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TH L_inrî U/\|NJI/\IM WORLD-WID D/XII_Y 

Vol. LXXVI Kaina 25 c. 
B a c . ; . W f l - I I T . - » > » J -i'.i.»«»fc-j!»iTl 

KETVIRTADIENIS — THURSDAY, BALANDIS — APRIL 1, 1982 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

• • • • K U Z . 1 

TELEFONAS (312) 585-9500 

Nr. 

AUŠRA NR. 24 (64) 

Žinios 
Prie užrakinto M. Pečkauskaitės kapo... 

(Tęsinys) 
O juk iš tikrųjų visai kitokio 

masto minėjimas turėjo įvykti. 
Kurgi atgarsiai literatūrinio 

muziejaus, kurio dispozicijoje 
yra ir Šatrijos Raganos raš
tai? 

Kodėl rašytojos nepagerbė 
Pedagoginio muziejaus dar
buotojai? Juk M. Pečkauskai-
tė visą savo gyvenimą ir jėgas 
pašventė pedagogikai. 

Ką jubiliejaus dienomis 
galvojo Universiteto vadovai? 
Negi jie pamiršo, kad M. 
Pečkauskaitei už nuoplenus 
lietuvių kultūrai buvo suteik
tas garbės daktaro titulas? 

N e j a u g i p a s k u t i n i u o s e 
„Literatūros ir meno" bei 
„ P e r g a l ė s " n u m e r i u o s e 
nebea t s i r ado vietos bent 
trumputei ir kukliai žinutei 
apie M. Pečkauskaitės mirties 
sukaktį? 

Pagaliau kodėl į Židikus 
neatvyko bent vienas Rašyto
jų sąjungos narys? Juk M. 
Pečkauskaitė priklausė tai 
pačiai rašytojų šeimai. Gal 
„žmogaus sielos inžinieriai" 
pamiršo, kad ne vienas jų 
žavėjosi M. Pečkauskaitės 
kūryba, sėmėsi iš jos dvasinio 
peno ir meilės žmogui? 

Prie užrakinto M. Pečkaus
kaitės kapo nuskambėjus 
p a s k u t i n i e m s g i e s m ė s 
žodžiams, visi pradėjo skirs
tytis. Tačiau kažkieno pastan
gomis „minėjimas" tęsėsi to
liau. Prie kapinių stovėjusio 
kauniečių autobusiuko vai
ruotoją Jankauską sulaikė 
„autoinspekcijos" pareigūnai, 
apkaltinę vairuotoją, kad 
ekskursijos vežimui nebuvo 
atitinkamai sutvarkyti doku
mentai (vairuotojas tvirtino 
priešingai), atėmė teises ir 
privertė parašyti pasiaiški
nimą. Po to nuvežė į būstinę, o 
ten visus reikalus tvarkė jau 
civiliai asmenys... Savaime 
aišku, kad ir kaitinimai 
vairuotojui pasikeitė. Buvo 
reikalaujama pasakyti ekskur
sijos organizatoriaus bei vado
vo pavardę. Vairuotojas tvir
tino nepažįstąs nei vieno, ką 

Europos Rinka 
smerkia Izraelį 

Briusel is . — Europos Rin
kos valstybių vadų suvažiavi
me Izraelis buvo apkaltintas 
palestiniečių laisvės ir jų teisių 
pažeidimais. Trijų arabų mies
tų merų pašalinimas tik 
kenkia taikos perspektyvoms, 
sakoma Rinkos pareiškime. 
Britanijos užsienio reikalų 
mini8teriui lordui Carringto-
nui buvo pavesta važiuoti į 
Izraelį ir Jordaną. J i s turės 
perduot Rinkos pažiūras Izra
elio premjerui Beginui. Izrae
lis raginamas užbaigti pavo
jingą priespaudos ir smurto 
naudojimą okupuotose že
mėse. 

Irakas pripažino 
pralaimėjęs mūšį 
Teheranas. — Iranas 

paskelbė, kad karinės jėgos 
visai sunaikino 4-tąją Irako 
armiją, tris divizijas. Iranas 
atsiėmė 800 kv. mylių plotą, 
kuriame yra ir svarbūs Abu 
G h a r i b naf tos ša l t in ia i . 
Kar iuomenės komunika te 
iraniečiai kariai raginami 
ruoštis paskutinei, lemiamai 
kovai. 

jis parašęs ir savo pasiaiš
kinime. Tačiau pareigūnai 
primygtinai reikalavo, grasin
dami ir tyčiodamiesi, pasa
kyti tai, ko vairuotojas iš tie
sų nežinojo ir negalėjo žinoti, 
nes šiuo atveju jokių „organi
zatorių" bei „organizacijų" 
nebuvo. Tada jį žiauriai sumu
šė, išlaikė apie šešias valan
das tardydami ir tik 23 vai. 
leido važiuoti namo. Doku
mentų, žinoma, negrąžino. 

Visa šita antihumaniška, 
antijuridiška ekzekucija vyko 
gatvėje, kuri pavadinta M. 
Pečkauskaitės vardu, netoli 
jos amžino poilsio vietos, kur 
taip pat kabo (be abejo, val
džios rūpesčiu) memorialinė 
lenta: „Čia palaidota lietuvių 
rašytoja Marija Pečkauskaite-
Šatrijos Ragana (1877-1930)". 

Dar viskas būtų supran
tama, jei bent tą nešvarios 
ekzekucijos momentą, vietoj 
M. Pečkauskaitės gatvės būtų 
atsiradęs Felikso Dzeržinskio 
gatvės pavadinimas... O juk 
M. P e č k a u s k a i t ė k v i e t ė 
„Pažinti žmones ir neniekinti 
jų, rasti kelią į širdis...", ji 
visur ir visiems siekė įskiepyti 
Gėrį, Grožį, Meilę ir Tiesą. 

Todėl, pasak kun. Arlausko, 
„Nepyk ant mūsų, Marija, kad 
negalėjom pažvelgti į tavo 
kapą; ne dėl mūsų kaltės gėlės 
ir žvakės guli ant laiptų prie 
koplyčios durų". Nepyk ir ant 
tų, kurie bijojo parodyti pri
deramą pagarbą tau. Tu visu 
savo gyvenimu pelnei pas 
Viešpatį malonę, todėl mal
dauk, kad leistų Viešpats ir 
jiems vis dažniau pasiklau
syti savo sąžinės balso, kad jų 
žvilgsnis vis dažniau nukryp
tų į savo rankas, žalojančias ir 
žeidžiančias niekuo nekaltus 
žmones. Ir tegu jie bent retkar
čiais susimąsto, ar turi teisę 
tos pačios rankos apkabinti 
mielą ir brangų žmogų, ar turi 
teisę paglostyti nekalto kūdi
kio galvutę?.. 

Ilsėkis ramybėje, Marija, 
savajame šviesos pasaulyje! 

N. Venta 
(Pabaiga) 

Japonijos garbės sargyba Tokijo mieste pasitin
ka JAV gynybos sekretorių Casper Weinberger. Pasitarimuose sekretonus ragino japonų vyriau

sybę skirti daugiau lėšų gynybai. 

Ragina japonus 
stiprinti gynybą 

Gynybos sekretorius lanko Pietų Korėją 

Pirmadienį Irako preziden
tas Saddam Hussein paskelbė 
atsišaukimą į kariuomenę, ku
rios prašo nenusiminti dėl 
„gynybos linijų prie Susą ir 
Dizfulo miestų pakeitimų". 
Dabar kariuomenės užda
vinys sunaikinti priešo karinę 
mašiną, kad ji negalėtų įsi
brauti į Irako teritoriją, pasa
kė prezidentas. 

Irano valdžia pirmą kartą po 
ilgos pertraukos pakvietė kelis 
Vakarų korespondentus ir 
parodė fronto apylinkes. Nau
jos linijos yra apie 10 mylių 
nuo Irako sienos. 

Jordano karalius Husseinas 
su premjeru ir Jordano kariuo
menės viršininku netikėtai 
nuvažiavo į Irako sostinę Bag
dadą. Pirmadienį Irako vice
premjeras Yasin Ramadan 
pasakė Jugoslavijos žinių 
agentūrai, kad Irakas pasi
ruošęs pasitraukti iš užimtų 
Irano žemių, jei Iranas pripa
žintų pagrindines Irako teises. 
Per praėjusias dvi savaites 
Irakas keliskart apeliavo į 
tarpininkus, ieškodamas karo 
paliaubų. Stebėtojų nuomone, 
Irakas karą, kurį pats pradėjo 
sovietų ginklais, pralaimi. 
I rano ajatola Khomeinis 
pabrėžė, kad bus kariaujama, 
kol bus nuverstas „didžiojo 
šėtono marijonetė. ateistas 
Husseinas". 

Seoulas . — Gynybos sek
retorius Weinbergeris devy
nias dienas praleidžia Rytų 
Azijos valstybėse. Jis jau 
viešėjo Japonijoje, lanko Pietų 
Korėją ir baigs kelionę Filipi
nuose. Korėjoje sekretorius ap
lankė amerikiečių divizijas 
prie demilitarizuotos zonos, 
h e l i k o p t e r i u a p ž i ū r ė j o 
sustiprinimus ir priekines fron
to pozicijas, aplankė Panmun-
jomo kaimą, kur vyksta karo 
paliaubų pasikalbėj imai . 
Weinbergeris palygino demili
tarizuotą zoną Korėjoje su 
komunistų sustiprinta Gėdos 
siena, kuri skiria Rytų ir Vaka
rų Vokietijas. Pernai jis 
aplankė tą sieną, viešėdamas 
Fuldos mieste. 

Pietų Korėjos koresponden
tams sekretorius pakartojo, 
kad J A V nesvyruodamos 
laikysis savo įsipareigojimų 
duoti Pietinei Korėjai greitą ir 
efektingą paramą, jei komu
nistai ją pultų. Weinbergeris 
užtikrino, kad Washingtono 
vyriausybė ne tik nesumažins 
savo kariuomenės Pietų Korė
joje, bet planuoja savo karinę 
galią sustiprinti. Amerikiečiai 
reporteriai sužinojo iš Weinber-
gerio delegacijos, kad ateinan
čiais metais į Korėjos van-

Arabų streikas 
Jeruza lė . — Generalinis 

arabų streikas okupuotose 
žemėse ir Izraelyje nebuvo 
visai pasisekęs. Kai kur veikė 
parduotuvės ir mokyklos buvo 
atidarytos. Įvairiuose mies
tuose įvyko taikios arabų 
demonstracijos, jų dalyviai 
nešiojo Palestinos Laisvinimo 
Organizacijos vėliavas ir 
šūkius. Daug kur arabų jauni
mas degino padangas, metė 
akmenis į kareivius. Prie Jeru
zalės sužeisti du kareiviai, 
kitur sužeisti 5 policininkai. 
Suimta apie 40 arabų. 

Arabų demonstracijose kal
bas sakė ir Izraelio parla
mento du komunistai nariai. 
Jie reikalavo steigti nepri
klausomą Palestinos valstybe, 
pasitraukti iš arabų žemių. 
Izraelio komunistų vadas Meir 
Wilner kalbėjęs Arabe mieste, 
kalbėjo „arabiškiau" už pačius 
arabus, pasakė vietinis moky
tojas, vertęs komunisto kalbą 
iš hebrajų į arabų. 

denis bus atsiųstas didysis 
kovos laivas „New Jersey", 
kuris, išimtas iš „naftalino", 
šiuo metu yra atnaujinamas, 
aprūpinamas jauja is ginklais. 
Weinbergeris patvirtino, kad 
Pietų Korėjai ateinančiais 
finansiniais metais numatyta 
210 mil. doi. parama karinių 
jėgų stiprinimui. Pietų Korėjos 
vyriausybei sekretorius pakar
tojo, kad Amerika toliau laiky
sis dvišalės gynybos sutarties, 
pasirašytos 1954 m. 

Japonijos spauda plačiai 
nagrinėja sekretoriaus Wein-
bergerio vizitą. J i s pasakė 
japonų premjerui ir užsienio 
reikalų ministeriui, kad Japo
nija turėtų perimti didesnę 
Ramiojo vandenyno gynybos 
dalį. Amerikos vyriausybė 
pageidauja, kad Japonija turė
tų pakankamai karo lėktuvų, 
laivų, ir kitų ginklų, kad galė
tų saugoti ir ginti ne tik savo 
salų teritorinius vandenis, bet 
galėtų saugoti vandens kelius 
ir oro erdvę 1,000 mylių spindu
liu aplink Japoniją. Amerikos 
karinės jėgos gintų kelius ir 
erdvę už 1.000 mylių nuo 
J a p o n i j o s . S e k r e t o r i u s 
Weinbergeris pabrėžė, kad 
JAV vyriausybė neketina 
nustatyti Japonijai, kiek ji 
turėtų išleisti gynybai, tačiau 
pageidauja pasidalinti dar
bais ir gynybos zonomis. 
Japonija turėtų saugoti jūros 
kelius, nes jie svarbūs pačiai 
Japonijai, jos naftos ir žaliavų 
tiekimui. Amerika toliau gintų 
regioną aplink Guamo salą ir 
Filipinus, o erdvę iki tų salų 
turėtų saugoti Japonija. 

DEBATAI APIE 
ATOMO GINKLU8 
Reikalauja sustabdyt i branduolinę 

ginkluotę 

Nelaiminga karo 
pratimų pradžia 

F o r t Irwin. — Kalifornijos 
dykumose prasidėjo dideli 
kariuomenės pratimai, „Gal
iant Eagle 82". Pačią pirmąją 
dieną, parašiutininkams iš 82-
tros oro desantų divizijos šo
kant iš lėktuvų, keturi karei-
v i a i u ž s i m u š ė , d v i e m 
neatsidarė parašiutai, dar trys 
sunkiai sužeisti, aštuoni leng
viau sužeisti gydomi ligoninė
je, medicinos pagalbos reikėjo 
dar 62 kareiviam. Parašiu
tininkams iššokant, siautė 
stiproki vėjai. 

T R U M P A I 
IŠ VISUR 

— Astronautams Lousma ir 
Fullerton laimingai sugrįžus 
iš erdvės, jiems paskambino 
prezidentas Reaganas ir 
pasveikino visų amerikiečių 
vardu. Erdvės keltas „Colum-
bia" atliks dar vieną kelionę į 
erdvę birželio mėn. gale. 

— Britanijos sosto įpėdinio 
žmona, Valijos princesė ati
dengė, kad ji laukia savo pir
mo kūdikio liepos 1 d., kada ji 
švęs savo 21 gimtadienį. 

— Buvęs Baltųjų Rūmų 
spaudos sekr. James B r a d y 
vėl paguldytas ligoninėn su 
venų užsikimšimu. Kovo 30 d. 
suėjo lygiai metai, kai jis buvo 
sunkiai sužeistas kartu su 
prezidentu Reaganu. 

— Šiandien Zimbabvėje pra
sidės JAV ir Prancūzijos pasi
tarimai su Pietvakarių Afri
kos sukilėlių - SWAPO 
ats tovais dėl Namibijos 
klausimų. Pasitarimus organi
zavo Afrikos valstybės. Ameri
kai atstovaus valst. sekre
toriaus asistentas Cbester 
Crocker. 

— Nikaragvos valdžia iš
cenzūravo laikraščio „La 
Prensa" pranešimus apie 
Salvadoro rinkimus. Nika
ragva neskelbė apie rinkimų 
pasisekimą ir rezultatus. 

— Prezidentas Reaganas, 
matydamas, kad jo populia
rumas krinta, pradės radijo 
programas. Kiekvieną šešta
dienį jis penkias minutes 
kalbės apie vyriausybės rūpes
čius ir planus. Programos tęsis 
10 savaičių, prasidės šį šešta
dienį 11 vai. ryto Chicagos 
laiku. 

— ABC televizijos ko
respondentė Maskvoje Anne 
GarTels nusiskundė, kad ji 
buvo apiplėšta ir sumušta 
savo apsilankymo Kijeve 
metu. Ji įtaria, kad sovietų 
mi l ic i ja o r g a n i z a v o jos 
užpuolimą. 

— Kinija įteikė JAV protes
tą dėl to, kad imigracijos 
valdybos kvotos paskelbtos 
kinams iš Kinijos ir iš Tai-
vano atskirai. Abiem valsty
bėm skirta po 20,000 įvažia
vimo vizų. Kinija nelaiko 
Taivano atskira valstybe. 

— Sovietų spauda gan 
palankiai įvertino Kinijos 
atsiliepimą į Brežnevo siūly
mus pagerinti santykius. 

W a s h i n g t o n a s . — JAV 
kongreso abiejuose rūmuosc-
iškilo b r an d u o l i n io nus i 
ginklavimo klausimas. Sena
toriai Edward Kennedy ir 
Oregano respublikonas Mark 
Hatfield suorganizavo apie 170 
Kongreso narių ir pareikalavo 
sustabdyti, užšaldyti bran
duolinių ginklų gamybą ir 
bandymą „dabar", o po to 
pradėti derybas su Sovietų 
Sąjunga. Kai kurie senatoriai 
ir Atstovų Rūmų nariai pripa
žįsta, kad būtų gerai sustab
dyt i b randuol in ių g inklų 
gamybą, tačiau jie siūlo „pir
ma derėtis, o paskui — sustab
dyti". Kennedžio-Hatfieldo 
grupė pabrėžia, kad ji nesiekia 
vienašališko nusiginklavimo, 
bet reikalauja, kad gamybą 
užšaldytų ir Sovietų Sąjunga. 

