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Apie lietuvių padėtį 
Baltarusijos 
respublikoje 

BALTARUSIJOS TSR LIETUVIŲ 
KOVA DĖL SAVO TEISIŲ 

jos TSR? Kodėl pas mos at
vyksta darbuotis i i visų 
tarybinių respublikų, o kuni
gui iš Lietuvos neleidžiama? 

(Tęsinys) 
Gervėčiai. 1978 m. vasarą 

mirė Gervėčių klebonas kun. 
Chodyka. Tada Gervėčių 
parapijos bažnytinis komi
tetas pradėjo reikalauti paskir
ti j Gervėčius kunigą, mokan
ti lietuvių kalbą. Iš toliau 

Lenkų okupacijos metu, kada 
taip siuto lenkų nacionaliz
mas, lietuviams buvo leidžia
ma melstis ir klausyti pamoks
lų gimtąja kalba. O tarybiniu 

pateikiamų pareiškimų maty- m e t u , kai pagal įstatymą 
ti Gervėčių apylinkės lietuvių visiems piliečiams leidžiama 
kova dėl lietuvio kunigo, ir v a r tot i savo gimtąją kalbą, 
kuo ji baigėsi. 

Gardino srit ies religinių 
reikalų įgaliotiniui — 

Gardino srities Gervėčių R. 
Katalikų parapijos komiteto 

Pareiškimas 
Prašome leisti, kad pas mus 

atvyktų darbuotis kunigas iš 
Lietuvos. Prašome kunigo iš 
Lietuvos todėl, kad pas mus 
gyvena tikintieji, kurie lenkiš
kai nesupranta. 

Gervėčiai, 1978.VIII.20 
Religinių reikalų įgal io

tiniai prie Ministrų Tary
bos BTSR -

Gardino sr., Astravo raj., 
Gervėčių R Katalikų par. 
komiteto 

Pareiškimas 
Po mirties mūsų klebono 

kun. Stanislovo Chodykos mes 
kreipėmės į Astravo raj. 
pirmininko pavaduotoją kad 
leistų eiti Gervėčių bažnyčios 
klebono pareigas kunigui iš 
Lietuvos TSR Prašėme kuni
go iš Lietuvos, kadangi Gervė
čių parapijos teritorijoje 
daugybė gyventojų lenkiškai 
nesupranta. 

Rajono pirmininko pavaduo
tojas mums atsakė, jog jis 
asmeniškai spręs su Gardino 
srities religinių reikalų įgalio
tiniu. Kai mes atsakymo nega
vome, kreipėmės asmeniškai į 
Gardino sr. religinių reikalų 
įgaliotinį. Pirmą kartą, kai 
atvykome pas įgaliotinį, jo 
neradome priėmimo kamba
ryje. Antrą kartą jis mus priė
mė labai mandagiai, bet 
atsakymo mums nedavė, tik 
įsakė, kad atvyktų parapijos 
komiteto pirmininkas. Parapi
jos pirmininkui įgaliotinis 
pareiškė, kad jokiu bodu neleis 
kunigui iš Lietuvos darbuotis 
BTSR 

Kodėl ir kokiu pagrindu jist 
mums davė tokį griežtą ir 
nesuprantamą atsakymą? 
Kodėl kunigams iš Lietuvos 
leidžiama darbuotis Mask
voje, Ukrainos TSR Kasachi-

kodėl mums lietuviams nelei
džiama? 

Todėl prašome nedelsiant ir 
nelaukiant leisti atvykti kuni
gui iš Lietuvos, kadangi BTSIt 
nėra kunigo, kuris moka lietu
vių kalbą. 

Gervėčiai, 1978.X.7 
BTSR ATP Pirmininkui 

drg. P. Mašerovui — 
Gardino sr., Astravo raj., 

Gervėčių R Katalikų par. 
komiteto 

Pareiškimas 
(sutrumpintas) 

Srities įgaliotinis priėmė 
mus su šypsena, bet jo šypse
na skandžiai įžeidė mūsų ir 
visų parapijiečių širdis. Jis 
atsakė, jog jokiu būdu neleis 
atvykti kunigui iš Lietuvos eiti 
pareigas. Įgaliotinis su šypso 
na pareiškė: „Kunigų iš Lietu
vos nepriimame". įgaliotinis 
prižadėjo prisiųsti mums kuni
gą, kuris atvyks, bet tokio 
„patarnavimo" mes negalime 
priimti, nes BTSR nėra kuni
go, kuris mokėtų lietuviškai. 
Įgaliotinis nori mus priversti, 
kad mes pamaldų metu būtu
me papūgomis, o i š pamokslo, 
Dievo žodžių jokios naudos 
neturėtume. Mes norime 
sąmoningai dalyvauti šv. 
Liturgijoje. 

