Saulaitis. Kaip jį ver
tina dabartinė JC valdyba, 
taip įspūdingai ir su meile su
tvarkiusi JC, neturėjau progos 
išsikalbėti nei su I. KriauČeliū-
niene, nei su kitais JC valdy
bos nariais, kuriems reiškiu 
nuoširdžią pagarbą už įspū
dingą J C restauravimą. 

Tačiau A. Vaičaičio man 
duotas pavyzdys apie JC lan
kytojų mažėjimą nebuvo drą
sinantis. Pvz. jei anksčiau sek
madieniais kavinėje pieno su 
kava buv išgeriama daugiau 
kaip keturi galionai, tad dabar 
pilnai užtenka jau dviejų ga
lionų. Tokia tai tikrovė, jei 
man buvo suteiktos teisingos 
informacijos. 

Jaunimo centre apsilankęs 
pergyvenau gilų liūdesį, kai ša
lia visos eilės metų būryje mi
rusių draugų bei pažįstamų čia 
nebesutikau ir Arnoldo Alek-

O S Ų K O L O N I J O S E 

tės dalis Clevelande. Prieky iš kairės: kun. G. Ki
jauskas, laureatė R Pūkelevičiūtė, kun. V. Rimše

lis, dr. R. Kontrimas ir R. Kontrimienė — 
mecenatai, A. Gaidžiūnienė ir kt. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PABALTIEČIŲ 
VIZITAS VAK. 
VOKIETIJOS 
KONSULATE 

Ieškant Fed. Vokietijos 
vyriausybės moralinės para-

nutiesimui. Atsakydamas H. 
Ro thman pažymėjo, kad 
prekyba yra natūralus daly
kas, norint išlaikyti pramonės 
gyvumą, kuriai reikalingos 
žaliavos. Pati prekyba yra 
saistoma COMECON (Bendro-

mos ir prielankumo kovoje dėl šios Europos rinkos kraštų 
Pabaltijo tautų laisvės, 1981 susitarimu. Be to, JAV ir Japo-
m. įsteigto Baltic American nijos pirkliai randa būdų 
Freedom League vardu, parduoti prekes, o Sovietų 
pabaltiečių delegacija, atsto- Sąjunga jas nupirkti. Vokie-
vaujant: estams — Uno Veide- tijai energija yra gyvybinis 
mann, latviams — Ivars Micols klausimas, kuris surištas su 
ir lietuviams — R. Teryydžiui ir visų kooperavimu ir energijos 
P. Indreikai, kovo 10 d. lankė- produkcija. Šis klausimas yra 
si Vak. Vokietijos konsulate tapęs politiniu barometru. 
San Francisco. Technologinių dujotiekio tiesi-

Delegaciją priėmė konsulo mui vamzdžių ir kt., Sovietų 
pareigas einąs Heinrich P. Sąjungai gal ilgiau užtruktų jų 
Rothman, pokalbiui paskir
damas daugiau valandos 
laiko. Kalba greit užsimezgė, 
vos tik palietus Lenkijos 
vidaus krizę ir galimybę šiam 
sąjūdžiui persimesti į Pabal
tijo kraštus ir paliesti rytinę 
Vokietiją. H. Rothman trum
pai pagalvojęs pabrėžė, kad 
Lenkijos krizė reflektuoja netik 
į Vakarų Europos politiką, bet 
apskritai ir į viso pasaulio. 
F e d e r a c i n ė V o k i e t i j o s 
vyriausybė visą laiką sekė įvy
kius Lnekijoje; kadangi ji 
priklauso NATO, todėl viena 
negalėjo daryti jokios įtakos 
eigai. Lenkijoje paskelbus karo 
stovį ir lenkams bandant be 
raudonosios armijos įtakos 
iškilusią krizę nugalėti, padė
tis pagerėjo. Apie Pabaltijo 
kraštus turima pakankamai 
žinių, vien tik palyginus GDR 
(German Democratic Repub-
lic) su vokiečiais gyvenančiais 
rytinėje Vokietijoje. Pabaltijo 
kraštuose gyvenimas bėga 
nustatyta vaga, ir Fed. Vokie
tijos vyriausybės galia yra 
apribota. Vokietija nenori, kad 
Varšuvos pakto ir NATO 
tankai susidurtų Berlyne prie 
„Charlie" kontrolės punkto. 

Pokalbį t ę s i a n t , buvo 
įteiktas Baltic biuletenis nr. 1 , 
kuriame plačiau aprašyta 
Pabaltijo tautų dabartinė 
padėtis ir pogrindžio veikla. 
Paėmęs biuletenį H. Rothman 
prisiminė, kad jam teko kalbė
ti su Lenkijos prekybos dele
gacijos nariu, kuriam lankan
tis Estijoje ir paklausus 
rusiškos įstaigos adreso, tuo
jau būdavo atsakoma: „Aš ne 
rusas, klausk rusų". Iš to susi
daręs nuomonę, kad pabal-
tiečiai nėra pametę savo tautos 
identiteto. 

Užs iminus apie J A V 
paskelbtą embargą Lenkijai ir 
Sovietų Sąjungai, prie kurio 
Vak. Vokietija nelinkusi prisi
dėti ir tebetęsia prekybą ir 
tiekia technologines priemo
nes natūralinių dujų linijos 

prisigaminti be Vokietijos, bet 
atrodo, kad ji būtų pajėgi užda
vinį išspręsti. Jaučiant didelį 
energijos trukumą ir ekono
minės sankcijos atsistoja kito
je klausimo plotmėje. 

Paliekant embargo ir kitas 
tarptautines politines proble
mas, pabaltiečių delegacija 
priminė ir Moib'tovo-Ribbent-
ropo pasirašytą sutartį, kuri 
atvėrė Pabaltijo kraštų okupa
cijai duris. H. Rothman trum
pai atsakė, kad smulkiau su šia 
sutartimi jis nėra susipažinęs. 
Hitlerio Ostpolitik yra pasmer
kęs Tarptautinis Nuernbergo 
teismas ir vokiečių tauta yra 
atsisakiusi nacizmo. Šios 
sutarties tekstą pabaltiečių 
delegacija pažadėjo pateikti 
artimiausiu laiku. H. Roth
man pažadėjo pareikšti Vak. 
Vokietijos vyriausybės nuomo
nę raštu. 

Atsisveikinant su H. P. 
Rothman buvo nusifotogra
fuota ir apleidžiant konsulatą 
susilaukta iš jo linkėjimų — 
sulaukti laisvės savo tautoms. 

P. Indreika 

LIETUVIŲ K R E D I T O 
KOOPERATYVO 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių kredito kooperaty
vo metinis susirinkimas buvo 
sukviestas vasario 28 d. Lietu
vių tautiniuose namuose. Ko
operatyvo pirm. A. Kiršonis 
savo pranešime pažymėjo, kad, 
nežiūrint nepalankių ekono
minių sąlygų, kooperatyvo 
veikla buvusi gera, nes yra su
darytas stiprus ekonominis 
pagrindas — garantijų ir 
rezervų fondai viršija 100,000 
dol. Pradedant šių metų sau
sio mėn., už paprastus indė
lius, (įdedamus ir išimamus 
bet kuriuo laiku), kas trys 
mėn. mokami 9%, o už termi
nuotus didesnėmis sumomis — 
iki 12%. Visų rūšių indėliai yra 
apdrausti valdžios įstaigoje iki 

100,000 dol. asmeniui. Pir
mininkas pažymėjo, jog ko
operatyvas turi leidimą, kad 
nariai galėtų naudoti čekių 
sąskaitas. Nuo šios sistemos 
įvedimo tuo tarpu susilaikyta, 
nes nariai parodė per mažai 
susidomėjimo. Šis operacijų iš
plėtimas pareikalautų dides
nių išlaidų, nes kooperatyvas 
turėtų būti atidarytas kiek
viena dieną. Pirmininkas pri
minė, kad 1982 m. sukanka 20 
metų, ka i buvo įsteigtas šis 
kredito kooperatyvas. Numa
tomas išleisti leidinėlis šiam 
įvykiui atžymėti. 

Ižd. L Medžiukas referavo 
praėjusių metų kooperatyvo 
balansą ir pajamų bei išlaidų 
apyskaitą, smulkiai paaiškin
damas, kas sudaro paskiras 
pozicijas. Nariams taupyto-
jams buvo išmokėta 53,460 
dol. dividendo, o paskolos bu
vo duodamos žymiai geresnė
mis sąlygomis negu kitose kre
dito institucijose, tuo būdu 
sutaupant nariams daug pini
gų. Ypač palankiomis sąlygo
mis paskolos yra duodamos 
perkant automobilius. 

Kredito komiteto vardu kal
bėjo pirm. A. Valavičius pra
nešdamas, kad praėjusiais me
tais buvo patvirtintos 34 
paskolos. Priežiūros komiteto 
vardu pranešimą p ar skaitė J . 
Pažėra, tvirtindamas, kad tik
rindami viską radę tvarkoje, 
narių nusiskundimų nebūta. 
Taip pat pažymėjo, kad kas
met kooperatyve yra daromas 
nuodugnus patikrinimas Kor
poracijų departamento revizo
rių. 

Pranešimams pasibaigus, 
vyko diskusijos, o apyskaitą 
patvirtinus, pirmininkas refe
ravo, kad valdyba siūlo pa
keisti bylaws (taisykles) — vie
toje 5 dol. akcijos, kiekvienas 
narys privalo turėti mažiau
sia 5 akcijas po 25 dol. 

Omaha, Neb. 
MENINĖS G R U P Ė S 

IS KITUR 
Vasario 16 d. minėjime 

Omahoje š.m. 14 d. didesnę 
meninę dalį atliko iš Denverio 
atvykusi tautinių šokių grupė 
„Rūta". Septynios Šokėjų 
poros daugiau negu pustu
ziniu šokių maloniai stebino 
omahiečius. Tiesiog pasigėrė
jimo vertas buvo tikslus, 
nuotaikingas, gyvas ir kar
tais humoristiniais atspal
viais papuoštas šokių atliki
mas. Užtai po pasirodymo 
daug kas iš žiūrovų skundėsi 
delnų skaudėjimu... 

Grupę sudaro bene nuo 15-
kos iki 30 metų jaunuomenė, 
tačiau šokyje visi buvo vieno
dai energingi, vienodai žvalūs, 
lygiai jaunatviškai nusiteikę. 
Aiškiai matoma, kad daug 
darbo, daug valandų praleista 
repetuojant, nemaža pasiauko
jimo, disciplinos, savigarbos ir 
meilės tautiniam šokiui ten 
įdėta. Neabejotina, kad visa 
tai įžiebti padėjo tos grupės 
vadovė Antanina Bulotienė, 
kuri jau kelerius me tus 
„Rūtai" vadovauja. Denveriš-
kiąi ne tik minėjimą pratur
tino, bet daug gyvybės įnešė ir 
į prieš tai, šeštadienio vakare, 
įvykusį susipažinimo vakarą. 

„ R ū t o s " a t s i l a n k y m o 
Omahoje tarpininkais buvo 
ALB Omahos apy l inkės 
valdyba su pirmininku Algiu 
Antanėl iu prieky. Reikia 
pridėti, kad minėjime gerai 
kalbėjo pagrindinis kalbėto
jas Don Žemaitis iš Kansas 
City, įspūdingą invokaciją 
perskaitė klebonas kun. Pet
ras Žarkauskas, puikiai eilė
raštį padeklamavo Julius 
Rūkas ir ypač gerai dainavo 
vis tobulėjantis Omahos lietu
vių choras „ R a m b y n a s " , 
vadovaujamas Algio Totilo. 

Cia Omahoje nekantriai lau
kiam ir kito meninio vieneto. 
Tai iŠ visiškai priešingos 

Susirinkimas šiam pasiūly
mui pritarė, bet šis nutarimas 
turės būti patvirtintas Kor
poracijų departamento. 

Terminui pasibaigus, į val
dybą buvo perrinkti vicepirm. 
R. Bužėnas ir sekretorius M. 
Prišmantas, į priežiūros komi
tetą — J. Pažėra. (Vėliau po 
susirinkimo įvykusiame posė
dyje valdyba paskyrė į kre-

(dito komitetą trejiems metams 
P. Butkį.) 