Respublikonų vadas Atsto
vų Rūmuose Michel pritaria 
„užšaldymui", tačiau abejoja 
ar sovietai laikysis savo paža
dų. Jis iškelia faktą, kad paža
dai nieko nereiškia be patik
rinimo, be kontrolės. 

Milijonai amerikiečių visoje 
šalyje jau pasirašė peticijas, 
reikalaujančias sustabdyti 
branduolinių ginklų gamybą, 
jų bandymus ir jų dislokavi
mą. Šešių valstijų legislatūros 
pareikalavo to paties savo 
rezoliucijose. Atskirų vietovių 
sav iva ldybės i rgi ske lb ia 
panašius reikalavimus, Il
linois valstijoje ginkluotę jau 
pasmerkė Evanstonas ir Oak 
Park. 

„Taikos mylėtojų" grupės, 
kurių daugelis pagarsėjo Viet
namo karo metu, balandžio 10 
planuoja didžiulį žygį Chica-
goje. Jis vadinamas „All-Chi-
cago Peace Walk". Greta senų
jų ta ikos grupių, ku r ių 
vadovybėse dažnai gal ima 
užtikti paraudonavusių poli
tikų, kurie niekad nepakelia 
balso prieš sovietų ginkluotę a r 
Maskvos imperializmą, pradė
jo s te igt is nau jos t a i k o s 
organizacijos, daug jų per įvai
rių denominacijų bažnyčias ir 
sinagogas. Už branduolinių 
ginklų užšaldymą pasisakė 
apie 80 JAV katalikų vysku
pų. Šis visuomenės nerimas 
pradėjo reikštis prieš porą 
metų, kai paaiškėjo, kad JAV 
senatas nemano ratifikuoti 
prezidento Carterio Vienoje 
pasirašytos SALT II sutarties. 
New Yorke įvyko steigiamasis 
įvairių organizacijų susirinki
mas, kuriame nutarta pradėti 
„ban the bomb" judėjimą. Vis 
daugiau amerikiečių rūpinasi, 
kas liks iš Amerikos, jei prasi
dės branduolinis karas. Kas 
liks iš Žemės rutulio? Šis 
s u s i r ū p i n i m a s M a s k v o s 
puoselėjamas ir ugdomas. 
Sovietų propaganda, nemi
nėdama savo pasiruošimų 
branduoliniam karui, kal t ina 
Wa8hingtoną, kad tik jis 
ginkluojasi ir tik dabart inė 
Reagano administracija siekia 
sunaikinti pasaulį. 

tik tai, kad 
branduolinių 

Manevrai užtruks visą mėne
sį. Dalyvauja apie 3,000 karei
vių. Pratimams vadovauja 
Greito reagavimo korpuso 
vadas gen. Robert Kingston. 

Atstovų Rūmų pirmininkas 
Thomas O'Neill savo pareiški
me nurodė, jog JAV ir Sov. 
Sąjunga jau turi arsenaluose 
50,000 branduolinių sprogdik
lių, kada visam pasauliui 
sunaikinti užtektų 4,000. „Kas 
čia dedasi? Kokia šito pamiši
mo priežastis?" — klausė 
O'Neill. 

Respublikonų vadas Atsto
vų Rūmuose Michel pasakė, 
kad tarp tų, kurie nori valdyti 
visą pasaulį ir Amerikos už

tvarą sudarė 
Amerika turi 
ginklų. 

Senate, po ilgesnių debatų 58 
senatoriai balsavo už sen. Hen
ry Jacksono ir sen. John War-
nerio pasiūlymą, kuriame JAV 
ir Sovietų Sąjunga raginamos 
užšaldyti savo branduolinių 
ginklų arsenalą smarkiai 
sumažintose ir lygiose ribose. 
Sakoma, kad vyriausybės 
sluoksniai šitokiam formula
vimui pritarė. 

Sen. Kennedy pareiškė, kad 
Jack8ono-Warnerio versija yra 
Reagano vyriausybei duotas 
tuščias čekis, kuris leis toliau 
tęsti pavojingas lenktynes. 

Dar neaišku, kas 
valdys Salvadorą 
S a n Sa lvado r . — Salvado

re tęsiamos partijų vadų dery 
bos. Penkios dešiniosios parti
jos, kurios kartu laimėjo 
konstitucinėje asamblėjoje 59 
nuoš. vietų, paskelbė manifes
tą, kuriame tvirtina, kad jos 
atstovauja rinkėjų valiai. Nors 
krikščionys demokratai ats
kirai laimėjo daugiau balsų už 
kitas grupes, dešiniųjų partijų 
vadai neįsileis krikščionio 
demokrato i prezidento vietą. 
„Be mūsų nebus jokios vyriau
sybės", pasakė Nacionalinės 
santarvės pirm. Molina Mar-
tinez. 

Krikščionių demokratų 
vadas Julio Ray Prendes 
pareiškė, kad jei penkios 
grupės atstums jo partiją iš 
v y r i a u s y b ė s , S a l v a d o r o 
balsuotojai praras pasitikėji
mą vyriausybe ir demokratija. 
Jvyks skaudi politinių jėgų 
polarizacija, kuri bus kraštui 
kenksminga, pasakė Prendes. 

Po krikščionių demokratų 
daugiausia balsų asamblėjoje 
gavo pačios dešiniausio3 
Respubl ikos Nacional is tų 
sąjungos atstovai. Jų vadas, 
buvęs majoras Roberto D'Au-
buisson gali netapti prezi
dentu, nes jo neremia net ir 
kitų dešiniųjų grupių vadai. J is 
yra savo partijos vadas, tačiau 
demokratiniam procesui netii. 
kąs. Kampanijoje jis reikalavo 
teismo krikščionių demokratų 
vadui Duartei „už tėvynės 
i šdav imą" . Salvador ieč ia i 
supranta, kad Salvadorui su 
prez identu D'Aubuissonu 
sunkiau būtų gauti paramą 
JAV Kongrese negu su nuosai
kiu centro politiku priešakyje. 

Lenino ordinai 
vietnamiečiams 

H a n o j u s . — Vietnamo ko
munistų kongrese dalyvavo ir 
Sovietų Sąjungos delegacija, 
vadovaujama politbiuro nario 
Michail Gorbačev. Jis atvežė 
Lenino ordinus trim Vietnamo 
komunistam: partijos sekre
toriui Le Duan, valstybės tary
bos pirm. Truong Chinh ir 
premjerui Pham Van Don*?. 

KALENDORIUS 
Balandžio 1 d.: Venancijus, 

Teodora, Ringaudas, Dainora. 
Balandžio 2 d.: Nicetas, Pra 

nas Paulietis. Ankus, Vardą. 
Saulė 

6:15. 
teka 5:36, leidžiasi 

O R A S 
Saulėta, temperatūra dien -

65 1., naktį 45 1. 
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ILLINOIS - INDIANA 
APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 

Kovo 15-tos vakare Illinois -
Indiana apygardos vyčiai tu
rėjo pirmąjį šių metų suvažia
vimą. Apygardos pirmininkas 
Vincas Samoška pradėjo jį 
malda. Patikrino, kurie valdy
bos nariai dalyvauja, ir kvietė 
valdybos na r ius praneši
mams. 

Po valdybos narių praneši
mų buvo svarstomi apygardos 
einamieji reikalai. Senjorų 
kuopos pirmininkė garbės narė 
Adelė Gabalienė papasakojo, 
kad yra organizuojamas filmo 
rodymas apie EI Salvadorą, ja
me vykstančius žiaurumus. 
Bus rodomos skaidrės apie 
genocidą Lietuvoje. Apie tą 
renginį būsią paskelbta per lie
tuviškas radijo programas ir 
per spaudą. Senjorų kuopa au
kojusi daugiau trijų šimtų do
lerių naujų lėkščių vyčių salės 
virtuvei įsigijimui. 

Ilgiau buvo sustota prie Vy
čių salės rūpesčių. Mockus ir 
Zakarka kalbėjo pakaitomis. 
Nesibaigia salės remontai. Kai 
užbaigiamas vienas, atsiran
dąs kitas. Dabar pertvarkomi 
tualetai, ir tai kaštuosią dau
giau tūkstančio dolerių. Tuale
tų remontą užbaigus, reikės 
kibti į virtuvę. Reikės ir nau
jus šaligatvius lieti, kiemo tvo
rą kai kur naują aptverti. Ši 
žiema nebuvusi salei pelnin
ga, šeštadieniais ji nebeišnuo-
mojama. Naudojama tik vyčių 
renginiams, susirinkimams, 
choro ir tautinių šokių repe
ticijoms. O už elektrą, apšildy
mą, vandenį ir visokius drau
dimus mokėti reikia. Kuopos iš 
savo renginių aukoja salės iš
laikymui, bet to neužtenka. 
Reikia didesnės piniginės pa
ramos. Tam reikalui ruošia
mas vartotų daiktų išpardavi
mas. 

Lietuvos Reikalų komiteto 
pirmininkė Rūta Kazlauskie
nė prašė vyčius rašyti laiškus 
Postmaster General of the 
U.S., (The Honorable William 
F. Bolger prašydami, kad 
išleistų Dariaus ir Girėno pašto 
ženkliuką 1983-čiais metais. Ta
da sukaks penkios dešimtys 
metų, kaip juodu perskrido At
lantą ir žuvo. Prašė rašyti laiš
kus "National Geographic" 
žurnalui, kuris savo išleistame 
žemėlapyje neparodė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos sienų. 
Priminė, kad lietuvės seselės 
kazimierietė8 šiais metais rug-
piūčio mėnesį švenčia 75 metų 
įsikūrimo jubiliejų. Vyčiams 
reikėtų tą įvykį atžymėti. 

Didelis apygardos renginys 
bus gegužės 15-tą. Bus Vidurio 
Vakarų kėgliavimo turnyras. 
Suvažiuos Chicagon vyčiai ir 
iš kitų miestų. Turnyras vyks 
dvi dienas. Ta proga bus Mi
šios Šv. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je, o Dariaus — Girėno salėje 
bus banketas. Apie tai dau
giau bus skelbiama spaudoje ir 
per radiją. 

ra Kasput ienė gegužinėje 
įteiks tris dovanas daugiau
siai naujų narių prirašiusiems 
vyčiams. 

Šiais metais rugpiūčio 5-tą 
sueina penkeri metai nuo a.a. 
Dan Kuraičio mirties. J i s buvo 
didelis vyčių organizacijos rė
mėjas. Mirties sukaktį vyčiai 
ruošiasi atitinkamai paminė
ti. 

Seselių pranciškiečių rėmėjų 
komiteto pirmininkė Sabina 
Klatt pranešė, kad balandžio 4-
tą Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje ruošiami toms se
selėms paremti pietūs. Kvietė 
vyčius dalyvauti. Programą 
atliksianti jaunųjų vyčių tau
tinių šokių grupė, vadovau
jama Prano Zapolio. 

Buvo prisimintas "Lietuvos 
Atsiminimų" banketas, kuria
me dalyvavo daugiau pusket
virto šimto žmonių. Marija Ru
dienė gražiai jam vadovavo. 
Gauta pelno, ir šiame suvažia
vime jis buvo paskirstytas. Pa
siųsta auka Lietuvos atstovy
b ė s r ū m ų r e m o n t u i 
Washingtone, Amerikos Lietu
vių Tarybai, ir Lietuvos gene
ralinei konsulei Juzei Dauž-
vardienei. Gražiai praėjęs ir 
Šv. Kazimiero minėjimas. 
Organizavo jį 36-ta kuopa. Ki
tais metais Šv. Kazimieto mi
nėjimą organizuos 38-ta vyčių 
kuopa Kenoshoje. 

P a s i b a i g u s posėdž iu i , 
dalyvius vaišino Geraldina 
Mack ir Monika Kasper. 

E. Pakalniškienė 

K n y g o s „ R y t ų L i e t u v a " s u t i k t u v i ų a k a d e m i j o s me tu Kul tū
r o s k l u b o d a r b u o t o j a i S . K a u n e l i e n ė i r A. M u s t e i k i s į te ik ia 
5 0 0 d o l . ček į V K L S - g o s c e n t r . v -bos p i r m . A. M i s i ū n u i . 

N u o t r . K. R a ž a u s k o . 

Liepos 4-tą Chicagoje bus vy
čių gegužinė. Laimėjimus tvar
kys Algirdas Brazis ir Irena 
Senkutė. Tarp kitko, bus gali 
ma laimėti kelionę į Bahamų 
salas dviem asmenim vienai 
savaitei. Bus apmokėtas ir 
viešbutis. Kitas laimėjimas 
bus kelionė į Washingtoną, 
D.C., ir po Ameriką pake
liauti. Tos kelionės yra ponios 
Bolanos dovanos vyčiams. O 
salės virtuvei šaldytuvą do
vanojo John Henson. Eleono-

ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTĖ MASPETHE 

Lietuvos Vyčių 110 kuopa 
kartu su V.J. Atsimainymo 
parapija Maspethe kovo 7-tą 
įspūdingai šventė lietuvių ir 
Lietuvos globėjo Šv. Kazi
miero metinę šventę. Mišiose, 
11 vai. ryto, dalyvavo arti 200 
vyčių ir parapiečių. Vytės, 
pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, atnešė dovanas Mi
šioms ir gražių gėlių puokštę, 
kuri buvo prie altoriaus, o po 
pamaldų buvo perkelta prie di
dingo vyčių kryžiaus aikštėje 
prie bažnyčios. Giedotas Mi
šias atnašavo Atsimainymo 
parapijos klebonas kun. Pra
nas Bulovas. Atlanto Pakran
čių apygardos dvasios vadas. 
Pamokslą sakė kuopos vadas 
k u n . S t a s y s R a i l a . Po 
pamokslo buvo pasimelsta į 
Šventąjį už Lietuvą ir lietu
vius. Taip pat į 2-rą vyčio laips
nį buvo pakelta šešiolika vy
čių. Mišių metu giedojo 
parapijos choras, Vytauto Ker-
belio vadovaujamas. Pabai
goje sugiedotas vyčių himnas 
ir "Marija, Marija". Per Mi
šias buvo giedamos ir kitos lie
tuviškos giesmės. 

Po pamaldų buvo pietūs. 
Pradžios maldą sukalbėjo ir 
kalbą pasakė kun. Pranas Bu
lovas. Minėjimo programai 
vadovavo kuopos pirmininkas 
Jonas Adomėnas. Trumpą Šv. 
Kazimiero biografiją įspūdin
gai perskaitė Ona Zink. Ilges
nę kalbą pasakė jaunas vytis 
advokatas Vladas Kaslauckas 
— Kerrigan. Trumpai apžvel
gė lietuvių tautos istoriją ir 
kalbėjo apie galimybes Lietu
vai atgauti laisvę Minėjime 
dalyvavo ir New Yorko vals
tijos senatorius Martin J. 
Knorr. 

Kun. S. R. 

KNYGOS 
„ R Y T U LIETUVA" 

S U T I K T U V Ė S 
„O, Vilniaus nepamiršk, 

lietuvi!", „Mes be Vilniaus 
nenurimsim!" — šūkiai ir šian
dien gyvi lietuvio širdyje. Vil
niaus kraš to lietuviams dar 
labiau. Knygos „Rytų Lietu
va" redaktorius dr. Algirdas 
Budreckis Amerikoje gimęs. J o 
seneliai vilniečiai. Senelių 
meilė Lietuvos sostinei stipri ir 
trečioje kartoje... 

Šių metų kovo 21 d. buvo 
k n y g o s , ,Rytų L i e t u v a " 
s u t i k t u v i ų š v e n t ė ; j o s 
iniciatorius ir organizatorius 
Detroito lietuvių Kultūros klu
bas, kur iam vadovauja agr. A. 
Musteikis. Kultūros klubui 
talkino Vilniaus Krašto Lietu
vių sąjunga. VKLS-gos leidi
nio „Rytų Lietuva" sutiktuvės 
įvyko Šv. Antano parapijos 
patalpose. Parapijos bažnyčia 
ir svečiavimosi — posėdžių 
patalpos dekoruojamos, vis 
gražinamos, darosi patrauk
lesnės ir klebono kun. A. Babo-
no nuoširdumu visiems priei
namos. 

Šventė prasidėjo pamal
domis 10:30 vai. ryto. Daly
vavo organizacijų vėliavos. 
Mišias a tnašavo klebonas kun. 
A. Babonas už Rytų Lietuvos 
laisvės kovotojus. Muzikas St. 
Sližys ta i dienai turėjo gies
mių rinkinį chorui ir solo. J o 
muzikinis talentas pamaldose 
teikia iškilmingumo. 

Po Mišių parapijos svetai
nėje buvo surengta akade
mija, ku r i ą p r i m i n d a m a s 
lenkų skr iaudas lietuviams, 
pradėjo agr. A. Musteikis. 
Akademijai vadovauti pakvie
tė VKLS-gos C V-bos pirm., 
„Lietuviškų Melodijų" radio 
valandėlės redaktorių ir prane-
šėją, mok. A. Misiūną. 