Ar būtų protinga pravesti 
kokį susirinkimą ir ar būtų 
kam nors nauda, jei jis būtų 
pravedamas nesuprantama 
kalba? (...) Todėl mes Jus 
prašome leisti atvykti kunigui 
iš Lietuvos eiti pareigas. Jeigu 
Jūs leisite, o visiems žinoma, 
kad Jūs galite leisti, duosite 
mums galimybe melstis lietu
vių kalba, tuomet mes žino
sime, kad Tarybų Sąjungoje 
klesti humaniškas interna
cionalizmas. Priešingu atveju 
internacionalizmas pasiliks 
tušti žodžiai. (Mokykloje mūsų 
vaikus moko, kad T. Sąjun
goje klesti internacionaliz
mas, kad visos kalbos lygia
teisės.) 

Gervėčiai, 1978.XI.9 
(Bus daugiau) 

Du svarbiausieji JAV gynybos vadai: Jungtinio 
kariuomenės stabo viršininkas gen. John Vessey 
ir gynybos sekretorius Caspar Weinberger 
svarsto problemas. Amerikoje vis dažniau 
reikalaujama išvežti įft Libano ten nusiųstus 

ipfc-

marinus. įvairiu oolitiniu ir relisiniu grupių dery
bos Libane nutrūko. Amerikos jėgų išvežimas 
b otų Sirijos o per ją — Sovietų Sąjungos laimė
jimas. 

Izraelis reikalaus 
išduoti „nacius" 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Nigerija gaudo 
grobstytojus 

Lagos. — Naujoji Nigerijos 
vyriausybė paskelbė, kad jai 

pasidavė apie 4000 buvusių 
v a l d i n i n k ų . Daugumas 
paleisti, tačiau apie 400 turas 
būti saugomi. Buvęs prezi
dentas toliau „saugomas" 
Lagos kareivinėse, daug 
ministerių buvo patardyti ir 
paleisti, kiti laikomi namų 
arešte. Dar ieškomi: buvęs 
valdančios partijos pirminin
kas, buvęs teisingumo ministe-
ris. Keli aukšti pareigūnai 
buvo išvykę j užsienį. Jie nuta
rė ten ir pasilikti. 

Krašto uostai ir aerodromai 

jau atidaryti, tačiau išvyks
t a n č i u s t ikrina naujos 
valdžios pareigūnai. Naujoji 
valdžia tvirtina, kad bus 
baudžiami valstybės turtų 
grobstytojai, kyšininkai. 

— Amerikiečių ša lpos 
organizacija „Americares 
Foundation" pasiuntė j Lenkiją 
du laivus saldumynų Lenkijos 
vaikams. Lenkų laivai pakrau
ti Baltimorėje. 

— Kinijos valdžia skelbia, 
kad nusikaltimai Kinijoje 
sumažėjo 60 nuoš. Pravedus 
stiprią kampaniją, pradėjus 
vykdyt i v i e l a s mirties 
bausmes, nusikaltimų skaičius 
nukrito. 

Washingtonas. — Teisin
gumo departamento specialių 
investigacijų įstaigos (OSI) 
direktorius Neal Sher paskel
bė, kad Valerian Trifa, Michi-
gano valstijoje gyvenąs rumu
nų ortodoksų vyskupas, kuris 
pernai prarado savo JAV 
pilietybę, bus ištremtas į 
Rumuniją, jei iki spalio 7 d. 
jokia kita valstybė nesutiks jo 
priimti. Amerikos piliečiu 
Vyskupas Trifa išbuvo 23 
metus. Detroito teisme jis buvo 
apkaltintas savo praeities ; ak
tų nuslėpimu. 