Susirinkimui pasibaigus, vy
ko privatūs pokalbiai, besivai-
šinant kava ir užkandėliais. 

J. M. 

pusės, iš dvigubai toliau — iš 
Hamiltono, Kanados. Tai kita 
jaunimo grupė „Aidas". Jų 
koncertas Omahoje įvyks š.m. 
gegužės 23 d. 3 vai. Indian 
Hills mokyklos auditorijoj, 
kuri yra prie So. 32nd ir „T" 
gatvių. Šio koncerto rengėjai 
yra „Rambyno" choras. Prieš 
tai, šeštadienio vakare, įvyks 
susipažinimo vakaras Šv. An
tano parapijos salėje, vienu 
bloku toliau į šiaurę nuo 
Indian Hills mokyklos. Rengė
jai kviečia svečių ir iš kitų 
miestų. Choro dalyvės ap
sistos privačiose šeimose ir čia 
viešės nuo penktadienio vaka
ro iki pirmadienio po pietų. 
Pažymėtina, kad „Aidui." 
vadovauja jaunas, gabus muzi
kas, kompozitorius Jonas 
Go vedas. Kartu su choru 
dainuoja ir solistas Rimas 
S t r ima i t i s . Šis mergaičių 
choras šiuo metu susideda iš 
32-jų dainininkių. 

Dabar tik belieka tikėtis, 
kad Omahos lietuviškoji 
visuomenė jų neapvils ir į šį 
koncertą gausiai rinksis. 

J.S. 
I I ' i i . • i . i ^ ^ ^ ^ ^ 4 p i ' • — ••» 

Rimties valandėlei 
(Atkelta iš 3 psl) 

g r i ū v a v i s o k i a m o r a l ė . 
Sveikas protas priešinasi 
tokiam neprotingam suprati
mui, nes jis remiasi sąžine 
arba žmoguje esančiu gėrio ir 
blogio supratimu. 

Priežastingumo dėsnį neigia 
ir subjektyvistai. Jų vadas 
Emanuelis Kantas tvirtina, 
jog visa, kas patiriama, yra 
atsitiktina. Taigi priežas
tingumo dėsnio negalima iš
vesti iš patyrimo. J i s esąs iš 
anksto sukurtas mūsų prote. 
Tik prote sukuriama dėsniai, 
kuriuos mes vadiname pirmi
niais principais. Tačiau tokie 
dėsniai nėra objektyvūs dės
niai, o tik subjektyvūs, nes 
mes juos sukuriame savo 
prote. Taigi ne mūsų protas 
p r i s ider ina prie realybės, 
atskleisdamas jos dėsnius, o 
priešingai, realybė gauna dės
nius, sukurtus mūsų proto. 

Taip priežastingumo dėsnį 
pavertus subjektyvizmu, atro
do, kad nėra jokio kelio į 
Dievą. Perėjimas nuo reiški
nio į priežastį nėra galimas, 
nes tai ne realybė, o tik proto 
gaminys . Tač iau Kantas 
pripažįsta, kad iš pasaulio 
tvarkos galima prieiti prie 
kažkokio Demiurgo, o Dievo 
buv imas yra re ikal ingas 
moralinių dėsnių saugojimui. 
La ikyt i s mora lės dėsnių 
reiškia būti laimingu, o laimę 
gali suteikti tik Dievas. r y 

nos. VL. R. 

JAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, UI. 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

D KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara Šiokiadieniais nuo C val. ryto iki 10 vaJ. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

1982 METŲ KELIONĖS 
KELIONĖS J LIETUVĄ: Maskva/Vilnius/Maskva Iš NEW YORK CHICAGO 
Čikagos BOSTON 
Birželio mėn. 13 d./Liepos mėn. 4 d $1130.00 $1285.00 
Liepos mėn. 25 d./Rugpjūčio mėn. 22 d. 
16-kos dienų kelionės: 
Birželio mėn. 20—Liepos mėn. 5 d. 
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis $1395.00 $1550.00 
Liepos mėn. 18 d.—Rugpjūčio mėn. 1 d. 
Maskva/VILNIUS/Maskva/Zurichas/Muenchenas/Zurichas $1580.00 $1735.00 
Rugpjūčio mėn. 08 d.—Rugpjūčio mėn. 23 d. 
Maskva/VILNIUS/Maskva/Roma $1495.00 $1650.00 
Rugsėjo mėn. 19 d.—Spalio mėn. 04 d. 
Maskva/VILNIUS/Riga/Leningradas/Helsinkis $1295.00 $1450.00 

* * * 

KELIONĖ Į EUROPĄ - 15 dienų, Rugpjūčio 16 d . - 2 9 d. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija $1405.00 $1475.00 
Registracija iki š.m. birželio mėn. 10 dienos 
KELIONĖ LAIVU — 7 dienos, Gruodžio mėn. 4 d. Kainos nuo 
St. Maarten, Martiniąue, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Tomas $1060.00 iki $1265.00 
„World Renaissance" laivas; Registracija iki spalio 1 dienos 
KELIONĖ J KINIJĄ - 21 diena, spalio 09—29 d. Kaina is San Francisco 
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochovv, 3 Shanghai, 
2 Kvveilin, 1 Canton, 4 Hong Kong $2960.00 
VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI - gyvenant dviese kambaryje 

NEDELSKITE REGISTRUOTIS! 
PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ APIE VISAS ŠIAS KELIONES - TUOJ 

ATSIŲSIME!!! 
AMERICAN TRAVEL S E R V I C E B U R E A U 
9727 South Western Avenue 
Chicago, I l l inois 60643 te l . (312) 238-9787 

Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo. 

-



I 

Lietuvos dukterų dr-jos steigėjas kun. dr. Feliksas Gureckas su dviem dr-
jos pirmininkėm 1970 m. Iš d.: Sofija Adomaitienė, perdavusi pareigas 
naujai išrinktai Emilijai Kielienei. 

skaičiumi prieš daugiau dvide
šimt metų, o dabar vis didė
jančią, augančią ir stiprė
jančią ir besidžiaugiančią 
daugiau tūkstančiu narių. Jo 
pasėtoji sėkla prigijo derlioje 
dirvoje dėka pasišventusių 
narių, o taipgi dėka gausių 
gerų, dosnių, suprantančių ir 
remiančių pritarėjų. 

Vykdydamos mūsų niekad 

nepamirštamo steigėjo brangų 
testamentą ir linkėdamos 
sėkmės bei paskatos tiek toms 
pilkosioms didvyrėms, tiek 
pasišventusiems rėmėjams, 
prisiminkime senų senovėje 
Demosteno pasakytus žodžius: 
— Ne kiekvienas didelis darbas 
yra geras, bet kiekvienas geras 
darbas yra didėlis! — 

B. P. 

Debiutančių susipažinimo arbatėlė 

REDAGUOJA ST. SEMfcNTENfc, 6507 TBOY ST„ CHICAGO, ILL. 60629. TELEF. (312; 925-5988 

Pameskime egoistišką „aš" — padėkime kitiems 
Lietuvos dukterų draugijos steigėjo paliktas testamentas 

Vasario 7 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje, Lietuvos Dukte
rų draugija minėjo penktas 
m e t i n e s n u o k u n . d r . 
Felikso Gurecko mirties. 12 
vai. koplyčioje draugi jos 
kapelionas kun. Juozas Juoze-
vičius ir kun. Daugintis atna
šavo šv. Mišias. Daug žmonių 
prisirinko, kun. Gurecką 
pažinusių ir gerbiančių jo 
atminimą, pirmiausia, žino
ma, giminės. Pamaldų metu 
sol. Dalios Kučėnienės, Dariui 
Polikaičiui akompanuojant, 
sugiedots giesmės Ave verum 
(A. Mozart) ir Anapus saulės 
(H. Brack), nuteikė susirinku
sius dar didesniam susikaupi
mui. 

Po Mišių dr-jos ilgametė 
pirmininkė Emilija Kielienė 
pakvietė visus bendriems 
pusryčiams į J.c. salę, kur, 
primindama šio susirinkimo 
tikslą, į prezidiumą pakvietė 
kun. Juozevičių, kun. Daugin
ti, čia dalyvaujančias buvu
sias dr-jos pirmininkes: Sofiją 
Adomaitienę, Birutę Brie
dienę, Elzę Diminskienę, 
Danguolę Valentinaitę, sol. 
Dalią • Kučėnienę, „Draugo" 
mot. sk. redaktorę Stasę Semė
nienę; o S. Adomai t ienę 
pagrindine kalbėtoja. 

Apmokėta p a s l a u g a 
— ne l a b d a r y b ė 

„Mirtis yra baisi tiems, 
kurie su mirtimi viską praran
da", — pradėjo savo kalbą 
prelegentė. Kun. Gurecko 
šalpos darbas prasidėjo nuo 
pat pirmųjų tremties žingsnių 
Austrijoje, vėliau Tuebingene, 
o 1949 m. Chicagoje, kur, tik ką 
atvykęs, dairėsi, kaip ateiti 
lietuviams į pagalbą. Iš čia ir 
kilo Lietuvos Dukterų drau
gija, kuri yra lyg kunigo testa
mentas. Ne vien labdarybe 
kun. dr. Gureckas užsiėmė, jį 
matome redaktorium, profeso
rium, kapelionu, dvasios vadu, 
religijos mokytoju, senelių 
prieglaudų lankytoju. Jo 
veikla nesustojo, net paraly
žiui apėmus visą jo kūno pusę. 
Ir toliau lanko, guodžia, šelpia 
vargstančius , vis primin
damas, kad „apmokėta paslau
ga nėra labdarybė". Ne, kun. 
Gureckui mirtis neturėjo būti 
baisi, nes daug ką mums 
paliko. Ir kaip kalbėtojos 
perskaitytoj knygos „Esame 
nemarūs" ištraukoj, kunigas 
skirsto žmones į dvi katego
rijas: savim ir tik savim 
susirūpinusius ir ki ta is 
susirūpinusius. Stenkimės 
priklausyti antrai grupei, o tai 
bus geriausias būdas vykdyti 
kun. Gurecko testamentą. 

Tokiomis mintimis mus 
kalbėtoja paliko. Mintys, 
kurias galėsime dar ilgai 
puoselėti turbūt iki to laiko, 
kuomet ir mes pasitrauksime iš 
šios žemės. 

Kiekvienas g e r a s 
da rbas — didel is 

Bet darbščios dukterys šiam 
momentui visas rimtesnes 
mintis išblaškė skaniomis 
vaišėmis. Malonu visiems 
buvo draugiškoj atmosferoj 
pabuvoti, vieniems su kitais 
susitikti. Manau, ir kun. Gurec
kui malonu buvo žiūrėti į savo 
atliktą darbą — L. D. draugi
ją, prasidėjusią tokiu mažu 

Jihan Sadat — 
visados pirmoji 

— Ji yra kita Jackie Kenne-
dy, Lady Bird Johnson ir Rosa-
lynn Carter viename kūne ir ji 
visados bus Egipto pirmoji 
dama, — pasakė vienas aukš
to rango amerikiečių diplo
matas apie J ihan Sadat, 46 m. 
amžiaus egiptiečių prezidento 
Anwar Sadato našlę. 

— Egiptas negali turėti 
dviejų pirmųjų moterų, bet 
ponia Sadat visados aptemdys 
visas kitas, nes ji yra kaip 
jauna ir graži Eleonor Roose-
velt. Ji visada bus Egipto 
kultūrinės revoliucijos pirmo
se eilėse, nebent likimas tiek 
viską jai apsunkintų, kad ji 
turėtų pasitraukti. 

Kitas amerikiečių diploma
tas, buvęs aukštose pareigose 
prie Richardo Nixono, prisime
na spaudoje: — Kai Sadat tik 
ką buvo išrinktas prezidentu, 
jis buvo minimas antroje vieto
je, skalėje nuo 1 iki 10. Niekas 
nė nesitikėjo nieko didingo iš 
jo. Ir tai buvo jo žmona, kuri 
padėjo jam jo didinguose 
planuose bei sprendimuose. J i 
yra stipri moteris, ji iškovojo 
islamo moteriai naują statusą. 