Prezidiumą sudarė: Kultū
ros klubo ats . A. Musteikis, 
„Nužmogintųjų" knygos auto
rius P. Česnulis iš Toronto, 
VKLS-gos CV-bos vicepirm. B. 
Saplys iš Toronto, klebonas 
kun. A. Babonas, parapijos 
choro vadovas muz. St. Sližys, 
LB-nės Krašto v-bos pirm. V. 
Kutkus, DLOC ats. St. Šimo-
liūnas, VKLS-gos CV-bos 
pirm. A. Misiūnas, Rytų Lietu
vos kraštotyros parodėlės auto
rius A. Vaitiekaitis. Visus juos 
tautinėm juostelėm papuošė L. 
Mingėlienė ir V. ir R. Šnapšy-
tės. Sieną puošė didžiulė Myko
lo Abar iaus Vilniaus motyvais 
sukurta iškaba. 

klubo pirm. A. Musteikis. 
Pirm. A. Misiūnas dėkojo 
Kultūros klubui už tą nuošir
džią dovaną, už VKLS-gos 
pastangų įvertinimą, už leidi
niui reikšmingumo pripažini
mą, už gražią kultūrinę popie
t ę . D ė k o j o v i s i e m s 
atsilankiusiems ir prie šventės 
iškilmingumo prisidėjusiems. 
Akademija baigta Lietuvos 
himnu, kurio giedojimui vado
vavo muz. St. Sližys. Po 
akademijos niekas neskubėjo 
namo. Apžiūrėjo Vaitiekaičio 
parodėlę, vaišinosi kava ir 
pyragaičiais. 

R. Ražauskienė 

I N 2 . JONO GAIŽUČIO 
NETEKUS 

Dar jauni 1982 metai jau ne
mažai lietuvių išskynė iš iš
eivijos gyvenimo, neaplenk
dami ir Detroito kolonijos. 
Vasario 28 d. šią lietuvių kolo
niją pridengė gedulo šydu inž. 
Jono Gaižučiu staigi mirtis. 
Velionis priklausęs daugeliui 
organizacijų ir dalyvavęs ko
lonijos kultūriniame gyve
nime paliko mūsų tarpe tuštu
mą, kurios laiko tėkmė 
negalės užnešti. 

Gimęs 1910 m. gruodžio 26 
d. Kirdeikių parapijoje, Ute
nos apskr. Lietuvoje, Vytauto 
Didž. universitete baigęs inži
nerijos studijas, dirbo Kau
ne savo profesijoje. 

Įsikūręs Detroite priklausė 
šioms organizacijoms: Korp! 
•Neo-Lituanams, ALT S-gai, 
Inžinerių — Architektų sky
riui, Dariaus ir Girėno klubui, 
Lietuvių Namų d-jai, DL Žur
nalistų skyriui, LBendruome-
nei ir kitoms. Netik priklausė 
organizacijoms, bet buvo ir jų 
valdybų pareigose: yra bu
vęs LB Detroito v-bos pirmi
ninku, DLOC v-bos pirminin
ku, SLA 352 kuopos iždo 
globėju, Dariaus — Girėno klu-

Invokaciją skaitė kun. A. Ba- bo finansų sekretoriumi, L. Z. 
bonas. Vilniaus Krašto lais
vės kovotojai buvo pagerbti 
susikaupimo minute. Stepono 
Varankos laisvės kovotojo ir 
žurnalisto paruoštą paskaitą 
„Istorinė Rytų Lietuva" (jani 
dėl ligos negalėjus dalyvauti), 
perskaitė B. Saplys VKLS-gos 

S-gos centro v-bos nariu, šiais 
metais buvo išrinktas Detroi
to Lietuvių Namų d-jos pirmi
ninku. Dalyvavo spaudoje 
nuotraukomis, kurios puošė 
Detroito kolonijos organizaci
nį ir kultūrinį gyvenimą. 

Atsisveikinimo akademija 

bus, kuriuos velionis atliko su 
retu kuklumu ir dideliu darbš
tumu. Pavarčius praeitų dvi
dešimties metų lietuvių spau
dą, nuotraukose rasime 
organizacijose ar kultūriniuo
se vienetuose veikusius asme
nis, tačiau nuotraukose vargu 
rasime a.a. Joną Gaižutį. 
Laike rožinio ir atsisveikini
mo prie karsto garbės sargy
boje stovėjo neolituanai ir 
tautininkai. 

Pamaldos už velionio sielą 
įvyko kovo 3 d. Šv. Antano 
bažnyčioje, iš kur buvo paly
dėtas į Woodlawn kapines. 
Laidotuvių dalyviams užkan
džiai buvo paruošti Lietuvių 
Namuose, Dariaus ir Girėno 
klubo svetainėje, kur velionis 
ilgus metus dirbo ir stengėsi, 
kad ši vietovė iki šios dienos 
būtų lietuvių rankose. 

Likusiai šeimai — žmonai 
Pajautai, dukrai Daliai ir sū
nui Rimui liūdint, norėčiau 
prie užuojautos žodžių pridėti, 
kad nors velionis išėjo nesu
grįžtamai, tačiau mumyse pa
siliko nepamirštamai, nusi
nešdamas amžinybėn gerą 
vardą, kaip tautietis ir žmo-

s*8- s. mm 
LIETUVOS 
DUKTERYS 

Lietuvos Dukterų draugijos 
tikslas — padėti pagalbos 
reikalingiems l ietuviams. 
Pagalba gali būti įvairi: 
moralinė, medžiaginė ar net 
talkos. Detroito apylinkėje L. 
Dukterys susibūrė neperse
niausiai. Šiai draugijai Det
roite užuomazgą paruošė J. 
Pečiūrienė. Vadovavimą pra
dėjo D. Arlauskienė, vėliau E. 
Kutkienė; dabartinė pirm. D. 
Jankienė. 

L. Dukterys talkina kitoms 
organizacijoms. Pažadėta 
talkinti L. B-nės v-bai vyres
nio amžiaus lietuvių surašy
mui - klausimų lapų užpil
dyme. L. Dukterų draugijos 
interesas žinoti vyresnio 
amžiaus lietuvių moralinį, 
medžiaginį ir talkos reikalin
gumo stovį. 

Yra gyvenančių po vieną, jie 
pajėgūs apsitvarkyti, medžią-, 
ginis stovis geras, bet jie vieni
ši — nusiminę; tokius L. Dukte
rys norėtų lankyti. Pvz. K. 
Daugvydienė lanko ampu
tuota koja moterį, kitą nusimi
nusią lanko V. Šepetienė ir kt. 
Nelaimingas pasijunta laimin
gesnis, kad kas nors jį išklau
so, rūpinasi, paguodžia. L. 
Dukte rų r ū p e s t i s , k a d 
nelaimingieji nebūtų pamiršti. 
Galbūt yra ir tokių, kurie dėl 
senyvo amžiaus, ar kitų 
priežasčių kalbos neišmokę, 
dar t ikrame lietuviškame 
kuklume, nepritekliuje vargs
ta. Tokiems būtų bandoma 
išrūpinti valdžios parama, o 
iki valdžios paramos, L. 
Dukterys pagal savo išgales 
pačios norėtų sušelpti. Pilnam 
draugijos tikslų įsipareigoji
mui atlikti reikia kasoje turėti 
pinigų. Iki šiol L. D. draugija 
apsieina be rinkliavų. Gauna 
aukų, palikimą ir bando papil
dyti savo kasą organizuoda
mos kepsnių išpardavimą. 
Toks pasitarnavimas paleng
vina daugeliui Šv. Velykų 
vaišių pasiruošime ir papildo 
L.D. draugijos kasą. 

Šiais metais L. Dukterys 
kepsnių išpardavimą skelbia 
balandžio 4 d., sekmadienį, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose. Lietuvos Dukterys 
tu rė tų n e p a m i r š t i s avo 
įsipareigojimo, o visi kiti turė
tų nepamiršti nusipirkti ska
nių lietuviškų kepsnių. „Vienu 
šūviu du zuikiai". L. Duk
terims — pasitarnavimas ir 
kasos papildymas; pirkėjams 
— kepsnys ir pinigas „geram 

R. Ražauskienė 
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PRANEŠIMAS 
DETROITO 
JAUNIMUI 

Balandžio 9 d., 7 vai. vak. 
Detroito studentai ateitinin
kai ruošia Susitelkimo vakarą 
Detroito jaunimui. Tai bus 
proga giliau pamąstyti apie 
artėjančių Velykų švenčių 
reikšmę. Susitelkimo vakaras 
įvyks svetinguose Veselkų 
namuose, 8930 W. Outer Drive, 
De t ro i t e . Tel . 537-8721. 
Kviečiame visą Detroito ir 
apylinkių jaunimą dalyvauti. 

CV-bos vicepirm. iš Toronto. įvyko kovo 2 d. Vai S. Bauža 
Knygos „Rytų Lietuva" redak- laidotuvių namuose. Kun. Al
torius dr. A. Budreckis, negalė- fonsui Babonui sukalbėjus ro
damas savo redaguotos kny- žinį, laidotuvių direktorė 
gos sutiktuvėse asmeniškai J . Zaparackienė pravedė 
dalyvauti , atsiuntė savo žodį atsisveikinimą, pakviesdama 
magnetofoninėj juostelėj. tarti Žodį organizacijų atsto-

Kultūros klubo dovaną — vus. Atsisveikintojai iškėlė Jo-
500 dol. čekį, VKIivgai įteikė no Gaižučio nuveiktus dar-

Lengviau kariauti, negu 
vergauti. 

Voverangas 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. O a k Lavvn 
Tel. 423-8380 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12—4 

0 — 8; antr 12—6; penkt. 10—12, 1—6 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir mo te rų ligos 
Ginekologinė Chirurgi ja 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street 

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

Dr . Ant. Rudoko kabinetą pe rėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Vai 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K $ A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Ave. 

Elgin, 111. 60120 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 372-5222, 236-6575 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 N O . VVABASH AVE. 
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 

TRUMPAI 
Detroito Lietuvių orga

nizacijų centro valdybos 
posėdis įvyks balandžio 4 d., 
sekmadienį, 12 vai. (vidudienį) 
Šv. Antano parapijos patalpo
se, 1750 25-ta gatvė ir W. Ver-
nor kampas, Detroite. Šis posė
dis svarbus visiems valdybos 
nariams, s. Sližys 

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. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIIA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

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

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Ofs. tel. 586-3166: namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai : p i rm, antr. ketv ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

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

Tel. - 778-3400 



» 

Pažadai ir 

KOMUNIZMO 
TIKROVĖ 

Komunistinė valdymo sis
tema visomis priemonėmis 
stengėsi iš savo valdinių iš
plėšti tikrojo Dievo, Amžinojo 
gyvenimo supratimą (ir ta i 
jiems žymia dalimi pavyko), 
žadėdami sukurti žemiškąją 
gerovę — rojų. Tačiau praktiš
kai atsitiko kitaip: vietoje 
žemiškojo rojaus jie davė pra
garą, be vilties sulaukti geres
nį ekonominį gyvenimą. 

Savo mokslą ir jo praktiką 
sovietiniai rusai pasėjo ir jų 
užimtuose kraštuose, sateli
tinėse valstybėse. Rezultatai 
visiems gerai Žinomi. Visi ko

munistiniai kraštai gyvena 
sunkią ekonominę krizę, be 
didesnių vilčių ją greitai už
baigti. 

Neseniai Vakarų pasaulio 
laikraščiai paskelbė komunis
tinių Europos valstybių įsis
kolinimo vakariečiams duo
m e n i s : v i s i r a u d o n i e j i 
"buržuaz in iams kap i t a l i s 
tams" yra skolingi 80,4 bilijo
nų dolerių. Iš jų Lenkija — 22,4 
bil., Sovietų Sąjunga — 19 bil., 
Rytinė Vokietija — 13 bil., Ju
goslavija — 18 bil., Rumunija 
- 10,8 bil., Vengrija — 7,7 bil. 

Panaši ekonominė krizė bu
vo sovietinės imperijos kūrimo 
pradžioje, "genialaus" Lenino 
valdymo laikais, 1921 - 1922 
m., taigi prieš 60 metų. Tada 
Leninas paskelbė vadinamą 
NEPą (novaja ekonomičes-
kaja politika — naujoji ekono
minė politika). Buvo atsisaky
t a v a d i n a m o k a r i n i o 
komunizmo, pradėta vykdyti 
nauja ekonominė politika, lei
džiant smulkiąją pramonę bei 
prekybą, smulkią nuosavybę 
žemės ūkyje. Ir tikrai ekono
minis gyvenimas Rusijoje pra
dėjo gerėti. Taip tęsėsi iigi 1928 
m., kai Stalinas įvedė penkme
čio planus (petiletkas). 

VLADAS PŪTVIS - TAUTOS 
PRANAŠAS 

Jo mirties sukakties proga 

Krašto ekonominės poli
tikos krypties klausimai šiuo 
metu gyva i d i sku tuo jami 
komunis t inėse v i r šūnėse 
Maskvoje. Apie tai dažnai va
dai užsimena savo kalbose par-
iniuose ir profesinių sąjungų 

suvažiavimuose. Maskva bijo, 
kad Sovietuose nepasikartotų 
Lenkijos įvykiai. Iš tiesų So
vietų pilietis jau dabar blogiau 
gyvena ir mažiau valgo, kaip 
Lenkijos gyventojas, bet jis vis 
dar nedrįsta šaukti, viešai rei
kalauti pagerinti jo būvį. 

Diskusijų metu išaiškėjo, 
kad iš visų komunistinių kraš
tų ekonomišku požiūriu gy
ventojai geriausiai gyvena 
Vengrijoje, t.y. tame krašte, 
kuris mažiausiai paisė Mask
vos direktyvų ir palyginti libe
rališkai tvarkė savo ūkį. Taigi 
vengras vis dar gana dažnai 
valgo savo guliašą, kai Sovie
tų pilietis retai kada temato 
mėsą. 

Ir iš mūsų Lietuvos ateina ži
nios, kad šio krašto įmonėse 
darbininkai vis mažiau dirba, 
nes nėra paskatos darbui — už 
uždirbtą algą nebegali nusi
pirkti maisto, nes jo krautuvė
se labai trūksta. Daugiau lai
mi ne tie, kurie dirba, bet kurie 
po miestą vaikštinėja, stebi at
vežamų prekių judėjimą ir, pa
matę ką nors "naudinga", sto
ja į eiles. Nusipirktas prekes jie 
parduoda keliais kartais aukš
tesnėmis kainomis ir tuo pačiu 
uždirba daugiau, kaip dirban
tysis. 

Kauno, Vilniaus ir kitų mies
tų įmonės, norėdamos paska
tinti savo darbininkus ati
d ž i a u d i r b t i , p r a d ė j o 
sava i tga l ia i s p a r d a v i n ė t i 
jiems kuklius maisto produktų 
pakietėliu8. Vadinasi savaitę 
dirbęs darbininkas, grįždamas 
namo, atsineša šiek tiek mais
to. Beje, dažnai jis būna jau ge
rokai apgedęs. Bet vis dėlto šio
kia tokia paskata. 

Paskutiniame part iniame 
suvažiavime Maskvoje L. Brež

nevas nusiskundė, kad esąs su
trikęs gyventojų aprūpinimas 
mėsos ir pieno produktais. Jis 
tačiau daugiausia kaltino tre
jus iš eilės nederliaus metus, 
priminė "planų neišpildymą". 
Tačiau tikroji padėtis dar blo
gesnė: daug kur trūksta ne tik 
maisto dalykų, bet ir aprangos 
dalykų, avalinės, baldų, skal
binių. Vis dar be galo sunkiai 
sprendžiama butų problema. 

Nieko nebekalbama ir apie 
N. Chruščiovo "šviesias pra
našystes", kuriomis jis žadėjo 
Ugi 1980 metų ateisiantį "gu-
lašinį komunizmą" su pilnais 
maisto indais; tais metais so
vietinis darbininkas turėjo ma
žiau darbo valandų dirbti, kaip 
bet kuris kitas darbininkas pa
saulyje. • 

Kažkur įsmigo ir "Sibiro tur
tų išnaudojimas", vis dar vie
toje tebestovi garsus BAMas 
(nauja magistralinė Sibiro ge
ležinkelio linija) ir kiti paža
dai . O vietoje žadėtosios roji
nės gerovės štai kas atsirado. 

1981 metais trūko 60 milijo
nų tonų javų. Iš jų 40 - 50 teko 
pirktis "supuvusio kapitaliz
m o " kraštuose. Vologdoje, vie
n a m e iš pačių didžiausių Ru
sijos mėsos ir sviesto bei pieno 
gaminių centre, nebegalima 
gauti nei mėsos, nei pieno. Mo
terys rusės turi ilgai stovėti ei
lėse, kad gautų nusipirkti vie
toje sviesto bent pasenusio 
margarino. Ščerepovese, pra
monės mieste, 400 k m į šiaurę 
nuo Maskvos, pienas pardavi
nėjamas tik va ikams ir tai tik 
p a g a l gydytojų i š rašy tus 
receptus — po litrą pieno vai
kui ligi vienerių metų ir po pu
sę litro vyresniems. 

Sovietuose yra 26,000 kol
chozų ir 21,000 sovchozų. Juo
se dirba 27 mil. darbininkų — 
kiekvienas penktas Sovietų 
dirbančiųjų. Sovietai išdirba 
232 mil. hektarų žemės, t.y. 40 
mil. h a daugiau žemės, kaip 
JAV-bės, o tačiau jie gauna 
kasmet 38 proc. derliaus ma
žiau kaip JAV-bės. Rusuose 
trūksta žemės ūkio darbinin
kų, traktorių, žemės ūkio maši
nų, o svarbiausia — tvarkos. 

Blogą padėtį šiek tiek leng
vina "kapitalizmo liekanos" — 
maži privatūs ūkeliai. Tokių 
mažų ūkelių, kurių kiekviena
me yra apie akrą žemės, Sovie
tuose yra 50 milijonų. O tačiau 
tie mažyčiai sodybiniai skly
peliai pagamina trečdalį visos 
Sovietų S-gos gaminamos mė
sos, pieno, daržovių, kiauši
nių. Reikia dar priminti, kad 
jie valdo tik 3 procentus Sovie
tų S-gos dirbamos žemės. 

Nuo Šaulių s-gos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio kovo 5 d. mirties 
sukako 53 metai. Kalbant apie 
Vladą Pūtvį vien tik, kaip apie 
Šaulių s-gos įkūrėją, būtų 
permaža pasakyta. J i s buvo 
ne tik įkūrėjas, bet ir tautos 
pranašas ir jos prikėlėjas. J i s 
buvo rašytojas ir filosofas. 
Tokios asmenybės tautoje 
gimsta retai. Lietuva yra 
laiminga tauta, turėjusi tokį 
didį ir garbingą sūnų. 

Vladas Pūtvis buvo užsimo
jęs per Šaulių s-gą perauklėti 
lietuvių tautą, kad ji būtų svei
ka, stipri savo tautiniu atspa
rumu, pasiryžusi ginti Lietu
vos nepriklausomybę ir 
lietuviškąją žemę. 

Pats Pūtvis teikė geriausią 
pavyzdį, nes elgėsi taip, kaip 
jis kitus mokė. J i s pastatė 
Šiaulių s-gą ant teisingo visuo
meninio bei politinio pagrin
do. Šaulių s-ga turėjo būti 
visuomeninė demokrat inė 
organizacija, griežtai vengian
ti partinės politikos. Joje gali 
dalyvauti įvairių pasaulėžiū
rų žmonės. Prisimintinas Pūt
vio pareiškimas, kad šauliams 
privalu, reikalui esant, apsau
goti Lietuvos seimą, bet 
patiems jame nedalyvaujant. 
Jo nuomonė buvo ta, kad svar
biau yra auklėti, negu mokyti. 
Jis rašo: „Mes turime išugdy
ti blaivų taurų lietuvį, kad visi 
tautos meile sucementuoti 
galėtume sudaryti tvirtovę, 
k u r i o s a m ž i a i s n i e k a s 
neišgriautų, kurios, bent viena 
plyta bet kur pasaulyje atsidū
rusi, liudytų apie Lietuvą, kel
tų jos vardą ir dirbtų jos 
labui". Ir šiandien mes turė
tumėm tą Pūtvio posakį 
auksinėmis raidėmis išrašyti 
ir an t sienų kabinėti, kad nė 
vienas iš mūsų neužmirštų 
kokia yra mūsų pareiga. 

Tautos garbė Pūtviui buvo 
svarbesnė už asmens garbę. 
Jis rašo: „Siek visur ir visada 
vien tautos garbės nepaisyda
mas savosios. Nebijok! Tuo 
keliu eidamas net baloje nesu
sitepsi". J is rūpinosi ir sielojo
si tautos sveikatingumu, ne 
tik kūnišku, bet ir dvasiniu. 
Anot jo, stipri yra tauta, kuri 
yra viską įgijusi savo triūsu. 
Jei tauta pradeda naudotis 
svetimu triūsu ir vergų dar
bais, tai jos laukia pražūtis — 
išsigimimas. Dėl išsigimimo 
priežasčių žuvo senovės Roma 
ir Graikija. 

Galbūt vieną gražiausių 
tėvynės apibūdinimų yra 
parašęs Pūtvis straipsnyje 
„Tėvynė": Tėvynė yra mūsų 

Nelinksma padėtis ir okup. 
Lietuvoje. Po didžiausio parti
jos spaudimo pr. metų rudenį 
buvo pasėta 509,000 hektarų 
žiemkenčių. Toks didelis plo
tas, kaip skelbia "Tiesa", esąs 
auginamas pirmą kartą sovie
tinės Lietuvos istorijoje. O ta
čiau dabar, pradėjus atšilti 
orui, jau paaiškėję, kad "žiem
kenčių likimas kelia nerimą", 
ypatingai pajūrio zonoje. Mat, 
stora sniego danga pasėlius už
klojo dar žemei neįšalus. Pasė

liai — žieminiai javai apsikrėtė 
kažkokia liga, apsitraukė pelė
siais. Daugelyje vietų žuvę nuo 
15 ligi 53 procentų žiemkenčių. 
Taigi ir šiais metais nelau
kiama gero derliaus. Žinoma, 
mažiau gaus visada alkana 
Maskva, bet ir okup. Lietuvos 
kolchozininkams bus mažes
nės galimybės pasivogti savo 
pačių išaugintus javus. 

Sovietų" Sąjungoje visi gerai 
žino, kad "karalius nuogas". 
Tas "nuogalis" — sovietinė 
ekonominė sistema. Vienin
telis išsigelbėjimas būtų grįžti 
prie kapitalistinės sistemos. 
Bet vis dar nėra viršūnių tarpe 
to Andersono pasakos vaiko, 
kuris viešai pasakytų, kad ko
munistinė sistema yra nuo-
g a ~ b kv. 

ALGIRDAS BUDRECKAS 

tautos tėviškė, kurią reikia 
mylėti, gerbti ir ją nuo priešų 
ginti. 

Kalbėdamas apie šeimą ir 
vaikų auginimą, savo straips
nyje „Apie šeimą ir vaikus", 
jis sako: „Šeima ne egoizmų 
sąjunga, bet tautos institutas 
ir norime į ją įeiti ne kaip 
sausi mokytojai, bet kaip 
laukiami, prašomi svečiai, 
patarėjai, padėjėjai vardan 
bendrojo švies iaus t ikslo: 
laimingos tautos ateities, nes 
tautos laimė tai tvirčiausias 
laidas ir atskirų asmenų vaikų 
laimės". 

Savo straipsnyje „Istorinis 
žvilgsnis į šauliškumą" Pūt
vis rašė, jog „šauliškumo 
psichiniame pagrinde glūdi 
sveikas, instinktyvus asmens 
troškimas pačiam veikliai 
dalyvauti tautos laisvės gyve
n ime" . Kai šau l i škumas 
tautos sąmonėj išnyksta — 
tauta patenka į vergiją, sakė 
Pūtvis. O tautos, kurios 
sėkmingai sugebės išspręsti 
šauliškumo problemas, ap
draus savo šviesią ateitį. 

Iš šaulių Pūtvis reikalavo -
drausmės, mandagumo, gar
bės žodžio laikymo, patrio
tiškumo ir vengimo bent kokio 
melo. Jo nuomone, žmonės, 
kurie nesugeba to laikytis, 
neturėtų būti šauliais. 

Turėtų būti atmintinas irgi 
jo posakis — „Idėja kaip skal
biniai: išėjus su ja gyvenimo 
mėšlynan, ji greit susiteršia. 
Norint ją turėti nuolat baltai 
skaisčią, reikia dažnai skalb
ti, kaip baltinius, ir tik ne 
vandeny, bet skaisčios širdies 
kraujuje". Šis jo pasisakymas 
kaip tik turėtų šauliai įsisąmo
ninti, kad nesutarimus aiškin-
tumėm ta rpusavy . L a b a i 
į s idėmėt inas ypač šiems 
laikams straipsnis „Kur yra 
tikroji didybė". Tame straips
nyje P ū t v i s rašo: „ P a t s 
žmogus nori visada būti kuo 
tobulesniu, aukštesniu, vertes
niu. Žemesnė to jausmo rūšis 
vadinasi puikybė. J i ieško 
tuščio garso, žemo minių 
lenkimosi. Aukštesnis to jaus
mo laipsnis pirmų pirmiausia 
ieško tikrojo tobulumo, kurio 
v e r t ė g a l ė t ų p a t e n k i n t i 
pirmiausia jį patį, jo paties 
sąžinę... J is to paties geidžia 
ne vien tik sau, bet ir savie
siems ir savo tautai ir visam 
pasauliui". 

Geriausiai Pūtvis apibrėžia 
drąsų žmogų „Baimė ir 
drąsa". Drąsuolius galima 

apveikti, bet nepavergti. Mūsų 
broliai tėvynėje yra apveikti, 
bet nepavergti... Tą mums 
aiškiai įrodė Kalanta ir kiti 
p a s i a u k o j ę už i d e a l u s , 
įsitikinimus bei tikėjimą. Jis 
savo raštuose aprašo senosios 
Lietuvos tragediją, kurios 
pasėkoje ir mes šiandien esa
me po visą pasaulį išblaškyti. 
J i s atskleidžia Vakarų pasau
lio nesupratimą „pagoniškos" 
Lietuvos aukštos moralės. 
Rašo apie laikus, kai kiek
vieną pagonį reikėjo žudyti, 
nes jis buvo, anot tų laikų 
„galvočių", kažkas pasibaisė
tino. Šiandien Lietuvą vėl 
skęsta kraujuje dėl naujos 
„religijos" — komunizmo. 
Mūsų broliai lietuviai vargsta 
Sibiro koncentracijos lage
riuose... 

Pūtvio raštuose galima 
atrasti daug paguodos ypač 
mums emigrantams, kurie 
apsigyvenę svetimoje šalyje 
negalėjo dirbti savo profe
sijose, nekentė darbo, kuriuo 
turėjo užsidirbti savo kasdieni
nę duoną. Tokiems straipsne
lyje „Ne dirbk, bet daryk" 
Pūtvis pataria. Stenkis bent 
laisvą laiką pašvęsti kūrybai, 
kuri suteiks tau džiaugsmo. 

Pūtvis tikėjo, kad žmogų 
užgrūdina nelaimė. Paskai
tykime jo „Atviras laiškas 
vargo broliams": „Drąsos 
lengviausia mokytis, kada 
g i l t i n ė s p o k s o į t a v e . 
Nuolaidumo ir kantrybės, 
kada tave kankina. Savo jėgas 
auginti, kada esi nuo jų atplėš
tas. Branginti žmones, kada 
esi išvarytas iš jų tarpo". 

Tik keliomis tomis Pūtvio 
filosofinėmis citatomis norė
jau supažindinti ir parodyti 
asmenį, kurį turbūt ir kiek
viena tauta būtų laiminga 
turėdama, jį gerbtų ir vertin
tų. 

Gal Amerikos lietuviams ne 
visai tie patarimai tinka, nes . 
čia daugelis mūsų materialiai 
gerai prasigyveno, bet turbūt 
nė vienas mūsų negali pasigir
ti, kad per visą tą laiką 
nepajuto nei pagiežos, nei 
pažeminimo iš kitataučių. 
Šias Pūtvio mintis perskai
čius tebūnie tas mums ne 
nelaimė, bet gyvenimo mokyk
la mus užgrūdinti ir padaryti 
mus tobulesniais žmonėmis. 

Štai tos pagrindinės mintys, 
kuriomis gyveno Vladas Pūt
vis visą savo amžių ir kurias 
paliko šauliams, kaip nemirš
tantį idealą. Jis mano, kad 
turi gyvuoti tautinis susipra
timas, nes tik susipratusios 

Alexei Alexiev su dr. Antanu Razma Amerikos Pabaltiečių Laisvės 
lygos surengtame pranešime Chicagoje. 

JUDĖS RYTŲ EKSPRESAS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s 
Europoje 

Išgarsėjęs traukinių istorijo
je „orient expres8", vežęs kara
lius, aukštos kilmės asmenis, 
šnipus ir kriminalistus — vėl 
statomas ant bėgių! Tiesa, jo 
pulmaniški vagonai yra išmė
tyti po visus Europos kampe
lius, tačiau britų milijonierius 
James Sherwood surinko 25 
senus vagonus, atiduodamas 
juos pagrindiniam remontui. 
Kaina — beveik 25 mil. dol. Ir 
jau gegužės mėn. 25 d. iš 
Londono Viktorijos geležinke
lio stoties Venecijos link vėl 
pajudės šis rytų greitasis 
traukinys. Bilieto kaina tik 500 
dol., taigi dviguba normalaus 
pirmos klasės traukinio. Bet 
važiavimo sirgaliai galės sėdė
ti liuksusiniuose foteliuose, 
smaguriauti puikiausią mais
tą vagono restorane, patar
naujant „senų laikų" unifor
m u o t i e m s p a d a v ė j a m s . 
Septyniolikos vagonų rytų 
traukinys važiuos iš Londono 
du kartus svaitėje ir vieną kar
tą iš Paryžiaus. 

Įdomi šio traukinio istorija, 
atidengusi savo lapą 1883 m. 
spalio mėn. 8 d., kada jis paju
dėjo tuometinio Konstan
tinopolio linkme. Juo keliavo 
imperat.Haile Selassie, Belgi
jos karalius Leopoldas, broliai 
Rotšildai, Aga Khan, garsioji 
šnipė Matą Hari. Taip pat 

tautos rūpinasi savo ateitimi, 
kultūrine pažanga ir t.t. Visa 
tai jis norėjo įgyvendinti 
Šaulių s-goje. O jo įkurta 
Lietuvos Šaulių sąjunga 
šauliams yra brangiausias 
Vlado Pūtvio paliktas pamink
las. 

Šauliams Vlado Pūtvio 
valia liks visad gyvenimo 
kelrodis, kaip reikia Lietuvą 
mylėti, jai aukotis ir dirbti, O 
jo nurodyti idealai turi būti 
šventi. 

vienas jo vagonų pažymėtas 
nr. 2419, įėjo į pasaulinę isto
riją: jame buvo pasirašyta 
taikos sutart is po pirmo pasau
linio karo ir 1940 m. Prancū-
zijos-Vokietijos ginklų paliau
bos. Nestigo traukiniui ir filmų 

kaip pvz. rašytojos A. Chris-
tie „Žmogžudystė Orient ex-
press", arba garsiojo Hitch-
coko,vėl filmų, vaidinant Greta 
Garbo, Gary Cooper, J a n e Fon
dą, Ingrid Bergman. 

Iš 20 tūkst. liuksusinės kelio
nės bilietų, primenančios 20-jų 
m. laikotarpį, jau parduota 8 
tūkst. I bilieto kainą įskai
ty tas ke tu r ių žva igždžių 
viešbučio maistas su prancū
zišku ir itališku vynu. 

Beje. keliautojams nebus 
i šp i ldyta viena sva jonė: 
važiuojant per Doverį, Pary
žių, Lozaną, Milaną — vago
nus t rauks ne garinis, bet elekt
rinis lokomotyvas. 

MĖSA PAGAL 
KORTELES 

Kaip skelbia Vokietijos 
spauda, Sov. Sąjungoje mais
to produktų trūkumas kasmet 
vis didėja ir pirkėjų eilės prie 
maisto krautuvių primena ka
ro metus. Daugelio rajonų 
miestuose jau seniai nebėra 
mėsos ir retai kada pardavi
nėjamas sviestas. Sov. Sąjun
gos vyriausybė patylomis yra 
įvedusi korteles mėsai Mask
vos apylinkėse, Irkutske, Vo
logdoje ir Kazanėje prie Vol
gos . P a g a l š i as korteles 
kiekvienas sovietų pilietis ga
li gauti nusipirkti per mėnesį 
700 gramų šviežios mėsos, tiek 
pat dešros ir 400 gramų tau
kų. 

T. 

EPIZODAS PRIE 
ŠVENČIONIŲ 

ANSLAVS EGLITIS 

Vertė Jurgis Gliaudą 

Ant kavalerijos meisterio krūtinės blizgėjo bri
liantais pripildyta raidė „F", padėta ant mėlynos 
emalės. Matydamas, kad aš tuo susidomėjau, jis paaiš
kino, kad tą jo atžymėjimą savo nuosava ranka priėjo 
krūtinės prisegė Jo Didenybė, gerasis ir numylėtas 
karalius Pranas Juozapas. Jis pasakė tai su itin švel
niu ir liūdnu pasididžiavimu, ir aš netikėtai pasijutau 
gerokai sujaudintas ir turėjau sutramdyti savy paju
dėjusį sentimentalumą. Skubėdamas grįžti į tikrovę, 
pasakiau, kad mane stebina, kad gilioje užfrontėje 
kavalerijos meisteris pavertė savo būstinę tikra tvir
tove. 