Naujasis Egipto preziden
tas, Hosni Mubarak, ir jo 
žmona Suzan, 39 m., visados 
buvo tik Sadatų šešėly. Tačiau 
ponia Mubarak mėgina sekti 
ponios Sadatienės pėdomis, 
s tudi juodama Amerikieč ių 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 27 d. 

Graži kovo 21 d. sekma
dienio popietė pradėta Conrad 
Hiltono viešbučio imperatoriš
kuose kambariuose su puikiai 
paruoštais užkandžiais. Tai 
Chicagos Lietuvių moterų 
klubo ruošiamo 22-ro Gintaro 
baliaus pirmas gintarėlių, jų 
mamyčių ir tėvelių susiti
kimas. Čia puiki proga susipa
žinti su klubo valdyba ir 
baliaus rengimo komiteto 
narėmis. Patricia Traub (1966 
m. gintarėlė), baliaus komiteto 
pirm., pristatė šių metų debiu-
tantes: Vivien Baer (1961 m. 
deb. Almos Giedraitytės 
dukrą), Sheryl Block (1961 m. 
deb. Beverly Brazytės dukrą), 
Juliet Jagiellaitę, Georgianne 
Kassei, Marie Kuzaitę, Laura 

Ragaitę, Ramoną Stephens-
Steponavičiūtę ir Corinne 
Vilkaitytę. Jos visos apdova
notos rožių puokštėmis. 

Lietuvos gen. konsule ir klu
bo garbės pirm. J. Daužvar-
dienė džiaugėsi dailiomis lietu
vaitėmis, prilygindama jas 
prie brangiausio tautos turto. 
Tad ir CLM klubas pristato jas 
visuomenei su pasididžiavi
mu, lietuviškai muzikai bei 
tradicijom vyraujant. 

Genovaitė Maluškienė, ba
liaus choreografė, pateikė visą 
pluokštą pagrindinių taisyk
lių ir informacijų apie repetici
jas, drabužius, discipliną ir t.t. 
Baliaus komitetą sudaro P. 

Traub, pirm.: R. Kaveckaitė, 
vicepirm.; B. Yanas, sek.; A. 

Torok, ižd.; P. Ragienė ir C. 
Hofer — rezervacijos. Popietė 
paįvairinta praėjusių balių 
skaidrėmis ir filmu. 22-ras Gin
taro balius įvyks birželio 26 d. 
Conrad Hilton v iešbuč io 
didžiojoj salėj. 

Kitos komiteto narės: F . 
Simanonienė, M. Harding — 
reklamos; C. Kaliebe, D. 
Jokubkienė ir A. Kutchins — 
dekoracijos; M. Krauchunienė 
— kor. lietuvių spaudai; C. 
Lutkienė, D. Vaikutienė ir E. 
Zapolienė — fotografijos; L. 
Raman — sąrašai. 

Baliaus choreografė turi dvi 
aktyvias pagelbininkes: Cecili
ją Matulytę ir Giedrę Čepai
ty^- M.K. 

. 

Lietuvos dukterų dr-jos naujoji <.«d»bR *Mi 'A *.. 
Stefanija Kaulėnienė — protokolu sekr., Albina 
Dumbrienė — revizijos komisijos pirm., Petronėlė 
Kinderienė — dr-jos patalpų sekr., Emilija Kielienė — 
pirm., kun. Juozas Juozevicius — dr-jos kapelionas, 
Gražina MiceviČifltė — ižd., Leokadija Brinkienė — 
vyr. seniūnė. Stovi is k.: Sofija Jelionienė — biule-

• • •-•••- ir -. >rv-p"rsd M>kr., .Jadvyga Kolienė — 
m*-r .-.įtj-".* ->.r/- .7onna Krutulif-n** — pareng imų 
vadovė, Irena Vėbrienė — nariu g!fK»"-ja. Aldona 
Ankienė — lėšų telkinio vadovė. Rožė KrianCttafant 

• -• _ - i - •••'-. B; r'ji* ' ' ' a p u o i c n i i T i ' — r f . izi;< •*• 
• — - • - - n - TnJkstn Stanys P n n i - i i n i r n A s - II-
sios vicepirm. ir soc. skyr. kas in inkės 

Nuci tr i , t n n M e i l a u s 

U k.: Stanley Balzekas Jr., Marija Krauchunienė, ^ ^ Lršulė Astrienė Anne Paprota, Kazi-
Donald Astras, Izabelė Baltramaitienė, Bea m i e r a S B a l t r a m a i t l 8 > M a rK' Mankiene «r Olga Lan-

don. 

Jihan Sadat „bus v isados Egipto 
pirmoji moteris", pasakė ameri
kietis diplomatas. 

universitete Kaire ir dirbdama 
su invalidais vaikais. Kaip ir 
J ihan Sadat, ji visiškai nepai
so islamiečių protestų, kad ji 
turėtų sėdėti namie. 

Suzan Mubarak tačiau dar 
turi išvystyti J ihanos pasauli
nio m a s t o k o n t a k t u s ir 
draugystes. Ir vėl t a i buvo 
J ihan Sadat, kuri įtikino 
Frank Sinatrą surengti šalpai 
skirtą koncertą prie pirami
džių, o taipgi ji savo inicia
tyva kontaktavo amerikiečių 
gydytojus, kad jie atskleistų 
savo mederniuosius naujau
sius atradimus medicinoje 
Kaire. J i taip pat veda dery
bas pastatyti pora naujų ligo
n i n i ų s u ž e i s t ų s m e g e n ų 
v a i k a m s : vieną Haifoje, 
Izraelyje, kitą Kaire. J i laimėjo 
iš amerikiečių gydytojų naujas 
p a t a l p a s Kai re l igon inės 
panaudojimui. 

Amerikos žymus i s dr. 
Howard Rusk padės poniai 
Sadat išvystyti naują institu
tą invalidams Kaire. Nors ji ir 
nebėra Egipto pirmoji dama, 
J i han Sadat dar vis vadovaija 
v i s o k i o m s p r o g r a m o m s 
krašte. 

Graikijos pirmoji 
dama 

Graikijos pirmoji krašto da
ma, ministerio pirmininko 
Andreas Papandreou žmona, 
y r a a m e r i k i e t ė i š Ch i 
cagos. Kadangi graikų pre
z i d e n t a s K o n s t a n t i n a s 
Karamanlis yra nevedęs, po
nia M. Papandreou ir gavo pir
mosios krašto moters rolę.Anot; 
pasaulinės spaudos, ji yra vi
siškai pasiruošusi tokiam ran
gui. 

Aukšta, erudite, patricijos iš
vaizdos, blondinė, 57 m. ponia 
Papandreou, kalbėdama apie 
graikus, savo amerikietiškų 
balsu sako "mes" ir nesijaučia 
visiškai plėšoma konflikto tarp 
graikų interesų ir savo buvu
sios amerikietiškos tėvynės. Ji 
kalba, kaip graikė, nes, anot 
jos, ji yra surišta su graikų tau
ta. Gal tai ir šizofreniška, pa
reiškė ji spaudai, bet ji turi 
žvelgti į visas situacijas grai
kiškomis akimis. Ji taipgi stip
riai pareiškė, kad ji giliai įsi
tikinusi, jog amerikiečių bazes 
Graikijoje stato į pavojų visą 
graikų saugumą. 

Ponia Papandreou rengiasi 
elegantiškai ir madingai, daž
nai "su pakankamu mėlynos 
spalvos akcentu, kad būtų aki
vaizdžiai graikiška". 

Prieš dvidešimt metų ji ne
kalbėjo nė žodelio graikiškai, 
šiandien ji yra Graikijos Mote
rų unijos viceprezidentė. J i su
gaišta daug laiko, keliaudama 
po visą kraštą su paskaitomis, 
visokiais seminarais, kad tik 
pakeltų graikių moterų gyveni
mo lygį. 

I politinį gyvenimą, anot jos, 
jis įsivėlė nuo 12 m. amžiaus. 
Jos senelis George Chant buvo 
socialistų veikėjas Illinojaus 
valstijoje. 

Ponia Papandreou užaugo 
Chicagos vakariniame prie
miesty Elmhurste, kur jos mo
tina, Mrs. Hulda Chant , dar te
begyvena. Ponia Papandreou 
baigė aukšt. mokyklą 1941 m., o 
tada studijavo Minnesotos uni
versitete, gaudama magistro 
laipsnį iš viešosios sveikatos. 

Lietuvių dovana 
Sv. Tėvui 

„To His Holiness Pope John 
Paul II, a true friend of our 
oppressed nation with deepest 
gratitude for the pravers and 
continuous support". Tai įra
šas dail. A. ir A. Tamošaičių 
paruoštoje knygoje „Lietuvių 
tautiniai rūbai", kurią Lietu
vių tautodailės institutas, 
Kingston, Ont., Canada, įteikė 
popiežiui Jonui Pauliui II per 
arkivyskupą Marcinkų. LTI 
gavo padėkos laišką už šią 
dovaną iš Vatikano sekre
toriaus. Dovanotą knygą nuve
žė į Romą M. Krauchunienė. 

Populiariausioji ir 
nemėgiamiausioji 

Princesė Diana gal ir 
neišgelbėjo britų monarchijos, 
bet ji tikrai pakėlė karališ
kosios šeimos populiarumą. 

Audience Selection apklausi
nėjimo centras neseniai aplan
kė per 600 britų ir sužinojo jų 
nuomonę. Anot laikraščio 
„News of the World" 20 m. 
princesė yra pati populia
riausia iš visų karališkųjų 
narių. Jos vyras princas Char
les paminėtas tik antruoju, o 
jos anyta, karalienė Elzbieta, 
yra trečioji. 

Prieš kelerius metus daugiau 
kaip trečdalis apklausinėtų 
apie monarchiją britų norėjo 
monarchi jos panaikinimo. 
„Dabar vos tiktai 6 procentai 
nenori monarchijos", paskel
bė laikraštis. 

Tuo tarpu, kai monarchija 
yra savo populiarumo viršū
nėje, kai kurie jos nariai nėra 
mėgiami. Apklausinėjimai 
atskleidė, kad karal ienės 
vienintelė duktė princesė Anne 
yra labiausiai nemėgiama. 
Daugelis britų ją laiko pikta ir 
arogantiška. Tai ypač jaučia 
žurnalistai, kurie ją aprašo. 
Praeitais metais jie paskelbė 
apie dažną jos tarnų pasikei
timą. Per ketverius metus ji 
pasamdė ir atleido visą pustu
zinį virėjų. 

Margučių dažymas 

Uršulė A8trienė iš Grand 
Rapids, Mich., ir vėl praves 
metines margučių dažymo kla
ses tradiciniu lietuvišku būdu 
Balzeko Liet. kult. muziejuje, 
Chicagoj, kovo 27 d., šešt., nuo 
10-12 vai. ryto ir nuo 1-3 vai. 
p.p. Jai asistuos sūnus Donald. 

Norintieji ateiti turi atsineš
ti bent 4 kiaušinius, paruoštus 
taip: saują svogūnų lukštų 
išmirkyti šaltame vandenvie 
per naktį. Rytojaus dieną išim
ti iš vandens (vandenį palai
kyti). Tada įdėti norimą kiekį 
kiaušinių į vandenį ir užvirti. 
Ant mažos ugnies virti 10-15 
min. Dabar tie kiaušiniai 
paruošti marginimui ir juos 
atsinešti į klasę. 

Mubarako žmona 

* «* 
Princesės Diana ir Anne. labiau
siai ir mažiausiai mėgiamos. 

Ji susitiko su Papandreou, 
kai jis dėstė ekonomiją Min
nesotos universitete. Jie vedė 
1951 m. ir turi ketvertą vaikų, 
visi gimę JAV-ėse. Vyriausias. 
George, buvo išrinktas į grai
kų parlamentą. 

Ponia Papandreou perėjo vi
sus vargus kartu su savo vyru. 
nuvykus į Graikiją 1961 m. Tai 
buvo opozicija kariniam rėži 
mui, i š t rėmimas , sugrįži 
mas ir pagaliau politinis 
laimėjimas. 