— Taip, esame gilioje užfrontėje, — jis sušuko, — 
bet argi nežinote. Čia yra garsusis Vilniaus rajonas? 
Savo nepriklausomybės metais lenkai buvo atėmę 8į 
rajoną nuo Lietuvos. Sovietai, okupavę rytinę Lenki
jos dalį, atidavė Vilnių Lietuvai, jau Sovietų okupuo
tai. Tai padūkęs teritorinis gabalas, gal labiausiai 
padūkęs visoje Europoje. Tai-verdantis šėtono katilas, 
pilnas neapykantos ir blogos valios. Čia kiekvienas 
kovoja prieš kiekvieną. 

Ką dėstė man kavaleristas, skambėjo beviltiš
kumu. Vilniaus rajone telkėsi gerai organizuoti bėg
liai iš generolo Plechavičiaus lietuviško dalinio. Jie 
plėšė išimtinai lenkų dvarus ir sodybas. Lietuvių 
policija nesikišdavo, kaltindama lenkų sukilėlius. 

kurie slapstėsi tankiose šio rajono giriose. Dargi 
lenkai buvo geriau už lietuvius organizuoti ir plėšė 
maistą ir pašarą iš ūkininkų lietuvių. Lenkai dažnai 
vaidino džentelmenus, išduodami pakvitavimus už 
atimtas gėrybes — esą, atmokės nepriklausomos Len
kijos vyriausybė, kada nepriklausomybė bus atsta
tyta. Kartais lenkai mokėjo visiškai bevertėmis vokiš
komis ostmarkėmis. 

Kituose girių rajonuose viešpatavo sovietiniai 
partizanai. J ie irgi buvo gerai organizuoti ir ypač gerai 
ginkluoti. Oro keliu jie gaudavo geriausius ir naujau
sius ginklus. Taip pat rusai parašiutais nuleisdavo 
diversantus ir sprogdinimų žinovus. Šie plito, rausėsi, 
plėšė žmones. Jie buvo nuolatinė grėsmė geležinkeliui 
ir susekti juos buvo labai sunku. Kavalerijos meisteris 
liūdnai pabrėžė, kad dabar vokiečių vadovybė 
nebegali sutelkti pakankamai pajėgų netvarkai pa
naikinti. 

Aš pagalvojau, aišku, to nepasakęs, kad vokiečiai 
nori netvarkos: vietiniai žmonės naikina vienas kitą, 
paruošdami daugiau erdvės liūdnai pagarsėjusiam 
vokiečių „įkurdinimui". Nelemtoji „Rytinių žemių 
draugija", ūkinė organizacija, kariuomenės tiekimo 
departamento dalis — jie visi norėjo kurstyti vietines 
nelaimes. Šiose organizacijose dirbę sukčiai, neva 
„organizuodami" tiekimą, plėšriai plėšė žmones. 

Savo žinioje kavalerijos meisteris teturėjo 60 vyrų. 
Jis tvirtino, kad jo padėtis Švenčionyse yra ypač pavo
jinga, nes visas jo batalionas šioje išskirtinėje pa
dėtyje negalįs būti diktuojančia jėga. Vos besulaikiau 
nusišypsojimą. Šis pasenęs, malonus aristokratas 
atrodė vis labiau prarandąs savo kariškumą. Bet jis 
turėjo puikią karinę dresūrą: kalbėjo ryškiai, apibū
dinimai atrodė jo dalinamais įsakymais. Aš negalėjau 
nusikratyti įspūdžių, kad jis yra puikus aktorius, vai
dinąs kariškį. Toks jo militarizmas ir taikingi, dargi 
žaismingi nepasakymai. 

— Galbūt jūs, latviai, — jis įtaigiai pasakė, 
baigdamas mudviejų susitikimą, — galėsite čia jaus
tis lengviau, kaip mes. vokiečiai. 

Kavalerijos meisteris susigalvojo vakarop atsi
lyginti vizitu, aplankyti mūsų pulkininką, bet aš 
žinojau, kad mūsų vyriausiasis, švęsdamas savo 
atvykimą į naują vietą, bus visiškai girtas. Aš pata
riau kavalerijos meisteriui atidėti vizitą rytdienai. 

Deja, ir sekančią dieną mūsų pulkininkas gėrė. Aš 
paskambinau kavalerijos meisteriui, vildamasis įti
kinti jį atidėti vizitą kitam kartui, bet jis jau buvo pasi
rengęs ateiti tuoj pat. 

Aš sulaukiau jo prie vartų, ir mudu pasisveiki
nome kaip seni pažįstami. Nusiminęs lydėjau jį pas 
pulkininką. 

Vyresnis metais, bet jaunesnis savo tarnybos 
laipsniais kavalerijos meisteris pasveikino pulkinin
ką sumušdamas kulnais, kaip priimta vokiečių karių 
tarpe. Pulkininkas sunkiai pakilo iš sofos, laiky
damas stiklinę rankoj, nejaukiai iškreipęs veidą įsi
stebeilijo į svečią. 

— Kavalerijos meisteris baronas \or\ der Aue. iš 
karališko asmeniško Vienos pulko, — prisistatė kava
lerijos meisteris. 

Pulkininkas durstelėjo pirštu savo krūtinėn ir 
kietu tonu atsakė: 

— Pulkininkas leitenantas Indrikis Freiherr von 
Driba, iš šaunaus gatvės padaužų pulko Miuigrabene, 
Rygos priemiestyje. 

Aš sunkiai atsidusau, lyg karšto glaistytuvo per
brauktas. 

Kavalerijos meisteris valandėlę sustiro mirtinai 
tylus. J is buvo nusiteikęs sulaukti tinkamo atsakymo į 
savo geros valios vizitą, tačiau, pamatęs siaubo iš
kreiptą mano veidą, suprato padėtį. J i s apsisuko ant 
kulnų ir išėjo iš kambario netaręs nė žodžio. 

(Bus daugiau) 
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RENGINIAI CHICAGOJE 
Balandžio 1-4 d. — Korp! 

"Giedros" vyresniųjų giedrinin-
kių - visuomenininkių rengiamos 
36-tosios rekolekcijos Tėvų jė
zuitų koplyčioje. 

Gegužės 23 d. — lietuvių abi
turientų pobūvis Beverly Coun-
t ry klube. Rengia Liet. moterų 
federacijos Chicagos klubas. 

— Jaunimo centro koncertas 
didž. salėje. Programą atlieka 

KANADOS ŽINIOS LAIŠKAI "DRAUGUI" 1 

Toronto, Ont. 
JAUNIMO SIMPOZIUMAS 

i Ten jai teko pagyventi keletą sa-
! vaičiu. Jų gyvenimo standartas 
nedaug skiriasi nuo kanadiškojo. 

__ | Jaunimas organizuotas: sporti-, 
Toronto Lietuvių namuose yra; n i n k a i ( j i e y p a č g e r a m e s t o v y j e ) > Uakuuo aUteisymį Autorių 

PATIKSLINIMAS 
Malonėkite įdėti į "•Draugo" į 

skiltis Jono Leono straipsnio I 
"Istoriką Kazį Seniką atsisvei-1 
kinant" (D nr. 67 (82) vieno' 

CLASSIFIED ADS 

Balandžio 2 d. — "Torino dro 
bulė modernių tyrinėjimų švie- i L i e t operos choras, 
soje" — religinė vakaronė Jau-j —Madų paroda — rengia 
nimo centro kavinėje. į tautinių šokių grupė "Grandis" 

Balandžio 4 d. - Velykiniai į jaunimo centro mažojoje sa-
pusryčiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Rengia Jaunimo centras. 

— Seselių pranciškiečių rėmė
jų Chicagos apskr. vakarienė 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. 

— Rekolekcijos Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

Balandžio 11 d. — Studentų 
ateitininkų šokiai Jaunimo cen
t ro didž. salėje. 

Balandžio 13 — gegužės 2 d. 
— Vytauto Virkau ir Henrietos 
Vepštienės ekslibrių paroda "Ga
lerijoje". 

Balandžio 16 d. — Apolinaro n į m o centre. 

lėje. 
— Šakių klubo gegužinė Vy

čių salėje ir sodelyje. 
— Lietuvių gydytojų susirin

kimas Ateitininkų namuose, Le
monte. 

Gegužes 28 d. — Izabelės Mo-1 
tekaitienės dainavimo studijos 
rečitalis Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Gegužės 28-29 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centro kavinėje. 

Gegužės 28-30 d. — Kauno 
"Aušros'' gimnazijos dailininkių 
paroda Čiurlionio galerijoje Jau-

susidariusi kultūrinės veiklos ko
misija, kurios įkūrėjas ir pirmi
ninkas yra Vyt. Kulnys. Jos tiks
las ruošti įvairias svarstybas ak
tualiais reikalais, pristatyti kny
gas ir t. t 

Sį kartą buvo sukviestas jauni 

skautai, taut. šokių grupės ir pa
rapijos neblogai veikia, bet atei
tininkai silpni. Vadovų labai 
trūksta. Jie atmetė pasiūlymą 
įkurti atskirą Jaunimo sąjungą. 

Sako, nebūtų užtektinai vado
vų. Laima savo skaidrėse pavaiz-

rašo: "...Neo-Lithuania gyve- • 
no aštrias įtampas, Kazys Seni- < 
kas su Klemensu Brunium ir An- i 
tanu Butkevičium visų neolitua-; 
nų pasitikėjimu buvo išrinkti į I 
valdybą"... 

Autorius klysta. Valdybos 
rnas, kuris gvildeno temą "Pašau- d a v Q A u s t r a l i j o s g r a ž i ą g a m t ą i r j p i r in inku yra^buvęs Klemen-

- sas Brunius, tad priderėtų tarti 
su juo yra buvę. . . Deja nei vie
nas autoriaus vardinamų (Ka
zys Senikas, Antanas Butkevi-

lio Liet. Jaunimo veikla". Svars-i p u i k i u s p a s t a t u s , kuriuose ir lie-
tybos vyko kovo 7 d .Lietuvių na-j m v i a i hvLriasl 
muose. Svarstybas atidarė V. D a i n o r a Juozapavičiūtė apibū-
Kulnys ir pakvietė dr. E. Birgiolą | d i n o E u r o p o s j a u n į m o veiklą. Ji 

Bagdono knygos pristatymas 
Jaunimo centro kavinėje. 

Balandžio 17 d. — Lietuvių 
respublikonų Illinois lygos ban-

Gegužės 29-30 d. — "Aušros" 
gimnazijos suvažiavimas Jauni
mo centre. 

Gegužės 30 d. - - Akademija 
ketas Liet. Tautiniuose namuose.. Vytautui Alantui pagerbti Lie 

Balandžio 18 d. "Laiškų j tuvių Tautiniuose namuose. Ruo
šia Lietuvių žurnalistų sąjungos 
centro valdyba. 

— Marąuette Parko LB ge
gužinė Vyčių salėje ir sodelyje. 

— Ateitininkų šeimos šventė 

lietuviams" koncertas - vaka
rienė Jaunimo centro didž. sa
lėje. 

— Liet. moterų fed. klubo Ve
lykų stalas Liet. tautiniuose na
muose. 

Balandžio 23 d. — Vakaronė 

(taip pat iš jaunimo) vadovo pa-Į p a s a k o j o k p a v a i z d a v o s k a i d r ė -
reigoms. Kalbėjo keturi jauni in- m i S ) k e t v i r t o j o (paskutinio) Pas. 
teligentai, turį daug patirties jau-! j k o n g r e s o į v y k i u s . j a i ̂ 0 ap_ 
nimo veikloje: Laima Beržinytė, 
Dainora Juozapavičiūtė, Paulius 
Kuras ir Zita Bersėnaitė. Trys iš 
jų yra buvę delegatai jaunimo 
kongresuose kituose žemynuose, 
visi priklauso Pasaulio Jaunimo 
liet. sąjungai ir gerai vartoja lie
tuvių kalbą. Kalbos buvo gerai 
paruoštos ir kiekvienas užbaigė 
skaidrėmis, pavaizduodami to 
krašto jaunimą, kur jie yra buvę 
kaip atstovai. Ilgokai užsitęsu
sios kalbos perduotos labai gyvai 
ir sudomino klausytojus. 

Pirmininkas gražiai pristatė 
kiekvieną kalbėtoją atskilai prieš 
jų kalbas gražia lietuviška kalba. 

Pradžios kalbėtoja —Laima 
i Beržinytė pasirinko temą Aus-At-kų namuose, Lemonte. 

Birželio 5 d. — Jaunučio Puo- tralijos lietuvių jaunimo veiklą 
su Algirdu Landsbergiu Jauni- jdįįūno baleto studijos rečitalis} 
mo centro kavinėje. Rengia San-1 Jaunimo centro didž. salėje. ; 
taros-Sviesos Chicagos skyrius. Birželio 6 d. — Manigirdo Mo- į Spalio 3 d. — Madų paroda 

Balandžio 24 d. — Lietuvos > tekaičio fortepijono studijos \ Jaunimo centro didž salėje. Ren. 
dukterų draugijos balius Jauni- Į koncertas Jaunimo centro didž. • g i a Putnamo seselių rėmėjų Chi-

lankyti Angliją, Vokietiją ir 
Prancūziją. Anglijoje lietuviai 
nėra per geroj ekonominėj padė
ty, palyginus su Amerika (netu
ri mašinų, lėktuvai per brangūs) 
ir bendrai prastas susisiekimas su paminėtina originalumu pasižy-
kaimyninėmis grupėmis trukdo mėjusi tautinių šokių grupė, ku-

čius) su K Brunium Korp! Neo- į 
Lithuania Valdyboje tikrai ne
buvo, o, berods, jiedu išviso j 
neolithuanų valdyboje nėra bu- j 
v ę . . . 

Su pagarba 
Mečys Valiukėnas 

veiklą, nes lietuviai išsimėtę gy
vena. Yra parapijos (net choras, 
bet senesniųjų), salės, Lietuvių 

ri taip pat nustebino Torontą, 
(prieš porą metų) savo puikiu , 
repertuaru. Bendrai perspektyvos j 

Sodyba, bet jaunimo veikla men- J nekokios. Pasigendama kun. Sau-
bL Daugelis nebemoka lietuvis-, laičio, kuris persikėlė į Š. Ameri-1 
kai. Dainorai pavyko įsteigti ten I ką. Jis labai gelbėjo P. A- lietu- j 
-Jaunimo sąjungą. Veikia t au t v ių veiklai, jis buvo vienas iš tų, Į 

mo centro didž. salėje. 
Balandžio 25 d. — Sv. Jurgio 

salėje. 
Montessori vaikų namelių 

minėjimas ir Jurginių laužas gegužinė Lemonto St. Mary's 
Jaunimo centre. Rengia Chica-' seminariįos laukuose. 
gos skautai ir skautės. 

— JAV LB Vid. Vakarų apyg. 
atstovų suvažiavimas Jaunimo 
centre. 

— Popietė su Č. Grincevičiu-
mi Ateitininkų namuose. Ren
gia Chicagos sendraugių 
rius. 

Vy-— "Sandaros" gegužinė 
čių salėje ir sodelyje. 

— Kristijono Donelaičio mok. 
abiturientų išleistuvės Ateitinin
kų namuose, Lemonte. 

Birželio 12 d. — Irenos Ve-
£ky-! leckytės baleto studijos rečita-

!lis Jaunimo centro didž. salėje. 
Gegužės 1 d. — Lietuvių fon

do suvažiavimas Jaunimo cen
tre. 

Balzeko liet. muziejaus \ cicero skyrius 

Birželio 13 d. — Tautos nai
kinimo paminėjimas Šv. Antano 
parapijos salėje. Rengia Alto 

Moterų sąjungos metiniai prieš 
piečiai Martiniąue restorane. 

— Ateitininkų federacijos po
sėdis Ateitininkų namuose. 

Gegužės 2 d. — Motinos die 
nos minėjimas Sv. Antano pa 
rapijcs salėje. Rengia 
LB. 

— Motinos dienos minėjimas 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Rengia Cicero LB. 

— Suvalkiečių klubo geguži
nė Vyčių salėje ir sodelyje. 

Gegužės 7 d. — Poetės Juoze s 
Vaičiūnienės knygos pristaty
mas Jaunimo centro kavinėje. 

Gegužės 7-16 d- — A. Dargio 
paroda Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre. 

— Lietuvių fronto bičiulių su
sirinkimas Ateitininkų namuo
se, Lemonte. 

Birželio 20 d. — Tragiškojo 
Birželio minėjimas Šv. Antano 
parapijos salėje. Rengia Cicero 

Cicero | Liet. Bendruomenė. 
— "Lietuvos aidų" radijo pro

gramos gegužinė šaulių na
muose. 

— Brighton Parko LB gegu-
ėinė Vyčių salėje ir sodelyje. 

Birželio 27 d. — Suvalkiečių 
klubo gegužinė Vyčių salėje ir 
sodelyje. 

Liepos 4 d. — Lietuvos vy
čių gegužinė Vyčių salėje ir so
delyje. 

Liepos 11 d. - - Chicagos An-

cagos skyrius. 
— Seselių pranciškiečių rėmė

jų mišios ir seimas Tėvų mari
jonų vienuolyne prie "Draugo". 

Spalio 9 d. — Akademinio 
skautų sąjūdžio metinė šventė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

Spalio 10 d. — Spalio 9-sios 
(Vilniaus pagrobimo) minėji
mas Jaunimo centre. Rengia 
Vilniaus Krašto liet. sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— "Margučio" koncertas Jau
nimo centro didž salėje. 

Spalio 16 d. — "Ateities" žur
nalo vakaras Jaunimo centro 
didž. salėje. 

— Lemonto LB 20 m. sukak
tuvinis Rudens balius. 

Spalio 22 d. — Kriauklių dar
bų paroda Jaunimo centre. Ren
gia Lietuvos dukterų draugija. 

Spalio 23 d. — Lietuvos duk
terų balius Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Tauragės klubo 25 m. jubi
liejaus minėjimas ir banketas 
Šaulių namuose. 

Spalio 24 d. — Manigirdo Mo-
tekaičio fortepijono rečitalis 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Lietuvių paštininkų sąjun
gos pobūvis Vyčių salėje. 

Spalio 29 — lapkričio 7 d. — 
Metinė foto paroda Čiurlionio 

šokių rateliai, skautai ir ateiti 
ninkai, bet silpnai. Vadovų trūks
ta. Vokietijoje — lietuvybė suka
si tik apie Vasario 16 gimnaziją. 
Ten visi moka lietuviškai, turi 
taut. šokių grupę ir kt. organiza
cijas. 

Prancūzijoje — tik saujalė lie
tuvių gyvena Paryžiuje. Entu
ziazmo yra, bet jie nemoka lietu
viškai (arba tik truputį), bet do
misi savo kilmės kraštu. Nėra va
dovų, bet atstovus visdėlto siuntė 
į kongresą Anglijon. A. Šileika 
(torontietis), ten gyvenęs su 
žmona, prieš kongresą paruošė 
juos ir išjudino. 

Paulius Kuras kalbėjo apie Pie
tų Amerikos jaunimą, kurį yra 
aplankęs ir susipažinęs. Padėtis 
nėra gera — tolimos distancijos 
trukdo susisiekimą tarp valsty
bių, nes nei vienoj P. A- valstybė
je nėra užtektinai drauge gyve
nančių lietuvių, kad galėtų jau
nimas išvystyti veiklą. Jau mažai 
mokančių lietuviškai, nes dau
giausia jie trečios kartos lietuviai 
ir, be to, labai daug mišrių šei
mų. 

Argentinoje jaunimas gal ge
riau organizuotas. Mergaitės net 
turi puikų chorelį "Žibutės" (yra 
aplankę Torontą). Urugvajus — 

kurie jaunimo kongresą tenai su- į 
ruošė. 

Zita Bersėnaitė pasakė užbai
giamąją kalbą. Ji pabarė tėvus ir 
mokytojus bei kitus auklėtojus, 
kurie neišmoko mažuosius lietu
viškai, patys nedalyvauja organi
zacijose ir vaikų neįjungia jau
name amžiuje į organizuota gy
venimą. O tai ir yra pradžia lie
tuviškos veiklos. 

Užbaigta su garsiniu filmu iš 
IV-tojo Pasaulio Jaunimo kon
greso Europoje. Ten galima bu
vo pastebėti, kad jaunimas ne
nuobodžiavo, bet dirbo ir links
minosi. 

Rengėjų vardu V. Kulnys pa
dėkojo jaunimo atstovams už ge
rai perduotas mintis, o klausyto
jams parūpino kavos su pyragė
liais. 

Dalyvavo labai nedaug (šim
tas) klausytojų, nes ta diena bu
vo perpildyta kitokiais renginiais 
visose salėse. 

Alijošiūtė 

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA SOREIKIENĖ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
I.abai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandSlių. 
2608 W. 69th St., Chicago. m. 60829 

Tel. 925-2787 

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

SIUNTINIAI i LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicugo. III. 60«32. tel. 927-5980 

i i l l imiitt l l i l l iuil l l l l l l l l l l l i i l l l l l . t Miilll 

M. A. Š I M K U S 
I M \ > M I ; ''AN. s i a i v i C K 

N O T A I : V I'UISUC 
4259 S. Alaplevvood. tel. 254-7iM 
Taip pac daromi VEliTIMAl. 
GIMINI T Iškvietimai, pildomi 
P1I.1KT KBES P I U S J M A l II 

AitoUte blankai. 
.isiHFnfmsnrmiinusi'.nuii—s»-i»« ; 

UltllllllllliUIUIlllllHiIHiUIiiUlUUtiUiii.3 
Jvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
is mūsų sandėlio. 

COSMOS PAKCELS EXPRESS 
2501 W. 69th Si , Chicago. iL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Tel. — 925-2737 

Vytautas Valautiiiaa 
UUIIIIIIIIHIIIIIilIlIlIlUUIlllllUllIlIlIlIlIlII 

" VA LOlviE 
KILIMUS llt BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

R E A L E 8 I A T E 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminių 

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

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
a 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 
Š E R Ė N A S perkraus to baldus ir 
icitus daiktus. Ir i š tol i miesto lei
dimai ir pi lna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

10% — 20<JJ. — :«»% plįiiau mokčsil 
už apdraudę nik. ugnies ir automo-
Mlio pas mus. 

FRAN K ZAPOLIS 
3208i/2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

Gegužes 8 d. — "Grandinėlės" i glijos - Britanijos lietuvių klubo j galerijoje Jaunimo centre. Ren-
koncertas Marijos aukšt. 
kyklos salėje. Rengia 
Ryšių centras. 

mo- i gegužinė "Vyčių" salėje. 
PLJS I — "Draugo" gegužinė 'Drau-

I go" kieme. 
— Lemonto Maironio lit. mo

kyklos Pavasario balius Sts. He-
len & Constantine salėje. 

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

— Ateitininkų namų Pavasa
rio balius Lemonte. 

Gegužės 15-16 d. — Lietuvos 
vyčių Vidurvakarių kėgliavimo 
turnyras Oak Lawn Bowl ir Vy
čių salėje. 

Gegužės 16 d. — 
centro narių metinis 
mas Jaunimo centro 
salėje 12 vai. p. p. 

— Maironio 50 m. 
120 m. gimimo sukakčių minė
jimas Jaunimo centro didž. sa
lėje. Rengia Korp! Neo-Li
thuania. 

Popietė su Arvydu Ta-

Balf o gegužinė Liepos 18 d. 
Jaunimo centre. 

Rugpjūčio 1 d. — Biržėnų 
klubo gegužinė Vyčių salėje ir 
sodelyje. 

Rugpjūčio 15 d. — Tauragės 
klubo gegužinė Šaulių namuose. 

Rugsėjo 9-12 d. — Santaros-
Šviesos suvažiavimas "Tabor 
Farm" vasarvietėje. 

Rugsėjo 12 d. — Tautos šven-
Jaunimo | tės minėjimas šv. Antano para-

susirinki- pijos salėje. Rengia Cicero LB. 
mažojoje, — 'Lietuvos aidų" radijo pro-

' gramos gegužinė Šaulių na
muose. 

Rugsėjo 25 d. — "švyturio 
balius" Šaulių namuose. Ren
gia Cicero saulių "Klaipėdos" 
kuopa. 

— "Draugo" banketas Jau-

miities ir 

mulių. Ateitininkų namuose, Le-'. nimo centro didž. salėje. 
monte. Spalio 2 d Jūrų skautų po-

Gegužės 22 d. — Dariaus-Gi- būvis Jaunimo centro didž. sa-
rėno mokyklos mokslo metų ui- lėje. 
baigtuvės Jaunimo centro mažo
joje salėje. 

gia Lietuvių foto archyvas. 
Spalio 30 d, — PLB pobūvis 

Jaunimo centro didž. salėje. 
— "Dainavos" ansamblio 

"Vilniaus pilies legendos" prem
jera Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

Spalio 31 d. — "Dainavos" 
ansamblio "Vilniaus pilies legen
dos" spektaklis Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

— Kun. dr. J. Prunskio 75 m. 
jubiliejus Jaunimo centro didž. 
salėje. 

Lapkričio 6 d. — Lemonto 
LB apyl. dvidešimtmečio Rudens 
baiketas. 

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

Lapkričio 21 d. — šv. Pran
ciškaus 800 m. gimimo sukak
ties minėjimas Jaunimo centre. 
Rengia LKMA Židinys, At-kai 
sendraugiai ir Liet. mot. fede
racija. 

Gruodžio 5 d. — Jaunimo 
centro 25 m, minėjimo akade-

sa-

MARQUETTE BUILDERS 
Mūsų spec ia lybė s ta tyba i r 

n a m ų permodel iav imas 
Įrengiame 

V i r t u v e s — V o n i a s — Poilsio k a m b a r i u s 
Atliekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3332 West 63 rd S t ree t 

Te l . 436-1900 arba 349-0612 
AL SASNAUSKAS 

0RBITAIR INTERNATIONAL, LTD. 
^ Founded 1959 

MEMBER 0F ASTA IATA FIRST FAMILY 0F TRAVEL 
Presents 

BALTIC-AT-LEISURE TOURS 
Coordinated by Jonas Adomėnas 

• CHOICE of 3 ITINERARIES 

• Reasonable, All-lnclusive Costs 

• First-Class Services. Hotels 

• Escorted from USA via Finnair 

— Gage Parko LB balius Jau- Į mija ir vakarienė JC didž 
nimo centro kavinėje. 'lėje. 

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

Features Include: Group or APEX airiares with departures startmg April. three 
mea/s daily, comprehens've sightseeing, transfers. guides, theatre visits. air 
transportation on tour, baggage handled, each group escorted by American 
Ltthuanianspeakmg tour leader, visa handlmg. Deposit only $100 per person. 
From ,usf $1099 to $1769 per person m double occupancy. 

For Free Brochure Folder, Contact: 

Jonas Adomėnas 
Orbitair International, Ltd. 
20 East 46th Strest, New York, NY 10017 
Tel.: NY (212) 986-1500; (800) 223-7953 

— 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir p a p r a s t o s . Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai . 
Pardavimas ir Ta i symas . 

M I G L I N A S TV 
:^34o W. 69 St., tel. 776-1486 
lllllllilIlUUHIlIlIlIMimHIIItlHIIUliliUlIt 
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A V I L I M A S 
M O V f N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
niminnniinifiiiiimimminiiiiiiimtHfl 
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RADIJO PROGRAMA 
N A U J A S L A I K A S 

• 

Seniausia Lietuvių Radk programa 
Naujoj Anglijoj i5 Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
B:00 iki 8:30 valandos ry*.o. 

Pradedant vasario 7 d., sekmadieny, 
turėsime programą du kartu sekma-
iieniais: nuo 8:00 iki 8:30 vai. ryto ir 
nuo 4:30 iki 5:00 vai. popiet per tą 
pačią stotį WLYN 1360 banga AM 
Bus perduodama vėliausių, pasaulinių 
iinių santrauka ir komentarai, muzi
ka, dainos ir Magdutės pasaka, šią 
programą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis j Bal-
tic Florists-gėlių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127. elefonaTs 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site taipgi didelį pasirinkimą lietuviš
kų knygų. 

mitiuiiiiiiiiUHiiiiiiiiuuuiumiiiiuiiiiii 

niniiirrrrrrrmninii.iiiMMiiiiitiiiiiiiiiiii* 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
N o l a r i a l a s — V e r t i m a i 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 
MIlillllllilimillllllllllllllilIlIlIlIUUllIlK' 

Skubiai parduodamas Marąuette Parko 
apyl. mūr. bungalovv. 3 miegami. Ge
ram stovy. 2 maš. mūrinis garažas. 
Galima tuoj užimti. 

Skambint PR 8 - 7856 

D £ M £ S I O ! 

Proi. Dr. Br. Povilaitis 

Žemės Ūkio Akademija 
Tai trumpa istori ja a p i e Žemės 

ūkio Akademiją , vienintelę Lie tu
vos a u k š t ą j ą ž e m ė s ūkio mokyk
lą, kur i buvo įkurta 1924 m. 

Iš le ido Lietuvių Agronomų S ą 
junga Chicagoje 1979 m. Spaudė 
Morkūno spaustuvė . Didel io for 
mato. Kaina su persiuntimu $11.50. 
Illinois gyventojai dar prideda 60 et. 
valstijos mokesčio. 

U ž s a k y m u s s i ų s t i : 

D R A U G A S , 4 5 4 5 W. 6 S r d St . , 
Chicago, H , 60629 

IIIIHIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIinilllil 
ELENA JUCIUTĖ 

ĄŽUOLYNĖLIS 
Lietuvos ūkininko likvidacija 

arba 
Epochinis romanas 

Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga, Chicago 1981 m. Didelio 
formato, 360 pusi. Viršelio nuo
trauka Jono Kalvelio. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Kaina su 
persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45^5 W, 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 
Elinois gyv. dar prideda 48 et. 

valstijos mokesčio. 
miiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
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X X amžiaus madona (pave iks las ) 
apdovanotas aukšč iaus ia premija 
tarptaut iniame madonų meno fest i 
v a l y j e Los Angeles , C a . ir Grand 
N a t i o n a l Avvard Amerikos dail inin
kų profesinėje są jungoje N e w Yor-
ke. Tai puošni dail. POVILO PUZI-
N O monograf i ja , kuri yra didelio 
f o r m a t o ir ta lpina 28 s p a l v o t a s re
produkcijas . Kartu ir X X amžiaus 
Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol 
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis 
progomis įteikti bet kanu svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 W <53ri 
S t , Chicago, IL. Illinojaus g> /en.jjai 
prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

iiimiiiiHiHiiiiiiiitiimiimiiujuiiimiiiii 

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

iuiiiiiuiiuuuiiiiitiuutiiiiiiiiiauiiMiun 



Rašyt. JURGIS JANKUS 
Daū. ADOLFAS VALEŠKA 
Prof. DR. RIMVYDAS ŠILBAJORIS 
Dr. VYTAUTAS KAVOLIS 
K&rrvp. JUOZAS ŽILEVIČIUS 
PETRAS PETRUTIS—"MARGUTIS" 
ANTRAS KAIMAS 

JAV LB Kultūros Tarybos Premijų Šventė 
Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į 

lietuvių kultūra, 
JAV UI KULTŪROS TARYBA 

JAV LB-nės TRISDEŠIMTMEČIO 
SAVAITGALI 

Balandžio 18 dieną, sekmadienį 
12:15 valandą popiet 

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS 
Kultūros Centre, Detroite 
25333 W. Nine Mile Road 

: ^ 

4> 
VASARIO 16-ta VENECUELOJE j 

VYTAUTAS DAMBRAVA 

Venecuelos Lietuvių katalikų j bet ir milijoną dolerių. Tai 
misijos vadovo kun. Autano Per-1 buvo milžiniška suma. šiandien i 
kūmo pastangomis šių metų va-! sunku suprasti, kaip mūsų ibro-
sario 26 dieną įvykęs Vasario Ii ai, kurie patys tiek mažai tu-
16 minėjimas buvo krašto vai-! rėjo, kada kiekvienas centas 
dybos suorganizuotas puikioje j buvo nemaži pinigai, galėjo tiek 
seselių saleziečių noviciato ko-1 suaukoti. Savo meile Lietuvai 
plyčioje ir didžiojoje vienuoly- Į jie įrodė esą tikrieji dvasios 
no salėje. Garbės svečių eilėse galiūnai ir tautos milžinai. Kuo. 
pirmavo iš Chicagos atvykę Ma- j met žiaurusis bolševikinis oku-
rija ir Antanas Rudžiai, nuošir- į pantas išplėšė tėvynei laisvę 

1940 metais, vėl visų pažiūrų dūs Venecuelos Lietuvių Ben
druomenės rėmėjai. 

Minėjimas pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis, kurias at
našavo salezietis vyskupas Mi-
guel Delgado drauge su kun. An
tanu Perkumu. Perpildyta ko
plyčia skambėjo lietuviškomis 
giesmėmis 
pravestos 
kalba. 

lietuviai būrėsi, įsteigdami 
Amerikos Lietuvių Tarybą, sto
dami darban ir kovon dėl Lie
tuvos išsilaikymo ir suverenu
mo grąžinimo. Tas darbas tę
siasi iki šiol". 

Prelegentė pateikė įdomią sta-
Mišios irgi buvo į tistinę informaciją apie lietuvių 

daugiausia lietuvių tautos aukas teroro dešimtme
ty. Jos siekia kuone milijoną 
gyvybių. Tai vyko laikais, kada 

Iškilmingą Vasario }6 minė ji- j . < d a u g e l i u i m ū s ų b r o l i u tundra 
mą atidarė krašto valdybos pir- į b u v Q ^ ^ ^ & na^aį" . 
mininkas dr. Vytautas A. Dam- j 
brava, prabildamas į susirinku-! Rudienė gėrėjosi Venecuelos 
sius lietuvių ir ispanų kalbomis. I jaunimo aktyvistais, ragindami 
Tuojau po to per garsiakalbį į jaunimą likti tauriais lietuviais 
buvo perduotas trumpas, bet Į ir ruoštis perimti vadovavimą 
įspūdingas Vasario 16 montažas, i į savo rankas. 
Išgirdus Lietuvos Nepriklauso
mybės deklaracijos pirmuosius 
teksto žodžius, visi dalyviai pa
kilo iš vietų, o Lietuvos ir Ve
necuelos vėliavos buvo nulenk
tos pagarbos ženklan. 