Egipto prezidento Hosni 
Mubarako žmona Suzan, 39 —"• 
m., yra britų kilmės, kaip ir 
Anwaro Sadato našlė. Josios 
motina Lillian iš Pontypridd, 
Walijo8. ištekėjo už egiptiečio 
dr. Salh Sabeto, kai jis prakti
kavo mediciją Pietų Walijoje. 
Tačiau jų duktė Suzan (Sabet) 
gimė Egipte. Ji sutiko Muba-
raką, kai jis buvo egiptiečių 
karo aviacijos pilotu ir ište
kėjo už jo, kai ji buvo 17 m. Jie
du turi du sūnus, 21 ir 19 m., ir 
gyvena kukliai Helipolyje, už 
Kairo. 

Egipto prezidentas Hosni Muba-* 
rak ir jo žmona Suzan. 

Privilegijuoti 
I rano vyrai 

Irano islamo fundamen
talistai įsakė, kad būtų prakti
kuojama segregacija dviaukš
čiuose (ka ip Angli joje) 
autobusuose, kurie kaip gyva
tės vingiuoja per Teheraną. 
Moterys bus priverstos arti
moje ateityje (jei jau dabar 
nepradėta) sėdėti apatiniame 
aukšte, o vyrai viršutiniame 
aukšte. Anot sujungtos autobu
sų bendrovės, kurios mašinos 
aptarnauja sostinę ir kitus 
didžiuosius iraniečių miestus, 
tos taisyklės nori parodyti 
„žingsnį į islamo tikslų reali
zavimą". 

Moters tak t ika 
Moteris yra kaip tavo šešė

lis; sek paskui ją. ji bėga bėk 
nuo jos — ji seks tave. 

Anonimas 

Vieniša laimės 
viršūnė 

Konfucijus yra pasakęs: 
„Kopėčių viršūnė yra puiki 
vieta, bet labai vieniša!" 

Gauti ir duoti 

Kas daug gauna — turi 
niekad to nepamiršti; tas. kuris 
duoda kitiems — turi niekad 
neatsiminti. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. kovo mėn. 27 d. I ką dainą. Solistams akompanavo 
į M Drunga. 

Programos atlikėjai buvo ap
dovanoti gėlėmis. Po koncerto 

1 apyl. pirm. M. Krasauskas šiltu 
i žodžiu padėkojo abiem solistam, 
i akompanuotojui bei taip gau-
• šiai atsilankiusiai publikai. Visi 

buvo pavaišinti kavute ir bend-
: ruomenininkiu keptais pyragai-
! čiais. Į šį koncertą atsilankė arti 
į 250 žmonių. 

(tiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiii 
S O P H I E BARČUS 

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

Stotis YVOPA 1490 AM 
Transhojama iš nuosavos studijos 

Marąuette Pke., vedėja Aldona Daukus. 

7159 So. Maplewood A ve., 
Chicago, 1L 60629 

Tel. — 778-1543 
llllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll 
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CLASSIFIED 
UNL'OMOJAMA — FOR RENT į K E A 

ADS 
L E S T A T E 

Vakare svečiams buvo suruoš
tas priėmimas Irenos lietuviš
kam restorane, kuriame dalyva
vo arti 30 asmenų. Čia apyl. pirm. 
M. Krasauskas vėl tarė gražy at-

; sisveikinimo žodį. Kalbėjo ir abu 
į solistai bei jų palydovas M. Drun-
! ga. Jie visi jautriais žodžiais dė-1 
kojo JAV lietuviams už taip šiltą 

Į . v- i • . . . f r i uuu ^uicžtgu:* izuest-u leiuui 
| i r n U O S i r d ų VISUr p r i ė m i m ą . K o n - j D irbu ir užmiesty . D i r b u greitai, * a -
i certas, solistai ir akompanuoto- r a n t u o t a i " sąžiningai. 

' 4514 S. Talman Ave. 927-3559 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 
IR PAGERINIMUS 

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 
Skambint po 6-os vai. vakaro 

TEL. — 847-7564 

E L E K T R O S 
ITKDIMAt — PATAISYMAI 

ISNUOM. APSTATYTAS 4 kambarių 
butas, ir atskiras kamb. su virtuvės 
pasinaudojimu. Marąuette Pke. Skam
bint 737-6986 

jas paliko visiems malonu įspūdį. 
K. Gmz. 

Marija VVaraski ir Zuzana Pupiene St. 
šiaudinukus. 

Petersburg, Fla. įvykusiame Tautybių festivalyje demonstruoja lietuviškus 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

SĖKMINGAS LIETUVIU 
PASIRODYMAS TAUTU 

FESTIVALYJE 

Jau eilė moty St. Petersburge 
vyksta tarptautinis festivalis, ku
riant; kasmet daKvauja ir lietu
viai. Toks festivalis šįmet vyko i 
Bayfronte 4 dienas (vakario 25-
-2S d-). Šiais metais su meno pa
viljonu lietuviams ten atstovauti 
Lietuvių klubo vadovybė pakvie
tė iš Bostono Balne Associates' 
Ltd. bendrovę, vadovaujamą Gin
taro Karoso, jau daug kur apva
žiavusią su tautinio meno išdir
biniu parodomis. Bendrovė turi 
lič;uvi>ko stiliaus sumontuojamą 
trobele, kurios čia pilnai pavaiz
duot; negalėjo dėl nepakankamo 
patalpų lubų aukštumo. Šiame 
paviljone G. Karoso atvežtoje pa
rodoje buvo išstatyti Įvairūs lie
tiniu tautodailės darbai: kryžiai, 
koplytėlės, gintaro dirbiniai, tau
tiniai audiniai, tautinės lėlės, al
bumai, lėkštės, vytis lietuviški 
vaizdai, lipinukai. plokštelės, pla
katai, knygos ir kt. Paviljonas eks-

I sambūrį, kuris čia suvaidino A. 
| Škėmos 3jų veiksmų dramatinę 
j legendą "Živilę" Spektaklyje da-
I lyvavo arti 400 žmonių. Dabar 
j vėl Bendruomenė surengė iški-
i liųju Argentinos lietuviu solistų 
| koncertus. 

PLB Kultūros komisijos pa-

— Aš verdu ir verdu visą gy
venimą, — sako žmona vyrui, 
— ir ką iš to turiu? Nieko. 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkj 
Tel. 585-6624 po 5 vai. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

niško sukilimo laisvos Lietuvos 
atstatymui paminėjimo. Labai ti
ko informacijoje nurodyti ir vi
są Lietuvą apėmusį partizaninį 
ginkluotą pasipriešinimą oku
pantui, trukusį apie 10 metu j stangomis iškviestųjų argentinie-
ir pareikalavusį dešimtimis tūks- j ČIŲ solistu, iš suplanuotų septy-
tančiv gyvybių, žie nepaminėji- Į niose lietuviu kolonijose gastro-
mai tačiau jokiu būdu nesu- j lig, baigminis koncertas įvyko ko-
rnažina šio leidinėlio reikšmės, j vo 9 d. 2:30 vai. p. p. St. Peters-
Pagirtinas klubas už jo išleidi- burge, lietuviu klubo salėje. Prieš 
mą ir apie 4000 jo egz. išplati-Į koncertą LB apylinkės pirminin- j \ 
nimą. Tai didelis nuopelnas, tei- j kas inž. M. Krasauskas pasidžiau- į 5 
kiant amerikiečiams pagrindines i gė gausiu atsilankymu į koncer- | j 
informacijas apie Lietuvą. į tą ir išsamiau supažindino su j ; 

Tarp kitu tautybių, lietuviai j solistais Z. Valadkaite de Lopez\• 
į pirmavo ir su maisto paviljonu, i ir A. Slančiausku bei jų palydo- j • 

Lietuviškas maistas, daugelio i vu akompanuotoju M. Drunga. 

IU'r — -li)^, — .tocs pigiau moUesil 
už :i|Klraiiilą nu. , in;iiie< ir mitoi i io-
t)il><( pas mus. 

FRAN K Z A P 0 L 1 S 
3208• 2 West 9Sšk Street 

Telef. GA 4 8654 

P A C K A G E E X P R E S S AGENCY 
M A R I J A > " O R E l K I E X £ 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Labai 

j prokes . 
I 200S \V 

p a g e i d a u j a m o s geros rūšies 
Maistas i s E u r o p o s sandelių. 
0»th St.. C h i c a g o . 111. 60629 

Tel. 925-2787 

VVAGHER and SONS 

ISNUOM. 6 kamb. apšild. butas Cicero-
Parkholme, vyresnio amž. žmonėms, 
be vaikų ir be gyvuliukų. 250 dol. 
mėn. Skamb. 668-5678 arba 863-1594; 
vakarais 668-5676. 

ISNUOM. 5 kambarių butas 
2543 VVest 39th Place 

TEL. — 927-4915 

ISNUOM. 5 kamb. butas (2 miegami) 
2-me aukšte, Mar<juette Parke. Suau
gusiems. Apšildymas ir karštas van
duo. Skambint iki 12 vai. d. arba po 
7 vai. vak. tel. 776-9180. 

ISNUOM. 3 kamb. butas rūsy, dirban
čiam asmeniui. Marquette Parke. Ap
šildymas ir elektra. Pečius ir šaldytu
vas. Skambint 476-0397. 

j ISNUOM. miegamas kambarys. Mar
ąuette Parke. Galimybe naudotis vir-

1 tuve. Tel. 776-9267. 

HELP WANTED — MOTERYS 

PENSININKAS ieško sveikos, nerū
kančios, sveikos, gabios pensininkės 
šeimininkės pareigoms, gyventi vie
toje. Pasiūlas siųsti šiuo adresu: 

JOHN PAPARTIS, P.O. Box 1433, 
Homevvood, III. 60430 

KODĖL MOKĖTI NUOMĄ? Už $51,500 
pirksite 6 kamb. mūr. bungalo. 1»/2 
vonios. Pilnas rūsys. Pastogėje gali
ma įrengti kambarius. Arti bažn., mo
kyklų, parkų, susisiekimo ir krautu
vių. Skamb. (angliškai) 325-8928—2* 

Savininkas parduoda 15i aukšto med. 
namą. Pilnai atremontuotas. Paja
moms butas. Garažas. Priedai. Apyl. 
66-os ir Homan. $46,900. 

Skambint (angliškai) 476-1240 

Prie 71-os ir Richmond — 51-. kamb. 
Labai geras muro namas. Savininkas 
duos paskolą. 

Mūrinis — 2 liuksus butai. Mar
ąuette Parke arti ligoninės. Sav. pa
skola. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TeL 778-6916 

2-jų butų po 5 kamb. mūr. namas. 
Valgomasis. Nauji kilimai. Alum. žie
miniai langai. Atskiri nauji gazu apšild. 
2 maš. garažas. 1 blokas iki St. Ad-
rian baž. ir autobuso. Tuojau galima 
užimti. Skambint 767-8159. 

TYPEWRITERS AND 
ADDTNG MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5630 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Phone — 581-4111 

: 

• 

P U S M E Č I UI 
$126.00 Chicagoje 

# 9 7 - 0 0 
C i e e r o j e 

(10/20/5 UM) 
Pensminkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

!. BACEVIČIUS — 778-2233 

tvirtinimu, buvo skaniausias ir į Pagal programą koncerto re- į f "—r V r H *J . j V V.' ' " \ • " j " ' " ' 
[vairus. Vien tortu parduota apie i pertuaras, kaip ir kitose šio marš- į K v i e č i a m e | S i g y t l ŠIUOS l e i d m i U S 
60. Maisto paviljonas visą laiką, ruto kolonijose. Pirmojoj koncer- I j Lietuviu Enciklopedija 36 tomai $366.00 

$125.00 
$32.60 
$13.25 

buvo apstotas pirkėju. Virtuvės I to dalyje solistai dainavo solo iri Encyclopedia Lituanica 6 tomai 
Ir maisto paruošiamieji darbai 'duetu kitataučiu kompozitorių ! Vinco Krėves Raštai 6 tomai 
•>.--• reikalavo daug darbo jėgos ir arijas bei dainas. Publika solistus I š ^ o atsiminimu — Petras Klimas 

įlar.du. Į šią didelę talką buvo vertino gausiais aplodismentais. Laukiame užsakymų papildomam :. :-:. - . 
Įsijungęs gausus kolonijos gyven-

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

BROWN'S JAN1TORIAL SERVICE 
We Clean Small Office Buildings, 

Condos, Etc. 
133 S. 15th Ave. Mayvvood, 111. 

Tel. — 344-2624 

Antrojoje dalyje solistai žavė-j Užsakymus siųsti: J.Kapočius,PO Box 95,So.Boston, MA 02127 
1 į w į W * » i i » į * < N I » i **^^**^*^m0*^Ę0it0^^Ę0^»^*^^ 

penatais buvo tiesiog perkrautas mono, akompanuojant M. Sulli-
ir minios jais grožėjosi. Ekspona- ' 
tai ir įvairūs lietuviškais moty
vais ršmarginU reikmenys buvo 
pardavinėjami. \ šią parodą įsi
jungė Zu/ana Pupiene su jos pa
puošta eglute, šiaudinukais ir jų 
gaminimo demonstravimu- Inž. 
Mečys Ši i kaltis, talkinant Z Pu- : 

vau, padainaTo: J. Gaubo (liau- į 
dies dainą) „Čigonėlis"', Stankū
no — „Mano tėviškė" ir St. So
deikos (žoož. B. Brazdžionio) — 
..Šiaurės Pažvaistė". Tautinių šo
kiu ,,Banga" šokėjai, vadovauja
mi M Sandargienės, pašoko „Gy-
vararą. „Suktute" ir ,Malūną". 

pienei,paruošė ir išleido 14 lapų' Meno programą pravedė A. Kar-
nienė Vasario 28 d- tie patys 
š->kėjai pašoko jau minėtuosius 

tojų skaičius. Pajamų turėta arti! jo publiką lietuvių kompozitorių į j Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 
3000 dolerių. į kūriniais. Lietuviškas dainas 

AT . .. , , . . ne ' atliekant solistams dar daugiau 
.vienmete dalvie, vasario 26 d.: . , ~ . , i i , , . ~ . I entuziazmo parodvta. Baigus •aubo choras, vadovauiamas P- Ar , , ; . ,. 

j programą, klausytojai nepaliau
jamais plojimais bei šauksmais 

Knygą ..Lithuanian Stravv Orna-
ments" (pavyzdžiai ir instrukci
jos kaip ornamentus daryti). 
Šiaudinukų demonstravimas turė
jo nepaprastą pasisekimą. Ameri
kiečiai labai domėjosi jų gamyba 
ir šią knygą (180 egzempliorių) 
išpirko. Vietos dienraštis „St. Pe
tersburg Times* vasario 26 d. įsi
dėjo spalvotą nuotrauką su šiau
dinukus demonstruojančiom Z. 
Pupiene ir jos pagelbininke M. 
Waraski. 

šokius ir dar „Oželį" su ^Blez
dingėle". Šią programą pravedė 
M. Sandargienė. 

Pažymėtina, kad šiuometiniame 
festivalyje visose srityse lietuviai 
pirmavo, gražiai atstovaudami 
savajai tautai. Prie tokio pasiseki
mo daug sielos bei sveikatos įdė
jo mūsų atstovė prie Spiffs'o A. 
Kamiene ir klubo pirmininkas 
A. Armalis. Norėjusieji, kad lie-

Lietuviy paviljonas gavo pre- tuviai tinkamai būtų atstovauja
nčią. Tenka pažymėti, kad G. mi ir reprezentuojami, nuo šių 
Karoso vadovaujama bendrovė, darbų nebėgo, neatsikalbinėjo ir 
keliaujanti po Ameriką su šios | tu visų pastangų dėka kitataučių 
rūšies parodomis, telkia rodomų- akyse pirmaujančiai pasirodėme 
jų mūsų kultūros reikmeny ga- j tarp festivalyje dalyvavusiu 39 
mintojus ir rūpinasi jų darbo vai- tautybių. Per 4 dienas festivalį 

išprašė dar dvi lietuviškas dai
nas. Neatleidžiant solistų nuo 
scenos, jie sudainavo ir ispaniš-

PAIEŠKOJIMAS 
Ieškomas PETRAS PUNDZEVIČIUS, 
Vytauto (mediko) brolis, kuris pra
ėjusiais metais Darmstadt'e mirė. 

Rušyti: 
Stasys Šimkus, Flughafenstr 2040, 

Grieheim, West Germany 

KURIAM GALUI MOKiTi 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTI S 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 
NUO $300 IKI S 1.000 

MARQUETTE BUILDERS 
Mūsų specialybė statyba ir 

namų permodeliavimas 
Įrengiame 

Virtuves — Vonias — Poils io kambarius 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 63rd Street 

Tel . 436-1900 arba 349-0612 
AL SASNAUSKAS 

siaus paskleidimu, kelia lietuviš-
kqjį sąmoningumą jau prigesusių 
tautiečių tarpe-, kuriu tokiom pro
gom visur gausiai atsiranda. 

Šio festivalio proga Lietuvių klu
bo iniciatyva inž- M. Šilkeitis 
paruošė anglų kalba informaci
nį iliustruotą leidinėlį apie Lietu
vą, išryškindamas svarbiausius 
Lietuvos valstybinius epizodus. Jį 
por/iūrėio ir papildė bei pataisė 
A. Armalis, A. Karnienė ir A. 
Karnavičius. Leidinėlį — sąlan-
ką savo lėšomis išleido Lietuvių 
klubas Buvo platinamas pavil
jone nemokamai. 

Leidinėlyje, kalbant apie sukili-
minės vyriausybės sudarymą, pasi
gendama įvykusio tautos sponta-

aplankė arti 50,000 žmonių. 
K- Gmz. 

ARGENTINOS LIETUVIŲ 
SOLISTŲ KONCERTAS 

Lietuvių Bendruomenė savo 
kultūriniais renginiais vyrauja 
mūsų kolonijoje. Šiais metais jau 
suruošė du iškilius renginius. 
Sausio 30 d. apylinkės valdyba 
pasikvietusi Los Angeles dramos 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • CVIPERIAL 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WDLL LIKĘ US'" 

4030 Archer—VI 7-1515 

llllUllllllllilIlIlIlIflIlHUIIHHIIHIIHIUIII! 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radiiai. 

Stereo \r Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas. 

M i G L i N A S TV 
2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
iimiiimimiiiiimitiiiimiHiiiiiiuiiHiim 

Simon's 
TRAVEL 

MUHilIUIHIIHIhHliHIillllllllllllllllllllllllMItlIHHIIIHIIIIHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 
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A. T V E R A S i 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBfcS = 

Pardavimas ir Taisymas s 
2646 West 6»th Street — Tel. RE 7-1941 S 

' . i i i i i i i i i i i i i i i itii i i i i i itii itii i i i i i i i i i i i i i iuiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiii i i i i i i i i i i iniiiiuiii: 
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KVIEČIAME KELIAUTI 
KARTU 1982 

VĄ IR vo^ io DIENŲ LIETUVOJE 
gegužės 10-gegužės 24 

13 D I E N Ų SU G I M I N Ė M ! ! ! 
VILNIUS —RYGA 

gegužės 20 - birželio 3 l i e P ° s 15"29 
gegužės 27 - birželio 10 rugpjūčio 12-26 
liepos 8-22 rugsėjo 2-16 

Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1 
SAVAITEI [ LIETUVĄ 

rugsėjo 9-16 rugsėjo 30-spalio 7 
Visas grupes lydi savininkai arba patyrę palydovai. 

Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus, automobilius ' 
bei kitus pageidaujamus daiktus 
Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus giminėms Lietuvoje 

Smulkesnių žinių teiraukitės: 
Toronto tel . (416)537-3060 arba 532-8772 
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius 
Chicago - (312) 496-8406 - V. Ramonis 
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis 

— (213)664-0791 namų 
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada 

TELEX 06-986766 TOR 
šiuo adresu sąžiningai patarnaujame jau 22 metai 

Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVIČIAI 
(Kelionių biuro registracijos numens — 1835961) 

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

flfEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 11S. 60632, tel. 927-5980 

i i i i i i n i i i t u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i 

M. A. Š I M K U S 
INC O M E V'AX S E R V I C E 

N O T A i t r F C B L I C 
4259 S. Maplevvouii, tel. 254-7450 

Taip pat daromi V E UTIM AI. 
GIMINIŲ i škv ie t imai , p i l d o m i 
P I L I E T Y B E S P R A Š Y M A I Ir 

kitokie blankai . 

'iiiKmrrninnTnifiiiiiiiiiiiiLuiiiiiiiiiiiiii. 

mmmiiiiiiiimiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiUiiiiimi 
{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PABCELS E X P B £ S 6 
2501 YV. 69th S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
IIIIIIUUHIlIlIlIlilIlIlIUilIlllUUlIlIlIlIlIlIlI 

• • • *-* > » • • > • • » - » • » - • » • > • » » « « « 

V A L O M E 
KILIMUS Ui BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 

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

Telef. — VVA 5-8063 

Atdari apžiūrėjimui seštad. ir sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. vak. 
3906 W. 63 STREET 

Nauji 2-jų mieg. '•condominium". Ąžuo
lo spintelės virtuvėje. Centr. oro vėsi
nimas. Kilimai. IZMc'Vc "fbced" morgi-
čius. l j bloko iki banko, autobuso, 
mėsos krautuvės ir kepyklos. Skubėkit. 

— o — 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni 

nuo 1 iki 4 vai. 
6740 W. 63 STREET 

Naujas 3-jų butų namas po 3 miega-
mus, 1'2 vonios 12%9c palūkanos. 
Priedai. Skubėkite. 

! 
— O — 

3-JU BUTŲ — 62-ra ir KOLIN 
3—3—2 miegami. Moderniška, virtu
vė su spintelėmis. Pilnas rūsys. 2 maS. 
mūr. garažas. Aukštos nuomos, žemi 
išsimokėjimai. Arti autobusų ir krau
tuvių. Skubėkite. 

0*BRIEN FAMILY REALTY 
TEL. 434-7100 

Atidarąs apžiūrėjimui sekmadienį 
kovo 28 d. nuo 2 iki 5 vai. 

8327 SO. KOSTNER AVENUE 
Savininkas parduoda 3 mieg. mūr. 

"raised ranch" namą. 1 % vonios. Cen
trinis oro vėsinimas. Pilnai įrengtas 
rūsys. Arba kitu laiku susitarus tel 
581-4785. 

i ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

namų pardavimas 
į Income Tas, Insurance, Notary PubHc 
! 2951 West 63rd St. — Tel. 43e-7S7i 

niTnirniiriimrnniisiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdyme 

Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 

HlllllllllllllllIHItlIlIUUIlIlIlIlUllUlUlIHH 

KARPENTERIS IEŠKO DARBO 
Beismentų ir ofisų įrengimas. Langų-
durų pataisymai ir visa kita, kas jums 
reikalinga. 

TEI 925-2456 

J 

illlllllllilllllillliillllllllllltllillllllllilltlil 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 3 7 6 5996 
mtuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimuuiimii 

EXPERIENOED BHXP;R 
ABLE TO DO ROUTTNG 

Familiar with general office proce-
dures. Accurate typist, minimum 55 
w.p.m. Good salary & benefits. Near 
Southwest location. 

Send resume with salary reųuire-
ments. 

JEFFERSON INDUSTRIES 
2100 So. Marshall Blvd. 

Chicago, III 60623 

VYRAI BR MOTERYS 
- I 
• i 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
VYRAI, MOTERYS, STUDENTAI 

Dirbti pilną ar daliną laiką. Parduoti 
prekes didmenomis (wholesale) ar 
mažmenomis (retail) per kataloge. 
Kreiptis j Algį, po 5:30 vai. vakaro, 
telef. 471-0678. 



MŪSŲ kolonijose j 
Jfenosha-Racine, Wis. | 
— IŠ VIETOS LB VEIKLOS j 
• '"JAV LB Kenoshos — Racineį 
apylinkės metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 4 d. 3 vai. p. p. 
Sv. Kazimiero parapijos salėje, Ra
t ine , Wis. Dienotvarkėje: valdy-
-bos nar iu pranešimai, dalies val
dybos pririnkimas, atstovu į apy
gardos suvažiavimą rinkimai ir 
įvairios diskusijos. Po susirinki
mo vaišės. Mūsų apylinkėje šie 
tautiečiai sudaro komisiją rinki
mams į dešimtą JAV LB tarybą: 
Jonas Milišauskas — pirminin
kas, Bronius Jaras, Juozas Pleč
kaitis — nariai. 
„.Mano žiniomis, iš mūsų apyl. 