Į garbės prezidiumą pakviesti 
Marija ir Antanas Rudžiai, lat
vių, lenkų ir vengrų bendruome- liams ir visai he' 

Baigiant iškilmingą minėjimo 
aktą, VLB krašto valdyba įtei
kė Marijai ir inž. Antanui Ru
džiams garbės lentelę. 

Rudžiai maloniai atsiliepė į 
krašto valdybos kvietimą daly
vauti iškilmingame Vasario 16 
minėjime ir šia proga atnaujino 
pažadą padėti Venecuelos Lie
tuvių katalikų misijos tarybai 
išleisti ispanų kalba leidinį apie 
Nijolę Sadūnaitę, apie švento 
gyvenimo salezietį broliuką Pet
rą Perkumą, kun. Antano Per-
kumo brolį, kurį saleziečiai no
rėtų matyti altorių garbėje. Jie 
nuoširdžiai remia Pietų Ameri
kos Lietuvių kongreso mintį, 
kuris bus 1984 m. minint Vene-
cueloje Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukaktį. 

Priimtose rezoliucijose prašo
ma popiežių Joną Paulių II baig
ti arkivyskupo Jurgio Matulai
čio kanonizacijos bylą ir jį pa
skelbti šventuoju. Kitose rezo
liucijose reikalaujama Sovietų 
atidaryti Pabaltijo kraštų vidų 
turizmui ir nuimti muitus nuo 
šalpos siuntų į Lietuvą pagal
bos reikalingiems tautiečiams. 

Po minėjimo buvo lietuvių 
moterų suruošti pietūs, kuriuo
se dalyvavo apie šimtas žmonių. 
Darbams vadovavo nepailstanti 

Padėka Ninai ir inž. Broniui 
Deveikiams, kurių svetingumu 
džiaugėsi pas juos apsistoję M. 
ir A. Rudžiai, taip pat Vandai 
ir Mečislovui Balutavičiams Va-
lencijoje, J. Rosales, V. Mažei-
kams, Redneriams ir dr. Povilui 
Dambravai. 

Malda yra įžanga į krikščio
niško gyvenimo knygą: naujo gy
venimo pamokslo tekstas; šarvų 
paruošimas kovai; piligrimo pasi
rengimas kelionei. Ji turi būti 
papildyta veiksmu, kitaip ji lie
ka bereikšmė. 

A. Phelps 

Rudienė baigė kalbą mintimi, 
kad "lietuvių t au ta tol gyvens, Bendruomenės veikėja Klo-

laimės ir nelai-
su pagarba ir 

kol jos nanai 
mės valandoje 
meile išties vienas kitam pagal
bos ranką, kol visi kartu džiaug
sis ir liūdės, siekdami laisvės ir 
laimingo gyvenimo savo bro-

•tuvių 
mų pirmininkai, Brazilijos lie
tuvių Bendruomenei atstovau
janti gyd. Sandra Saldytė ir bu
vęs centro valdybos pirminin
kas J. Kukanauza. Pagrindinė
je kalboje Marija Rudienė ap
žvelgė Amerikos lietuvių nuei
tą tautinės veiklos kelią, jaut
riais žodžiais vertindama vyres
nės kartos ateivių įnašą. 'Be 
mokslo ir rašto, nepriklausomy
bės dienų neregėję ir dar bau
džiavos laikais priversti palikti 
savo kraštą, tie žaliūkai mūsų 
imigrantai kūrė lietuviškas pa
rapijas, statė bažnyčias, orga
nizavo chorus, steigė susivieni
jimus ir kitas organizacijas. Jau 
prieš 70 metų iškilo ir didžioji 
Amerikos lietuvių katalikų jau
nimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai, atlikusi didelį darbą ko
voje už Lietuvos laisvę ir kraš
to žmonių teises. Mes išdaina
vome visas lietuviškas dainas ir 
giesmes, kurias mūsų tėveliai 
širdy ir minty, ne raštuose iš
saugojo, atsiveždami iš bran
gios tėvynės. Taip mes išmo
kome mylėti lietuvių kalbą, dai
nas ir savus papročius, neuž
miršdami bočių krašto garbės 
ir jos skausmo". 

"Paskelbus nepriklausomybę, 
kalbėjo toliau prelegentė. — 

Amerikos lietuviai teikė paramą, 
telkė savanorius nepriklausomy
bės kovoms, kiti grįžo į Lietu
vą padėti greičiau atkurti val
stybę, jos mokslą ir krašto ge
rovę. Amerikos lietuvių pas
tangomis JAV vyriausybė pri
pažino Lietuvos valstybinį su
verenumą. Gyvendami sunkiau
siose sąlygose, dirbdami juo
džiausius darbus anglies kasy
klose, skerdyklose ir sunkioje 
pramonėje. Amerikos lietuviai, 
uždirbdami tik po kokius 5-6 
dolerius į savaitę, skubėjo duoti 
tėvynei finansinę paramą. Ne
žiūrint politinių, ideologinių ir 
religinių skirtumų, visi rinko 
pinigus Lietuvai, siųsdami tėvų 
žemėn ne tiktai Laisvės Varpą, 

Meninėje dalyje gražiai pa
sirodė iš Valencijos atvykusi 
tautinių šokių grupė. 

viene. 
Vasario 16 iškilmės Caracas 

mieste reikia laikyti gerai pa
vykusią lietuvių vienybės mani
festacija. Pagarba Bendruome
nės nariams, pranešėjams '— 
Jūratei Statkutei de Rosales ir 
Ričardui Zavadskui, ypač Aro 
Mažeikos vadovaujamam jauni
m u i 

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui 

A. f A. POVILUI BURNEIKIUI 
mirus, giliam liūdesy likusius žmoną ONĄ, dukrą ZITĄ 
ir žentą JUOZĄ PETKUS, sūnų ROMUALDĄ, anūkus 
PAULIŲ, VLNCĄ, ALEKSYTE bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

ELZBIETA GAUSIENE IR ŠEIMA 

Mylimam 

A. f A. VLADUI NUMGAUDUI 
Lietuvoje mirus, 
ir OLGĄ NUMGAUDUS bei jų 

VYTE 
jo brolį VACĮ 
teris ŽIVILE 
užjaučiame ir 

i r 
kartu 

NUMGAUDUS bei jų duk-
su ŠEIMOMIS nuoširdžiai 

liūdime. 

MARIJA IR MEČYS BUŽĖNAI 

Mielam nariui 
A. f A. VINCUI KULIEŠIUI 

mirus, p. Onutei Kuliešienei gilia už
uojauta reiškia 

MAROUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA 

A. f A. JUOZUI VALENTINUI 
netikėtai mirus, gilia užuojauta reiškiame 
žmonai Olgai, sūnui Romualdui su šeima 
ir dukroms Danguolei ir Žibutei. 

KASPERAS IR STEFANIJA RADVILAI 

Brangiam tėvui, seneliui ir uošviui 
A. f A. Dr. BALIUI PALIOKUI 

mirus, dukteris Indrę Tijūneliene ir Auste 
Vygantienę su šeimomis giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime. 

GIEDRA ir RIMAS SIDRIAI 
KRIKŠTO SŪNUS PAULIUS 

RIMA ir LINAS SIDRIAI 
KAZIMIERA LEONAITIENĖ 

LAIMA ir PETRAS ŽLIOBAI 
KRIKŠTO SŪNUS ARAS 

A. f A. POVILUI VALANTINUI 
m i r u s , 

jo žmoną KAZIMIERĄ, dukrą EMTTJ.TĄ ir žentą VYTAU
TĄ KUTKUS su šeima, sūnų VYTAUTĄ ir marčią EMI
LIJĄ VALANTINUS nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

MARIJA RIMKIENĖ 
VYTAUTAS IR NIJOLĖ VARDŽIAI 
VITA ZVIRZDIENĖ 
POVILAS IR BIRUTĖ GYLIAI 
RAIMUNDAS RIMKUS 
DANUTĖ PAREIGIENĖ 

Mielam Prieteliui, dideliam jaunimo stovyklos „Dainavos" rėmė-1 
jui ir taikintojui jos egzistencijos rūpesčiuose 

A. f A. 
SIMONUI L A N I A U S K U I 

mirus, jo gyvenimo palydovei, žmonai STASEI, dukrai REGINAI 
SILGALIENEI su šeima, sūnums RIMANTUI, VIKTORUI ir MARIUI 
su šeima bei visiems giminėms, reiškiame gilią, gilią užuojautą. 

Glaudžiuose ryšiuose per 25 metus su velioniu 
dirbę „Dainavos" gerovei, 

JADVYGA IR ADOLFAS DAMUSIAI 
ADA ER VACYS LĖLIAI 
VITA IR BEN. NEVERAUSKAI 
A IR BRONIUS POLIKAIČIAI 

Mielam nariui 

A. f A Dr. BALIUI PALIOKUI 
mirus, dukroms INDREI TLJŪNET JENEI, AUSTEI 
VYGANTTENEI ir jų ŠEIMOMS gflią užuojautą 
reiškia 

MAROUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA 

Mano mielam prieteliui 

A. f A POVILUI BURNEIKIUI 
m i r u s , 

jo žmonai ONAI, dukrai ZITAI ir sūnui ROMU
ALDUI reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

SAULIUS BRAIDYS 

Brangiam tėvui ir uošviui 
A. f A POVILUI VALANTINUI 

mirus, sūnų Vytautą ir marčia Emilija, nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

VENA IR ALEKSAS LAURAIČIAI 

A. f A. JONAS MOTIEKAITIS 
Gyveno Denver, Colorado. 
Mirė 1982 m. kovo 30 dieną, sulaukęs 72 rrv amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Dotiškių kai

me. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, sūnus Ro

mas, marti Irena, anūkai: Danguolė, Darius ir Ona, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Bus palaidotas ketvirtadieni, balandžio 1 d. Mount 
Olivet kapinėse, Denver, Colorado. 

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkai. 

A. f A. 
VINCUI KULIEŠIUI mirus, 

jo žmona Onutei reikiame nuoširdžia 
užuojauta ir kartu liūdime. 

ONA IR PETRAS ANKAI 
LINDA IR ALGIS ANKAI 

Mirus Lietuvoje 
A. f A. VERONIKAI NAKUTIENEI, 
liūdinčius brolį agr. Stasį ir Brone Juo
zapavičius nuoširdžiai užjaučia 

PRANAS ANDREJAUSKAS 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F^ DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQĮJETTE FUNERAL HOME 

" TĖVAS IR SŪNUS 

2533 We«.t 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 47t>-2345 
AIKŠTĖ AL rOMOBII IAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVENUE TeL YArd* 7-113S-S9 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) Ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpubUe 7-1213 
T.028 Southwcst Highway, Palos Hilla, IlliooU TeL 974-4410 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
T354 SO. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911 

VASAITIS • BUTKUS 
144« SO. SOth AVE., CICERO, DLL. Tel. OLytopic 2-19*1 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1982 m. balandžio mėn. 1 d. 

X Dauny Newman, Lyric Ope
ros personalo narys ir kritikas, 
laiške Marijai Rudienei rašo: 
"Tai, ką mes matėm ir girdėjom 
Der Freisnuetz spektaklyje, 
buvo neabejotinai aukšto lygio. 
Dirigavimas, inscenizavimas ir 
vokalas puikūs, orkestrinis ele
mentas — aukščiausios koky
bės. Spektaklis buvo toks, koks 
iššaukia tik pagarbą bei susiža
vėjimą. Prašau perduoti mano 
sveikinimus ir jūsų puikiajam 
maestro Vasaičiui". Dariny ir 
Dina Newmanai stebėjo Lietu
vių operos pastatymą kaip An
tano ir Marijos Rudžių svečiai. 

X Medikų Korp! Gaja atei
nantį sekmadienį, balandžio 4 
d., 9 vai. turės susikaupimo va
landą Marijonų koplyčioje. Ją 
praves ir šv. Mišias laikys kun. 
Vytautas Bagdanavičius. Po to 
Marijonų svetainėje bus visiems 
susirinkusiems bendri pusryčiai 
ir trumpas susirinkimas. 

X Kun. Andrius Naudžiūnas, 
MIC, praves gavėnios susikau
pimą Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke ateinančios savaitės pir
madienį, antradienį ir trečiadie
nį vakarais T vai. (Klebonas 
kun. Ant. Zakarauskas kviečia 
visus parapiečius pasinaudoti 
pamokslais ir pamaldomis ir pa
siruošti Velykoms. 

X Solistai Margarita ir Vado
vas Monikai yra pakviesti šiam į 
sekmadieniui giedoti koncerte i 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje, į 
Detroite, Mich. Rekolekcijas I 
savaitgaly praves kun. Ant. i 
Saulaitis, SJ. Koncertas bus j 
bažnyčioje tuoj po pietų. 

x Aldona VeseHrienė, Lietu
vių Tautodailės instituto Chica-
gos skyriaus pirmininkė, Field 
muziejaus pakviesta, sekmadie
nį, balandžio 18 d., nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. p. p. demonstruos 
lietuviškų juostų audimo meną. 
Apie tai rašoma Field muziejaus 
suaugusiems kursų pavasario 
semestro brošiūroje. 

X Kun. Juozas Vaškas, MIC, j 
Verbų sekmadienį, balandžio j 
4 d. Ateitininkų namuose, Le-; 

IŠ ART/ IR TOLI 

Šeštosios Dainų šventės komitetas. Iš kaires (sėdi): J. Bobinienė, Vladas Vijeikis, pirmininkas Vaclovas Mom-
kus, S. Džiugienė; (stovi): Kazys Skaisgirys, Jurgis Janu šaitis, Joana Krutulienė ir Nijolė Pupienė. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Religinės muzikos koncer

tas balandžio 4 d. bus Apreiš
kimo liet. parapijos bažnyčioje, 
Brooklyne, N. Y. Koncertą at
liks parapijos choras, vadovau
jamas Viktoro Ralio, vargonais 
palydint muzikui Matui Jat-
kauskui. 

— Kun. J. Dambrauskas, MIC, 
sveikatos reikalais išvyko į 
Mayo klinikas Roehestery, Minn. 
Linkime mūsų dvasios stiprinto
jui geriausios sveikatos ir grei
tai sugrįžti į Milwaukę. 

— Lietuvos K B. Kronikos 
dešimtmečio minėjimas buvo 
Apreiškimo bažnyčioje ir Kultū
ros Židinyje, Brooklyne, N. Y. 
Taip pat čia buvo supažindinta 
su knyga "Lietuviai Sibire", 
redaguota kun. J. Prunsklo. Pa
maldose buvo skaitomos ištrau
kos iš "Kronikos". Knygą tin
kamai aptarė Gintė Damušytė, 

Kazimieras Ruibys, pamoksle 
prisimindamas garbingąjį velio
nį ir jo darbus. Pamaldų metu 
gausiai susirinkę šios kolonijos 
lietuviai bendrai pagiedojo lietu
viškų giesmių. Po pamaldų apie 
80 žmonių dalyvavo gedulinguo
se pietuose, kurie šeimos buvo 
suruošti Wintergarden kavinėje. 

KANADOJE 
— Talkos kredito kooperaty

vas vasario 28 d. turėjo savo 
metinį susirinkimą Hamiltone. 
Dalyvavo 131 kooperatyvo na
rys. Pirmininkavo Edvardas 
Sudikas, sekretoriavo R. Konte-
nis. Valdybos vardu pranešimus 
padarė pirmininkas J. Krištolai
tis ir iždin. £t . J. Dalius. Naują 
valdybą sudaro: pirm. J. Stan
kus, vicepirm. J. Krištolaitis, 
sekr. R. Kontenis ir narys A. 
Stanevičius. 

— Kanados liet. K a t Moterų 
draugija, Prisikėlimo skyrius, 

o apie •'Kronikos" dešimtmetį ir balandžio 25 d. rengia literatū-
jos įtaką paskaitą skaitė Vytau- j rinę popietę su poetu Bernardu 

PUTNAMO RftMftJŲ 
VAKARIENĖ 

Nekalto Prasidėjimo seserų monte, praves vienos dienos re
liginį susitelkimą ateitininkams į vienuolijos Chicagos apylinkių 

X Kun. dr. Kęstutis Trimakas, j ir jų svečiams. Prasidės 10 vai. i rėmėjų metinė vakarienė ir kon-
iš-1 ryto, baigsis po pietų. I certas įvyko sekmadienį, kovo "Ateities" vyr. redaktorius, 

vyko į Los Angeles, kur kovo 
31 — balandžio 4 d. šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoje ves gavė
nios misijas, o balandžio 3 d. 
— susitelkimo dieną lietuvių 
jaunimui. 

X Lietuviški margučiai bus 
rodomi per WGN-9 televizijos 
kanalą antradienį, balandžio 
6 4 , 7 vai. ryte Bozo Cirkus 
programoje. 

X "Torino Drobulė" — apie 
šią drobulę ir jos NASA tyri
nėjimų duomenis bus vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje balan
džio 2 d., penktadienį, 7:30 vaL 
vak. Vakaronė iliustruojama 
skaidrėmis. Jas aiškins kun. V. 
Gutauskas. Vakaronę rengia 
Jaunimo centras. 