į JAV LB tarybą kandidatuoja I Lione ir Antanu Skeivelais į Ame-
racinietis R- Pliūra. Br. J.! riką 1957 metais ir apsigyveno 
T* < T«« Chicagoje. Čia jis lankė St. Igna-
Rockford, HL 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

A. A. INŽ. LAISVŪNAS SKETVELAS 

Aš žiūriu į žvaigždes nemarias, 
Vaikštau žemėj tarp rožių 

puikiu 
Ir, kaip upė tiesiog į mares, 
Per pasaulį į mirtį plaukiu. 

Henrikas Radauskas 

Sraunios gyvenimo upės neša
mas, 1981 metų gruodžio 19 die
ną Laisvūnas Skeivelas išplauikė 
iš mūšy tarpo į šaltos mirties 
mares. Laisvūno trumpo gyveni
mo kelias vingiavo po visą platų
jį pasaulį. Jis gimė 1945 m. va
sario 8 dieną Vokietujoje, kur, 
augdamas karo išblokštų lietuviu 
tarpe, lankė Vasario 16-tos gim
naziją. Pasitaikius progai emi
gruoti, jis atvyko su savo tėvais 

dietė dukrelė Erika ir tėvai Lio
nė ir Antanas. 

Laisvūnas Skeivelas paliko gi
lius pėdsakus atmintyje visų, ku
rie jį pažinojo. Prisiminus jo ge

rumą ir plačiai pravertą širdį, vi
siem ir visada, prašome Kūrėjo 
būti jam gailestingu naujoj, am
žinoj kelionėj. 

Rūta Domarkaitė — Pauperienė 

• " * 

* 
-b>1982 metų vasario 16 d. minė-

Minėjimas, sujungiant šaulius, 
jų vėliavų dalinį su puikiu cho
ru bažnyčioje ir per formalų mi-

jirnas Rockforde (vasario 21 d.)įnėjimą Lietuvių klube, taip pat 
praėjo labai gerai. Mums vieti
niams atrodo, kad tai buvo įspū
dingiausias minėjimas bet kada 
šioje mažoje kolonijoje. 
• 'Pas mus jau kuris laikas, pla
nuojant bet kokį didesnį paren
gimą, pasirodo tos pačios bėdos: 
rįįažas mūsų skaičius, dar mažes
nis aktyvesnių veikėjų, be vienos 
kitos išimties nėra meninių jėgų 
ir t. t. Padėtis nelengva, tačiau 
ūkanota mūsų nuotaika gerėja 

dalyvaujant "Vyties" šokėjams 
mums paliko neužmirštamą die
ną. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
mieliems svečiams iš Chicagos, 
Cicero, Lemonto ir kitur. 

Padėka taip pat Rockfordo 
Lietuvių klubo prezidentui E. 
Tomkui už dalyvavimą ir ne
mokamą salės naudojimą. 

Ačiū visiems aukojusiems Lie
tuvos laisvinimo reialams, nes 

ptšsimenant savo senus draugus j buvo surinkta mums rekordinė 
ir rėmėjus — Vytauto Didžiojo | suma 2020 dol. Šia proga taip pat 
šaulių rinktinę ir šaunių šokėjų 
grupę "Vytį", kurie jau daugelį 

Inž. Laisvūnas Skeivelas 

tius gimnaziją ir aktyviai įsijun
gė į lietuviško jaunimo veiklą, i 
Jis baigė Chicagos aukštesniąją | 
lituanistikos mokyklą ir pradėjęs j 
studijuoti įstojo į Ateitininkų in- į 
žinierių korporaciją Korp_ Gran- Į 
dis. Tuo laiku jis taip pat reiškė- j 
si ir Studentų sąjungoj, niekuo-1 
met neatsisakydamas pareigų ir į 
nebijodamas darbo. 

Laisvūnas mokslus baigė Aero-
space institute ir pradėjo dirbti 
McDonald Douglas firmoje kaip 
astronautikos specialistas. Lais
vūną visada viliojo plataus pa
saulio erdvė... Norėdamas tą er
dvę apglėbti, jis džiaugėsi galėda
mas aktyviai prisidėti prie Apol-
lo misijos siunčiant žmogų į mė
nulį. Vėliau jis vykdė atsakingus 
kompanijos projektus Vokietijoj, 
Šveicarijoj, Izraelyje, Maroke ir 

ziuoja 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

metų mus aplanko ir pagyvina 
rnūsų minėjimus. Ir šiais metais I laikyti lietuviškas Mišias. 
nuoširdžiausias ačiū vadovams 
VI. Išganaičiui ir Dapkienei, ta ip 
pat šokėjams ir jų vadovei ir .vi
siems šauliams už atsilankymą ir 
pagalbą. Keletą savaičių prieš 
minėjimą .per . susirinkimą pasi
girsta komentaras: liūdna čia Į 
pas mus per lietuviškas Mišias \ 
(kurios dabar yra tik kas antras i 
sekmadienis), seniai negirdėjome | 
lietuviškų giesmių, o kad nors j 
kartą dar toktų išgirsti kaip gie-1 
dota Lietuvoje... Vyrai, klausykit, | 
turiu mintį pakviesti Chicagos I 
Švę. Mergelės Marijos Gimimo pa ! 

rapijos chorą", šaukia vienas da
lyvis. 

-^Žmogau svajoji", "Už ką?", j 
"Kaip", atsiliepia balsai ir kyla į 
karališkas sąmyšis. Po ilgų dis-
kdsij'j, poros dienų ir kelių tele
foninių pakalbėjimų su choro va
dovu Ji. Linu ir kanaununku V-
Zakarausku viskas išspręsta, ir 
choras atvyksta pas mus net su 
solistais M. ir V. Momkais. 

Ta ip choras ir solistai dalyva
vo per mūsų šventę, senoje lie
tuvių statytoje bažnyčioje ir gie
dojo kaip niekada nebuvo čia lie
tuviškai girdėta. Liks neišdildo
mi, įspūdžiai, o kada solistai ir 
cnoras giedojo "Dieve, išklausyk,; 
uJteikyk mūsų Tėvynę Lietuvą", Į 
daugeliui riedėjo ašaros... 

Ačiū vadovui muz. A. Linui, į 
sofistams M. ir V. Momkams iri 
visiems choristams, ta ip pat ka- Į 
nauninkui V. Zakarauskui už 
pamokslą. 

dėkojame jėzuitams, kurie jau 
daugelį metų iš Chicagos atya-, k u t i n i u m e t u T a i l a n d e 5 k u r 

; Rockfordą s e k m a d i e n i a i s , ^ ]Q trumpo . ^ ^ l i e p s_ 

_ na. Liūdesy pasiliko jo žmona ir 
Rockfordo ALTos I kelionės draugė Shirley bei jų 

skyriaus valdyba \ įsūnyta pusantrų meteų tailan-

7F\ 

2422 WEST MARQUETTE RD. 
CHICAGO, ILLINOIS 60«29 

PHONE: 312 935-6897 
U.SJV. 

lx 
1 
1 
1 
15 

$25.00 
$30.00 
$40.00 
$75.00 
$100.00 

\mmm/rmmmm 
1982 vasar io mėn. įnaša i . 

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

Anysas Jonas $225.00. 
Valteris Vincas, kpt. atm. pad. Ardys Reda $135.00. 
Tumosa Antanas, inž. ir Stasė (mirusi) $140.00. 
Mieželienė Juzefą, įm. Lee William P. $75.00. 
Antanaitis Algirdas J. ir Auksė J. $900.00, Balutis 
Bronius Kazys, min. atm. įn.: Korp. Neo-Lithuania 
$100.00, Dulskienė-Grudzinskaitė Adelė, pad. Dulskis 
Adelė $200.00, Gudonis Antanas, M.D atm. įn.: Lungys 
Benediktas $100.00, X $100.00, Jablonskis Jonas, 
kalbininkas atm. įn.: Korp Neo-Lithuania, $100.00, 
Lakavičius Petras, atm. įn.: Lakavičius Adelė $100.00, 
Maironis-Mačiulis Jonas, prel. atm. įn.: Korp. Neo-
Lithuania $100.00, Maiėta Petras ir Akvilija $100.00, 
Maurukas Kazimieras, atm. įn.: Maurukienė Stasė 
$100.00, Mažiulienė Ona $100.00, Pavilionis Jonas, dr.: 
Neverauskienė Ada, sesuo $100.00, Šimkus M. A. 
$100.00, Vaižgantas-Tumas Juozas, kan. atm. įn.: Korp 
Neo-Lithuania $100.00, Vileišis Petras, inž. atm. įn.: 
Korp. Neo-Lithuania $100.00. 
Yantosh Stephen, Gegužis Adomas, Gegužis Mary, atm. 
įn.: Yantosh Marija Magdalena $200.00. 

$1,000.00 Katilius Bronius, atm. įn.: Katilius Kazys A. $1,000.00. 
$1,634.85 Stropus Stasys, Australia $4,563.01. 
$2,700.00 Tarasevičius Juozas (miręs) ir Stefanija $3,000.00. 

1 $200.00 

1 
1 
\_ 

23 
$7,204.85 

.MARllUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
\ų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pi]nai užmigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir^feetvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Iš viso 23 nariai 
Patiksliname — 
Buvo: sausio 1830 Gaižutis Jonas (miręs) pad. D. Juras $30.00 
Reikia: sausio 1830 Gaižutis Jonas (miręs) Juras Danutė $20.00 ir 

Dundulis Aleksandras $10.00. 
Buvo: gruodžio mėn. $1,000.00 ... Liucitanas ... Virulytė ... Linda 
Reikia: gruodžio mėn. $1,000.00 Vitkauskas Liucijonas, kpt., sav. 

kur., fizikas ir žmona Marija Jarulytė, atm. įn.: Liuda Apanius 
$1,000.00. 

Prano PONELIO šv. atminimui įamžinti Lake Worth Lietuvių 
Klubas aukojo Lietuvių Fondui 63.00 dol. V. Aušrotienė. LF įgaliotinė. 
tik pasiuntė suaukotus pinigus. 

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1982.III.1 pasiekė $2,160,150.20. Gautomis palūkanomis parėmė meną, 
lietuvišką švietimą, kultūi-ą ir jaunimą $891,585.77. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1982.III.1 
palikimais gauta $535,210.48. 

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

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

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

remiamas lietuvybės išlaikymas. 

Tikram ir nepamainomam bičiuliui 
A. f A. 

E D M U N D U I V A I T K U I 
negrįžtamai iškeliavus, žmonai Irenai 
negrįžtamai iškeliavus, žmonai Irenai, 
dukrai Gintai ir sūnui Vytui su šei
momis reiškiame nuoširdžią užuojau
ta. 

VYTAUTAS ir STASĖ PAULIONIAI 
BRONIUS ir ZUZANA ŠČEPANAVIČIAI 
VAIDEVUTIS ir NIJOLĖ DRAUGELIAI 
AUGUSTINAS PAULIONIS 
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A. f A. POVILUI BURNEIKIUI 
mirus, skausmo valandoje mūsų sąjungos 
iždininke Ona Burneikiene ir jos vaikus su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA 

Brangiam vyrui ir tėveliui 
A. f A. 

SIMONUI LANIAUSKUI 
m i r u s , 

žmonai STASEI, dukrai REGINAI, sūnums RIMAN
TUI, VIKTORUI ir MARIUI su ŠEIMOMIS, seseriai 
AGOTĖLEI ir visiems ARTIMIESIEMS skausmo va
landoje reiškiame giliausią užuojautą ir k a r t u liū
dime. 

DR. OTONAS ir VANDA VAITAI 
IEVA BANIENĖ ir ALGIRDAS 

A. f A. 
EDMUNDUI VAITKUI mirus, 

žmonai Irenai ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime. 

V. P. BARAI 
R. V. BIGENIAI 
J. K. KAULINIAI 
M. J. KLAUSAI 

J. KRIKŠČIŪNIENĖ 
E. R. ŠPARKEVIČIAI 
J. V. ŠN APSČIAI 
J. S. MELNIKAI 

i 

A. + A. 
Akt. JUOZUI VALENTINUI mirus, 
jo žmonai, dukterims ir sūnui reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

SCENOS DARBUOTOJAI 

A. f A. JUOZUI VALENTINUI mirus, 
LB Gage Parko apylinkes pinnininkei 
Danguolei Valentinaitei ir kitiems šeimos 
nariams reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

DARIAUS-GIRĖNO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA 

Lietuvoje mirus, 
A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI, 
jos broliui Stasiui ir Bronei Juozapavičiams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LIUCIJA ir VLADAS RAUGEVIČIAI 

A. f A. ONAI ŠIDLAUSKIENEI 
mirus, užjaučiame sūnų, mielą DR. K. ŠIDLAUSKĄ 
ALT'os Pirmininką su šeima ir DUKRAS su šeimomis ir 
prašome Dievo mirusiai amžinos ramybės, o ar t imie
siems Jo paguodos. 

ANTANAS TAMULIONIS ir 
DANGUOLE TAMULIONYTĖ 

Mylimai brolienei 
A. f A. VLADISLAVAI VITKIENEI 
mirus, prof. Balį Vitky nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA IR NARIAI 

Mylimai mamytei 

A . f A , VLADISLAVAI VITKIENEI 
m i r u s , 

sūnui, mūsų broliui kęstutieeiui EDVARDUI VIT
KUI ir kitiems ARTIMIESIEMS reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

KORP! KĘSTUTIS 

Mirus Lietuvoje 
A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI, 
liūdintį brolį agr. Stasį ir Brone Juozapavi
čius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdi
me. 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA IR NARIAI 

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

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

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

4 3 3 0 - 3 4 So. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

* 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermi tage A v e n u e 

Telefonas — Y A r d s 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chk.igo 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47d-2345 
\!KŠTT Al fOMOHil 1 \MS S T A T \ I! 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE Tei. YArds 7-1138-3* 

STEPONAS C. UCK <LACKAWICZ) ir SONOS 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublk 7-1213 
1'.028 Southwest Highway, Palos Hills, Illinois TeL 974-4410 

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

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

VASAITIS • BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICERO. DLL. T«*. OLjrmpk 2-1*03 

>y 
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x Graikų laikraštis "Natio
nal Herald", leidžiamas INew 
Yorke, kovo 22-23 d. laidoje įsi
dėjo išsamų straipsnį apie ok. 
Lietuvą. Jį parašė graikų kuni
gas, kuris neseniai lankėsi Lie
tuvoje. Ateityje gausime to lai
kraščio kopiją. 

X Mortai Butkus yra laiškas 
iš okupuotos Lietuvos. Pati ad
resatė arba žinantieji apie ją 
prašomi atsiimti "Draugo" admi
nistracijoje darbo valandomis 
arba pranešti jos adresą, kad 
būtų galima laišką persiųsti. 

X Kun. Alfonsas Grauslys 
aiškins šv . Raštą balandžio 1 d., 
ketvirtadienį, po 9 vai. šv. Mi
šių Jėzuitų koplyčioje (ne kovo 
1 d., kaip per klaidą vakar die
nos "Drauge" buvo paskelbta). 

X "Devintas lapas". 
Birutės Pūkelevičiūtės 
premijuotas romanas, 
"Draugo" mecenatų dr. 

rašyt. 
šiemet 
gavęs 

Ričardo 
ir Raimondos Kontrimų, dviejų 
tukst. dol. premiją, jau platina
mas ir siunčiamas jį užsisakiu
siems. Lietuviškos Knygos klu
bo nariai gali tuoj pranešti arba 
iš "Draugo" administracijos 
atsiimti, gaudami atitinkamą 
nuolaidą. Paštu užsisakant, rei
kia dar pridėti pašto išlaidoms. 

X šv. Pranciškaus seselių rė
mėjai rengia metinį, banketą 
sekmadienį, balandžio 4 d., 3:30 
vai. po pietų Nekalto Prasidėji
mo parapijos salėje, B r i g h t o n ! - visuotmį saunų 

IŠ ARTI IR TOLI 
YENECUELOJ 

— A. a. Aleksandra Vaisiū-
nienė, daugelio lietuviškų laik
raščių bendradarbė, nuo širdies 
smūgio mirė šių metų kovo 13 
d. Caracas mieste. Velionė bu
vo gimusi 1913 m. gegužės 26 d. 
Palaidota kovo 14 d. Laidotuvė
se dalyvavo daug lietuvių, at
vykusių net iš kitų provincijų. 
Kun. Ant. Perkumas atlaikė ati-

"Draugo" premijuoto romano premijos įteikimo iškilmėse Cievelande. Prieky matyti i 
J. Stempužis, Margučio radijo vadovas Petras Petrutis, J. O. Žilionis, Č. Kiliulis ir kt. 

E. Lenkauskas, 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Parke. Visi kviečiami dalyvau
ti ir paremti seseles bei rėmėjų 
pastangas. 

X Henrietos Vepštienės ir 
Vytauto Virkau paroda bus 
"Galerijoje" (744 N. Wells) nuo 
balandžio 13 d. iki gegužės 2 d. 
Bus išstatyta apie 150 H. Vepš
tienės miniatiūrinės grafikos ir 
V. Virkau daugiau kaip 100 eks
librių ir kitokių meno kūrinių. 
Kviečiami parodą visi aplankyti. 

X Regina Kučienė pirminin
kauja komitetui, kuris rūpinasi 
Jaunimo centre įvykstančiais 
velykiniais pusryčiais. 

x Loretto ligoninė, vedama 
Šv. Kazimiero seserų vienuoli
jos, skelbia "Gyvybės dovanos" 
vajų — kraujo dovanojimą 
kraujo bankui. Kraujo dovano
jimo vajus prasidės balandžio 
12 d., 9:30 vai. ligoninės penk
tame aukšte, terapijos kamba
ryje. Kas norėtų ir galėtų krau
jo paaukoti, pirmiau turi pasi
skambinti tel. 626-4300. kvie
čiant ses. Sharon. 

X Adelė Gabalienė, veikli Lie
tuvos Vyčių ir Kat. Susivieniji
mo narė, staigiai susirgo ir buvo 
paguldyta Sv. Kryžiaus ligoni
nėn tyrimams. Ją galima ap
lankyti arba bent telefonu pa
guosti. Guli kambary 405. lovoj 
pirmoj. 

x Dail. Marijos Straseviciu-
tės-McBride daiiės darbų paro
da įvyksta kovo 30 iki bal. 11 d. 
Galerijoj, 744 N. Wells St., Chi-
cago, UI, nuo 11 iki 6 vai. vak. 
nuo antradienio iki šeštadienio, 
sekmadienį nuo 1 iki 4 v. po
piet. Priėmimas penktadienį, 
bal. 2 d., nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Visi kviečiami atsilankyti (pr.) 

x žadame aplankyti Sunny 
Hills Floridoje balandžio 2 - 5 
dienomis ir bal. 30 - geg. 3 d- O 
po Velykų planuojame 10 dienų 
kelionę per Sunny Iiills į St. 
Petersburg ir atgal. Informaci
jas teikia Marius Riela, t ek t . 
737-1717. . (sk.) 

x Baltic Monument*. Inc., 
2621 W. 71 Street, tel. 476-2882. 
Vienintelė lietuviška paminklų 
bendrovė Chicagoje. Nelaukite 
pavasarinio kainų pakilimo, už
sakykite dabar. Prieinamiausios 
kainos lengviausiornis sąlygomis. 

(sk.). 
x Lietuvaitės stodentės no

rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, ThurbeT Rd., Putnam. 
Ct. 06260. ( s k ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. — Telef. 
VI 7-7747. (sk.). 

v Akiniai siuntimui j Lietu
va. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437 ft W. Li-
thuanian Plaza Ct. (69th St.) 
Chicago, IU. 60629. Telef. — 
778-6766. (sk.) 

x Kazys Karuža, Los Angeles 
lietuvių šaulių rinktinės atsto
vas, atvyko į Chicagoje vykstan-

susirinkimą 
su kitais trimis delegatais. Ta 
proga j is aplankė "Draugą", pa
informavo apie Los Angeles lie
tuvių veiklą ir tarėsi dėl savo 
brolio poeto a. a. P. Karužos 
raštų išleidimo jo 50 metų nuo 
mirties sukaktuvių proga. 

X Zigmas Moliejus, Chicago, 
111., lietuviškų organizacijų dar
buotojas, mūsų dažnas rėmėjas, 
apsilankė "Drauge", pratęsė pre
numeratą ir įteikė 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
JUBILIEJINIS 

GIESMIŲ VAKARAS 

Verbų sekmadienį, balandžio 
4 i , 5 vai. vyks sukaktuvinis 
Giesmių vakaras Lietuvių Tė
viškės ev. liuteronų parapijos 
bažnyčioje, 6641 So. Troy gat
vėje, Chicagoje. žios parapijos 
choras atšvęs savo veiklos 30 
metų sukaktį. Ta proga choras, 
vadovaujamas muzikos magis
tro R. Arūno Kaminsko, atliks 
Vlado Jakubėno kantatą "Pra
naše Didis". Šioje kantatoje so
lo 
tė Praurimė Ragienė ir ilgame
tis choro valdybos pirmininkas 
Leonas Gružas. Išgirsime ir ki
tų kūrinių, giedant solo, duetu, 
kvartetu ir mišriu choru. Lais-

auka muzikos reikalams. 

I Pažymėtina, kad šiam chorui nėjimą. Aukų buvo surinkta 
| pradėjo vadovauti žinomas maž- i daugiau, kaip pereitais metais. 
į lietuvių veikėjas a. a. Martynas į Ačiū visiems už lietuvišką vie-
Lacytis, o už 8 metų perėmė 
vadovavimą muzikos mokytojas 
Jurgis Lampsatis, kuris tose pa
reigose veikė daugiau kaip 20 

i metų. 
Praeitais metais dirigento 

i lazdelę perėmė tos parapijos 
'\ vargonininkas, akompaniatorius, 
! jaunas muzikas R Arūnas Ka-
i minskas. Choras dažnai giedo-
j jo parapijos parengimuose, vi-
; sose lietuvių Dainų šventėse ir 

partijas giedos viesn^ sobs-, k . t u o s e ^ ^ ^ T^^iVi0se. 
Todėl nuoširdžiai kviečiame pa
sidžiaugti šia 30 metų sukak
timi. A. T. 

va 
LB RRIGHTON PARKO 

METINIS SUSIRINKIMAS 

1 Kovo 21 dieną po lietuviškų 
X Aktorius Algimantas Diki- į pamaldų 11 vai. buvo LB meti

nis, Park Forest, 111., pratęsė į nis narių susirinkimas. Jį pra-
"Draugo" prenumeratą su 20 Į dėjo pirm. Juozas Šlajus. Susi-
dol. auka dienraščio paramai. į rinkimą vesti pakvietė Juozą 
A. Dikinj skelbiame garbės pre- j Žadeikį ir sekretorę Grasiliją 
numeratorium, o už paramą ir Meiluvienę. Pirmiausia tylos 
vertinimą lietuviško žodžio 
name ačiū. 

ta-

X Kun. A. Sabaliauskas, Don 
Bosco Technical High School, 

Winnie Klapatauskas, vyresnioji Sv. 
Kryžiaus ligoninės kavinės tarnautoja, 
pasižymėjusi nuoširdumu, nuolatiniui s a v o spaudai palaikyti. Nuošir-
šypsniu, buvo paskelbta šio mėnesio; dus ačiū. 
labiausiai ligoninėje pasižymėjusia | 
tarnautoja. 

minute buvo pagerbti LB mūsų 
apylinkės mirusieji nariai. 

Pereito metinio susirinkimo 
protokolą, rašytą Benedikto 

Boston, Mass., mūsų nuoširdus I Lungio, perskaitė sekr. Gr. Mei-
rėmėjas, atsiuntė 50 dol. auką | luvienė. Pirm. J. Šlajus, pada

rė išsamų valdybos veiklos pra
nešimą. Iš jo matyti, kad val
dyba ir šiais metais kruopščiai 

X Skulpt. Petras Vėbra, Chi
cago, m., pratęsdamas "Drau
go" prenumeratą, pridėjo ir 10 
dol. auką dienraščio stiprini
mui. Labai ačiū. 