X Liudas Sagys ir jo žmona 
Aleksandra Sagienė atvyks į 
lietuvių kilmės jaunimo stovy
klą Dainavoje, kuri vyks anglų 
kalba. Jie atvyks su tautinių 
šokių grupės "Grandinėlės" vi
deo filmu ir parodys šokius aki
vaizdžiai su tinkamais paaiški
nimais, ši programos dalis yra 
planuojama rugpiūčio 14 d., kai 
susirenka tėvai pasiimti vaikų 
ir pamatyti, kiek ir ko jie Dai
navoje išmoko. Taip pat bus 
tautinio meno ir stovyklos metu 
padarytų dirbinių parodėlė, iš
moktų dainų ir tautinių šokių 
koncertas, 

X Vytautas Juodišius, Chica-
go, Dl., lietuviškos knygos mylė
tojas ir rėmėjas, vėl buvo atvy
kęs į "Draugo" administraciją 
ir nusipirko naujausių leidinių 
už didesnę sumą. 

x Stasys Balsys, Brooklyn, 
N. Y., pratęsė "Draugo" prenu
meratą ir kartu pridėjo 12 doL 
auką dienraščio stiprinimui. La
bai dėkojame. 

X Anelė i r Klemensas Žukaus
kai, Sunny Hills, Fla., atsiuntė 
20 dol. auką savo dienraščio pa
ramai. K. Žukauskas yra ir nuo
latinis "Draugo" bendradarbis. 
Nuoširdus ačiū. 

X Vl-jl Dainų šventė bus 
1983 m. liepos 3 d., Chieagoje, 
II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu. Chorai ir specialiai susi
dariusios dainininkų grupės pra
šomos skubiai, iki š. m. gegužės 
mėn. 1 d. registruotis pas Joaną 
KrutBenę, 7855 So. Richmond, 
Chicago, Dl. 60629, tH. 312 — 
476-2929. fpr.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimaia ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI7-7747. (ak)-

1 28 d., Jaunimo centre. 
X Senatorius Frank Savickas j Jėzuitų koplyčioje šv. Mišias 

ir aldermanas Frank Brady da- j aukojo vysk. V 
lyvaus Jaunimo centro velyki-
niuose pusryčiuose 
sekmadienį. 

moksle dėkojo 
ateinantį j rėmimą mūsų vienuolynų. Svar- Į 

į bi ne vien medžiaginė parama, į 
bet ypač reikia paremti naujais' 
pašaukimais. Mišių metu, var- į 
gonais grojo A. Prapuoienytė, o Į 
visi gausiai susirinkusieji giedo- j 
jo lietuviškas giesmes 

Meno reikalams D. Varaneo-
kienė. 

Seselių darbą parėmė savo 
stambiomis aukomis: Jor.as ir 
Bronė Veselkos, St. Paskonierė, 
dr. L. ir I. Kriaučeliūnai, dr. V. 
ir A. šauliai, A. Kaminskienė, 
D. Kurauskienė. dr. K. ir A. Rim-

Brizgvs. Pa-1 kai, Janulaičiai. Stasiūnienė, F . 
lietuviams, už i Stončienė, O. Gradinskienė. 

i rc :u siekia gerokai daugiau 
kaip 300. Kovo 24 d. šaulių na

tas Vaitiekūnas. Ištraukas iš 
"Kronikos'' skaitė Maironio lit. 
mokyklos mokinės Vaiva Ulėnai 

rruose įvykusiame metiniame; tė, Vida Penikaitė ir Viktorija 
nr. ių susirinkime įstojo 12 nau-j Garbauskaitė. Akademijoj skai-
jų narių, jų tarpe kalbininkas, i tė ištraukas Irena Veblaitienė 
lituanistas prof. P. Jonikas, ki- įr Vida Jankauskienė. Gintė 
tų organizacijų veiklus narys J. Damušytė dar surengė parodė-
Bacevičius ir kt. ' lę Su iliustracijomis iš "Kroni-

Tame susirinkime energingas j kos, sąžinės kalinių ir amerikie-
vald. pirm. St. Vanagūnas ir 

Koncertas ir vakarienė praėjo! vai d. nariai J. Blažys ir J. Skei
vys padarė veiklos pranešimus 
ir buvo perskaitytas revizijos 

jaukia lietuviška nuotaika. 
Juoz. P*. 

TAUTINIO SAMBŪRIO 
METINE SUEIGA 

Lietuvių tautinis akademinis į 

kcmisijcs aktas. 
Naujai dviejų metų kadenci

jai išrinkta tokios sudėties val
dyba: St. Vanagūnas, J. Blažys, 

Po Mišių vyko vaišės didžio- J sambūris "metinio savo posėdžio I L- Paketurienė, Kl. Paleliūnienė, 
joje Jaunimo centro selėje 

Prieš vakarienę iš Putnamo 
atvykusi ses. Margarita primi
nė, kad šiemet yra 40 metų. kai 
Chieagoje įsikūrė vienuolyno 
rėmėjos. Jų ir kitų dėka pasku-

cių atsiliepimų spaudoje. Tai 
darė rūpestį kelianti įspūdį ir su
simąstymą apie persekiojimus 
okupuotoje Lietuvoje. 

— Į Phoenixą atsilankė ir po 
ilgesnį atostogų laiką praleido 
Rita Felicija Sisko, aplankyda
ma savo senelę Feliciją Kojelie
nę. Buvo atvykusi Jadvyga Ga-

Brazdžioniu. Taip pat yra pa
kviesta žymi kanklininkė Mirga 
Bankaitytė iš Clevelando. Popie
tė rengiama sąžinės kaliniams 
paremti. 

— Hamiltono ateitininkai su
rengė Aušros Vartų bažnyčioje 
religinį koncertą kartu su šv. 
Kazimiero minėjimu ir Tikinčių
jų diena. Giedojo choras, solis
tai, skaitė iš Nijolės Sadūnaitės 
kalbos ištraukas, grojo smuiki
ninkai. Koncertas jau yra tapęs 
lyg ir tradiciniu. Reikia manyti, 
kad toks religinis koncertas bus 
rengiamas ir ateityje. 

•jr_ 

suėjo kovo 25 d. Lietuvių tauti- i Br. Varekojienė, St. Kaulėnienė, j siliūnienė iš S t jPetersburgo, 
J. Skeivys, St. Dagys ir K. Bal-1 Fla., pas savo dukrą, gyvenau niuose namuose Chicagoj. Iš

klausyti valdybos pranešimai, 
pasidalinta informacijomis ir 
mintimis apie praeities ir atei
ties darbus, naujai kadencijai 

tiniu metu buvo pastatyti nauji Į perrinkta senoji valdyba, 
vienuolyno rūmai, kurie patar- j Kertinis sambūrio veiklos ak-
nauja visuomenei. Juose gavė- i m U o _ paramos telkimas mūsų 
nioje kas savaitė vyksta jauni- * švietimo institucijoms. Tuo ypač 
mo rekolekcijos. Į naujus vie- į n a udojasi Pedagoginis iituanisti-
nuolyno rūmus susikaupimo die- į k o s institutas, kuriam sambūris 
noms atvyksta studentų, jaunų j kgLsmet skiria bent po 1,000 dol. 
šeimų, kunigų grupės, net ir! ^ | i a m e s u r i n k i m e nutar ta to-

Naujas pašto ženklas, kuris bus Hora-
cio Alger paminėjimui. 

X Mokytojas Viktoras Kel
melis skaitys ištrauką iš nau
jausios A. P. Bagdono žemaitiš
kos knygos balandžio 16 d. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje. 

kitataučiai. Seselėms lieka dar 
didelis rūpestis — nauji pašau
kimai. 

Dėkojo vysk. Blizgiui už įspū
dingas pamaldas, gen. kons. J. 
Daužvardienei už atvykimą, so
listei Marg 
fortepijono palydą sudarančiam 
muz. A. Vasaičiui, šeiminin--
nėms O. Norvilienei ir L. Ky-

kią paramą paskirti, ją ateity
je pagal išgales net ir padidi
nant. Remiama taip pat Vokie
tijoje esanti Vasario 16-tosios 
gimnazija. 

Šia proga sambūrio nariai iš-

čiūnas. Kandidatais liko v 
Prūsas, A. Marma ir A. Zaura. 
Į revizijos komisiją išrinkti J. 
Tamulis, E. Birmantas ir VI. 
Paškevičius. 

Pasirašyta peticija Amerikos 
pašto viršininkui Dariaus - Girė
no pašte ženklo iišleidimo reika
lu, minint jų transatlantinio 
skridimo ir jų tragiško žuvimo 
50 metų sukaktį 1983 m. liepos 
17 d. Bendrai visų pabendrau
t a ir pasivaišinta malonių ir 
darbščių šeimininkių paruošto
mis vaišėmis. K. 

X Jonas Grėbfaauskas nuo į bartienei. Kun. K. Trimakui su-
balandžio pradžios persikelia j kalbėjus maldą, vyko vaišės. 

M. Remienė padėkojo sve
čiams ir pranešė apie aukojusius 
šimtines ir kitas gausias au-

nuolatiniam gyvenimui į St. Pe-
tersburgą, F la Chieagoje bū
damas, jis 13 metų dainavo Dai
navos ansambly ir šešerius me- į kas 

M Chtcaaos žinios 
. ^ f t L ' L S ! ! k l a < ^ Mykolo Dnmgos, Pėda-

goginio instituto neakivaizdinio 
skyriaus vedėjo pranešimą, ku
riame jis pabrėžė, jog greta Ettnois mokytojų Ii 11% 1 m i i i I —-, ^. ' . l . " T " : -~ - " " " j T , ^ 
Lietuvių fondo tautininkų sam- ' p a s i s a k ė J ^ į Adlai S t e - » ^ Ž Z Ž Ž S T S i Ž E Z . 

vensono kandidatūros į guber
natorius. 

MOKYTOJAI 
UŽ STEVENSONA 

čią Scottsdale, ir Antonia Vait
kienė iš Chicagos pas savo sū
nų dr. R. Vaitkų, kuris Motoro
los bendrovėje užima aukštą 
poziciją. 

— A. a dr. Jonas Sandargas, 
sukakus keturiom savaitėm nuo 
jo mirties, žmonos Aldonos ir Į 
šeimos narių buvo prisimintas j 
kovo 27 d. šv. Mišiomis Taikos ; 
Karalaičio bažnyčioje, Ormondį 
Beach, Fla. Atnašavo kun. dr. Į 

! 
I 

rie patys nerūko. Pediatrų aka-; 
dėmi ja ragina gydytojus, kad į 
perspėtų tėvus apie vaikams) 
sudaromus pavojus, jei tėvai į 
rūko. 

Advokatas JONAS GIBAIT1S 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, Illinois 60628 

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

šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 
S o •= • • = • 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 176-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

riitiiiiiiiiiiiiiiimimimiiiimiiimiiiiiiiii 
100 MDL, DOL. VIEŠBUČIO 

Hiltono bendrovė nusprendė 

tus Švč. M. Marijos Gimimo 
par. chore. Parapijos choras su 

Pradėdama menine programą 
sol. M. Momkienė nedainavo L. 

J. Grėbliausku atsisveikino par. j Šimučio sukurtą dainą "Palikta 
salėje, žodį tariant valdybos I šalis", kuriai melodiją su 
pirm. Zigmui Moliejui ir choro 
vadovui muz. Ant. Linui. Dova
nų įteikė "Jūratės ir Kastyčio" 
operos plokštelę. Jis priklauso 
ir kitoms organizacijoms, lietu
vių fondui ir k t Tikimasi, kad 
j lietuvišką veiklą įsijungs ir 
St. Petersburge. 

x Lietuvių Tautinių namų su
sirinkimo aprašyme (Draugas, 
kovo 31 d.) turėjo būti, kad į 
direktorių tarybą išrinktas Sta
sys Virpša. Atsiprašome, kad jo 
pavardė buvo netyčia praleista. 

X Antanas Vitkūnas, Gurnee, 
UI., Vytautas Rastomis, East 
Sandwich, Mass.. Antanas Dru-
tys, Chicago, Dl., pratęsdami 
prenumeratą ar kitomis progo
mis paaukojo po 5 dol. Anta
nas Pocevičius, Omaha, Nebr. 
— 4 dol, Aleksas Spirikaitis — 
3 dol. ir Algis Grincius — 2 dol. 
Visiems ačiū. 

X Eug. Bofęutiep*;, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., užsisakė 
knygą "Likimo Žaismas" ir pri
dėjo auką. Ačiū. 

būris yra vienintelis pastovus 
institucinis šios mokslo įstaigos 

į rėmėjas. 
Į 

Sambūriui vadovauja pirm. 
: Antanas Kalvaitis, vicepirm. 
: Alfonsas Pimpė ir Stasys Virp-
' ša. sekr. Ignas Andrašiūnas ir 
ižd. Stasys Vidmantas. Revizi
jos komisijoje darbuojasi L 
Andrašiūnas, J. Grigaitis ir J-
Žemaitis. d. 

MIRTINA NELAIMĖ 

Mokyklos autobusas prie 83 
gatvės ir Yates, Chieagoje, su
sidūrė su automobiliu. Antonio 
Rojas, 6 m. berniukas, buvo iš
blokštas iš automobilio ir už
muštas. Keturi sužeisti. 

tuoti ir atnaujinti savo viešbu 
įtį Chieagoje, Michigan gatvėje. 
; Jame bus 2300 moderniai įreng
tų kambarių. 

sūnus dr. L. šimutis. 
Programa buvo turtinga 

Maloniai skambėjo Onos arija iš 
operos "Du kalavijai" (Klovos), 
komp. B. Dvariono "žvaigždu
tė", komp. J. Karoso "Meilė" ir 
"Rytą prie šaltinio". Pabaigai 
arija iš G. Puccini "Toscos". 

Publikos plojimai buvo gau-
sūs. Solistė buvo apdovanota j S 0 8 ***?* P ^ m i n k ų sąjunga kimas ribotesnis. Gyvenimas su 

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
VEIKLA 

Kai kitos organizacijos bei 
draugijos skundžiasi savo narių 
skaičiaus mažėjimu, tai Chica-

RtKORTLJ VAIKAI 

JAV pediatrijos akademija 
paskelbė, kad surinkti duome
nys rodo, jog rūkančių tėvų vai
kai dažniau suserga, bronchitu, 
plaučių uždegimu, jų plaučių vei-

gėlėmis. Jai ir muz. Vasaičiui 
seselės atvežė dovanų po dail. 
Galdiko paveikslą. 

M. Remienė pasveikino 80 m. 
susilaukusį N. Tarulį. kuriam 
visa salė sugiedojo ilgiausių me
tų. Pažymėtina, kad sukaktuvi
ninkas gavo sveikinimą iš prez. 
R. Reagano. 

Šimaičiai paaukojo auksinę 
grandinėlę, kurią laimėjo T. Rū
ta. 

Chicagos rėmėjoms vadovau
ja pirm. M. Remienė, vicepirm. 
S. Endrijonienė, B. Jasaitienė, 
ir J. Dočkienė, ižd. P. Norvilas, 
sekr. V. Čepaitienė, koresp. D. 
Augienė, ryšininkė G. Meilu-
vienė, ūkio vedėjas A Kareiva, 

tos problemos neturi: narių Į rūkoriais padidina riziką susirg-
skaičius nuolat didėja ir šiuo ti plaučių vėžiu net ir tiems, ku-

NAUJAS DEMOKRATŲ 
PIRMININKAS 

Cook apskr. demokratų orga
nizacijos nauju pirmininku iš
rinktas aldermenas Edward R. 
Vrdolyak, vieton ilgamečio bu
vusio pirnūninko George Dunne. 
Vrdolyak susilaukė stiprios pa
ramos iš merės J. Byrne. Jis 
gavo 399,758 balsus, o Dunne 
— 210,500. Vrdolyak yra 44 m. 
amžiaus. 

GYVENIMAS -
NA JUKA A 

A. P. BAGDONAS 

Tai pirma autoriaus apsaky
mų knyga žemaitiškai, kurioje 
telpa 14-kos gyvenimiškų, įdo
mių pasakojimų. Išleido Kražiš
kių sambūris, Chicago, UI. Spau
dė Draugo spaustuvė. 

Kaina su persiuntimu $6.95. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd St. 

Chicago, m. 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 42 

et. valstijos mokesčio. 
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I DR. ANTANAS KUČAS § 

I ARfOV. JURGIS MATULAITIS | 
I MATULEVIČIUS | 
I Gyvosios krikščionybės apaštalas I 
f Įvadą parašė KARDINOLAS ANTONIO SAMORfi i 

i Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie j 
S Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- £ 
= lišką veiklą i r apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš- | 
S čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla y ra prie pabaigos r 
E Vatikane. Reik t ik susipažinti su jo gyvenimu ir p r a š y t J£ 
S ŠT. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti. | 
E Veikalas y r a 592 psl., didelio formato, kietais viršeliais. § 
Ę Kama mi persiuntimu 516.50. Užsakymus siųsti: = 

Laureatė Birutė Pukelevitiutė duoda autografą ant 
"Devinto Lapo" V. Plečkaičiui, Clevelande. Nuo' 

i f f ' T : ; j o to romane 
r. "*". Racev^iauS ~v 
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