X Putnamo seselių rėmėjų 
šventė įvyksta rytoj, sekmadie
nį, kovo 28 d., 3 vai. p. p. šv. 
Mišios Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Jas atnašaus vysk. V. Brizgys, 

J . . . . < cia balandžio 4 d., sekmadienį, 
o po sv. Mišių vakariene ir me-

X šv. Kryžiaus ligoninė kvie-

ninė programa, kurią atliks so
listė Margarita Momkienė, o jai 
akompanuos muzikas Alvydas 
Vasaitis. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti. Bilietus į 
vakarienę bus galima įsigyti 
prie įėjimo. Auka 10 dol. 

(pr-). 
x švč. M. Marijos Gimimo 

parap. mokyklos Motinu khibo 
Madų paroda įvyks balandžio 
29 d., ketvirtadienį, 7 vai. vak., 
Nikos restorane, 7600 S. Harlem l 
Ave. Po karštos vakarienėsj 
modeliuos drabužius iš That Giri 
Boutkjue. Kaina 13.50 dol. Dėl • 
rezervacijų prašome skambint' 
Uudvigai Umbrasas tel. 425-6750 I 
arba Audronei Tamulienei tel 
925-0986. (pr.). 

X Lemonto Maironio Litua
nistines mokyklos pavasario ba-

I liūs įvyks gegužės 8 d. Šv. Con-
i stantine ir Helen salėje, 11000 
j S. Roberts Road, Palos Hills, 111. 
\ Pradžia 6:30 vai. vak. JDėl re-
| zervacijų skambint E. Pauli-
kienei tel. 852-8876 arba L. Ra
monienei 257-3446. (pr.). 

X Venta Dėti — mūsų ga
mintos dešros, šaltiena, rūgštus 
pienas, įvairūs virtiniai, kuge
lis, cepelinai, skaniausi lašiniuo-
čiai, baronkėlės, žagarėliai, spur
gos, Napoleonas, gardžiausios 
babkos, šakuotis ir daug kitų 
neišvardintų aukščiausios koky
bės namie gaminto lietuviško 
maisto. Apsilankykite ir įsiti
kinsite. Atdara kasdien 9—6. 
2419 W. li thuanian Plaza Oourt. 

tel. 476-4622. (sk.). 

2 vai. p. p. luošų ir fiziškai su
luošintų nuo 18 metų ir vyres-

dirbo. Apylinkėje yra 550 na
rių. Balsavimo sąrašuose yra 
daugiau kaip 600 narių. Solida
rumo įnašą išrenkame 9 0 ^ . 
Mūsų apylinkėje yra nemažai 
gerų lietuvių bendruomeninin-
kų, kurie prie solidarumo mo
kesčio prideda ir auką. Todėl 
iš surengto vakaro pelno ir 

nių susirinkimą, kuriame bus I aukų galėjome paskirti švietimo 
aiškinama, kaip jie gali padėti Į ir kultūros reikalams daugiau 
vienas kitam ir susilaukti pagal- Į kaip 1500 dolerių, 
bos. Reikia iš anksto paskam- Kartu su lituanistine mokyk-
binti tel. 434-6700, ext. 893. Ua suruošėm Vasario 16-os mi-

ningumą. Baisiojo Birželio 40 
metų proga Antanas Drutys 
br.rnyčioje gražiai paskaitė J. 
Šlajaus žodžius į Sibirą išvež
tųjų ir už laisvę kovojančių pri
siminimui. Nemažai surinkome 
vyresnio amžiaus žmonių už-
pi'dytų anketų. 

Balandžio 17-18 dienomis De
troite vyks LB 30 m. iškilmin
gas minėjimas. LB krašto val
dyba kviečia visų apylinkių lie
tuvius dalyvauti. Norintieji turi 
greitai užsiregistruoti apylinkės 
valdyboje. Gegužės 17-18 d. bus 
LB tarybos rinkimai. Išlaiky
kime savo apylinkės garbę, da
lyvaukime rinkimuose. Rinki
mų komisijos pirm. Jonas Spur-
gis, nariai: Algis Čepėnas, Si
mas Jokūbaitis, Grasiliją Mei-
luvienė, Vida Žilienė, Danutė 
Račiūnaitė ir Alina Vadeišienė. 
Į JAV LB tarybą kandidatuoja 
Emilija Sakadolskienė. 

Iždin. S. Jokūbaitis padarė 
finansinį pranešimą, kam ir 
kiek buvo išleista. Revizijos 
komisijos pirm. V. š i las perskai
tė aktą ir pagyrė, kad iždinin
ko knygos vedamos tvarkingai 
ir yra visi kvitai, atatinką pro
tokolo užrašams. 

Lituanistinės mokyklos vedė
ja padėkojo už gautus čekius 
mokyklai ir LB už nuolatinę 
pagalbą. Prašė visų, kad prisi
dėtų prie mokyklos išlaikymo. 
Tėvų komiteto pirm. V. Račiū
nas kvietė, kad dalyvautų mo
kyklos ruošiamuose parengi
muose ir taip pagelbėtų mokyk
lai. Sodaliniais reikalais kal
bėjo J. šoliūnas. Po to buvo 
klausimai ir diskusijos. 

Nauja nare papildyta valdy
ba — P. Masilioniene. Buvo iš
rinkti atstovai į balandžio 25 d. 
įvykstantį LB Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavimą. Susi
rinkimo pirm. Juozas Žadeikis 
padėkojo visiems atėjusiems ir 
susirinkime dalyvavusiems. Pa
baigai pakvietė sugiedoti Tau
tos himną. 

Po to vaišinosi kava ir pyra
gaičiais, kuriuos dovanojo ke-

tinkamas pamaldas ir 
gražų pamokslą. Kapinėse su 
velione atsisveikino evang. kun. 
dr. Janos Domjan (vengras), 
prie duobės dr. Vyt. Dambra-
va, Venecuelos LB pirmininkas, 
pasakė atsisveikinimo kalbą. 
Prie laidotuvių savo pagalba 
prisidėjo Rita Deveikytė de Se-
nior ir jos vyras adv. Ruben Se-
nior, taip pat inž. Bronius ir 
Nina DeveikiaL Liko liūdesy 
vyras Julius Vaisiūnas. 

VOKIETIJOJE 

— Centrinis Vasario 16-tosios 
minėjimas buvo surengtas Vo
kietijos LB valdybos vasario 27 
d. Huettenfelde. Pamaldas ka
talikams laikė kun. Konstanti
nas Gulbinas, Lietuvių sielova 
dos vadovas, kun. Alfonsas 
Bernatonis ir kun. Jonas Dėdi
nas. Pamokslą sakė kun. K. 
Gulbinas. Gražiai skambėjo lie
tuviškos giesmės. Patį minė j i - ' 
mą akademine dalimi pradėjo 
LB apyl. pirm. Jonas Valiūnas, 

I pasveikindamas svečius, ypač 
j paminėdamas atsilankiusius sa-
i vanorius - kūrėjus maj. Pe t rą 

! r k l ^ i ^ Z ° a i V a l g ^ f r ^ ! Gudelį ir pulk Viktorį Sutkų 
J Paskaitą skaitė iš Šveicarijos a t 
vykęs prof. dr. Juozas Eretas . 

pyklos savininkai Ankai. Ačiū 
jiems. Taip pat ačiū visiems, 
kurie viską paruošė. Gr. M. 

VELYKŲ PUSRYČIAI 
IR MARGUČIAI 

Velykos pavasario džiaugsmo 
— Kristaus prisikėlimo šventė. 
Lietuvių tauta turtinga savi
tais papročiais. Visos šventės, 
taip pat ir Velykos turi daug 
savitų tik lietuvių tautoje prak
tikuojamų papročių. 

Velykos mūsų tautoje atžy
mimos velykiniais pusryčiais, 
nepaprastai turtingu valgiais ir 
papuošimu velykinių stalų sa
vitai margintais margučiais. Ve-

svenciama iš Prisikėlimo 
džiaugsmo šventė. O margučių 
ridinėjimas ir jų daužymas daug 
džiaugsmo sukelia ne tik ma
žiems, bet ir suaugusiems. 

Gyvenant svetimame krašte, 
išsiblaškius tarp svetimųjų, kai 
kurie papročiai mūsų nebeprak
tikuojami ir baigiami užmiršti. 
Jaunimo centro valdybos suda
rytas komitetas rengia velyki
nius pusryčius su visais šiame 
krašte galimais atkartoti papro
čiais Verbų sekmadienį (Vely
kos paliekamos šeimoms švęsti 
namuose), šiais pusryčiais no
rima pademonstruoti papročius, 
kad, grįžę namo, juos galėtumė
te pakartoti šeimoje. Velykinių 
pusryčių rengimo komitetą su
daro: N. Balzarienė, M. Jonu
šienė, O. Juodvalkienė, J. Dau-
norienė, N. Kaveckienė, M. Ma-
cevičienė, M. Saliklienė, M. Sta-
saitienė, B. Jasaitienė ir pirmi
ninkė R. Kučienė. 

Lietuvės moterys yra darbš
čios, sumanios ir išradingos. Ko
mitetas pasiskirstęs pareigomis 
dirba, nesigaili nei laiko, nei jė
gų. Nijolė {Balzarienė puošia 
Jaunimo centro didžiąją salę ve-
lykiškais — pavasariškais mo
tyvais. Vienos verda, kepa mė
sas, kitos pyragus, dar kitos 
margina margučius. Mažieji sve
čiai turės retą progą ridinėti 
margučius, rungtis dėl jų grožio, 
o taip pat jų laukia ir kiti ne
tikėtumai. Margučių ridinėjimą 
praves studentės Rita Stukaitė 
ir Dalia Polikaitytė. Mažieji sve. 
čiai prašomi atsinešti margučių: 
vienus ridinėjimui, kitus labai 
labai gražius konkursui. Rengė
jos norėtų iš anksto žinoti da
lyvių skaičių, tai prašo visų, ku
rie planuoja dalyvauti velyki
niuose pusryčiuose, tai pranešti 
iki kovo 31 d. (N. Kaveckienė, 
tel. 776-9563). 

Birutė Jasaitienė 

Jis kalbėjo vokiškai ir lietuviš
kai, primindamas Lietuvos lais
vės dienas ir dabartines perspek
tyvas. Maža mergaitė Laimutė 
Lipšytė įteikė profesoriui gėlių 
puokštę. Dainavo Krefeldo ope
ros solistas Ričardas Daunoras. 
Gimnazijos tautinių šokių grupė, 
vadovaujama mokyt. Joanos 
Vaičiulaitytės, pašoko tautinių 
šokių pynę. Programą baigė Vo
kietijos ir Lietuvos himnais. 

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

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 
j j į 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IU. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

fiimiimiiiiiiiiiimmiiiiimiiiimtiiiiiiiii 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCŠITJ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIEIJU 

Tel.: 434-9655 arba 737 1717 

S m m 

r> "fot)ber Hptfdays 
1982 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO/NEW YORKO 

MASKVA/VILNIUS 

gegužės 5 $995.00 (su Ryga) 
gegužes 12 $1095.00 
gegužės 24 $1135.00 
birželio 2 $1135.00 
birželio 16 $1135.00 
liepos 5 . . . . $ti«5.00 

liepos 19 $1135.00 
rugpjūčio 4 .... $1135.00 
rugpjūčio 1$ $1350.00 (su Ryga) 
rugsėjo < $1171.00 
rugsėjo 15 .... $1045.00 
rugsėjo 27 $1082.06 
spalio 6 $995.00 

RaSyt. Birutė Pūkelevičiūtė pasirašo premijuotą romaną "Devintą lapą" 
Cievelande. Stovi komiteto pirmininkė Milda Lenkauskienė dešinėje) ir 
kom. narė V. Svarcienė. Nuotr. VI Bacevičiai 

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 
Grupes lydės vadovai. I^MBEB 
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės |: (įfiš&fe 

TRANS-ATLANTIC TRAVH SERVICE, INC. 
393 W. Broadway, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 TeL 617-

Jstaigai vadovauja Aldona ADOMONIS ir Albina RUDZrONAS. 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

-268-8764 
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