Savo jaunystėje, kaip 
įrodinėjo liudininkai, jis 
Bukarešte buvo jaunimo 
organizacijos veikėjas Viorel 
Trifa. 1941 m. jis pasa
kęs kalbą, kurioje tvirtino, kad 
„viską tvarko žydai ir jų drau
gai". Po tos kalbos kilusios 
riaušės, kuriose žuvę 236 
žydai. Bylą priei vyskupą Tri
fa valdžia pradėjo 1975 m., 

Lietuvių kalba 
Milano iin-te 

Milanas. — Švenčiausios 
Jėzaus Širdies katalikų 
universitetas Milane, šalia 
lietuvių istorijos ir kultūros 
kurso, šiuo metu praveda ir 
lietuvių kalbos kursus, kuriem 
vadovauja ilgametis šio 
universiteto bendradarbis 
lietuvis kunigas rozminietis 
Tašius Ereminas. lietuvių 
kalbos kursai Milano katalikų 
universitete prasidėjo gruodžio 
mėnesio viduryje. Pranešda
mas apie įvestus kursus, 
univers i te to kalbotyros 
institutas atkreipia dėmesį į 
lietuvių kalbos senumą, jos 
giminystę su sanskritu ir jos 
svarbą visiem besidomintiem 
filologija, senovės literatū
romis. Universitetas primena, 
kad gražioji lietuvių kalba 
liandien yra naudojama ne 
tiktai Lietuvoje, bet ir 
dabartinėje siaurės Lenkijoje, 
taip pat daugelio lietuvių, 
įsikūrusių laisvame pasauly
je, lietuvių istorijos ir kultū
ros kursas Milano katalikų 
universitete bus pravestas 
vasario 8 ir 15 dienomis. 
Paskaitas skaitys italas dr. 
Guido Michelini. 

spaudžiama New Yorko dantų 
gydytojo, Rumunijos žydo 
Charles Kremer, kuris įrodinė
jo, kad Trifa bu :u rumuru 
Geležinės Gvardijos narys, 
jaunimo vadas. Tuos kaltini
mus Trifos advokatas George 
Woods teisme paneigė. 

Neseniai Izraelyje įvyko 
Pasaulio žydų kongreso 
organizuojamas simpoziu
mas, kurio tema: „Izraelio 
valstybė ir II P» saulinio karo 
nusikaltėlių bai ;mas". Izrae
lio valstybė* prokuror. s 
It? .ak Zamir patvirtino, jog 
teisingumo ministerija Šiuo 
metu baigia rinkti dokumen
tus oficialiam reikalavimui 
Amerikai, kad ši išduotų 
mažiausiai vieną nacių karo 
nusikaltėlį. 

Simpoziume šis klausimas 
sukėlė ginčų. Buvęs Izraelio 
Aukščiausiojo teismo teisėjas 
Haim Cohn kalbėjo, kad yra 
daug teisinių sunkumų vežti 
Izraelin karo nusikaltėlius. 
Tos legalinės problemos tokios 
didelės, kad kyla klausimas, 
ar tokie teismai Izraeliui būtų 
naudingi. Teisėjas Cohn 
pareiėkė, kad jis labai skeptiš
kai žiūri į galimybę, kad Izrea-
lis gali tapti aktyvus fakto
rius karo nusikaltėl ių 
persekiojime. 

Prokuroras Zamir formaliai 
paskelbė, kad Izrael io 
vyriausybė yra tvirtai nutaru
si imtis konkrečių žygių prieS 
Šimtus dar laisvėje gyvenan
čių nacių nusikaltėlių. Jis 
pabrėžė, kad teisingumo 
ministerija greit rengiasi įteik
ti Amerikos vyriausybei savo 
ekstradicijos reikalavimą. 

Lenkija atidėjo 
kainų pakėlime 

Varšuva. — Lenkijos val
džia paskelbė, kad numatyti 
maisto kainų pakėlimai ati
dedami vėlesniam laikui. 
Pakėlimai buvo paskelbti 
lapkričio mėn. tačiau dabar 
kainos liks tos pačios iki vasa
rio mėn. Manoma, kad kainos 
paliekamos, nes valdžia bijo 
visuomenės reakcijos. Sako
ma, kad teks tartis su vartoto
jais ir darbininkų unijomis, 
kurias komunistų valdžia ban
do steigti vietoj uždrausto 

— Izraelio vyriausybė atsi
dūrė pavojuje, nes dėl finan
sinių varžymų iš koalicijos 
grasina pasitraukti Tami 
grupė, turinti parlamente tris 
atstovus. Jie jau veda derybas 
su opozicijos darbo partija. 

— Sovietų Sąjunga kreipėsi 
į NATO valstybes, ragin
dama uždrausti Europoje 
visus cheminius ginklus. 
Manoma, kad Si iniciatyva 
yra pasirengimas sausio 17 d. 
Stokholme rengiamai Rytų-
Vakerų saugumo konferen
cijai, kurią ruošti nutarė 
Madrido konferencijos daly
viai. Amerikos delegacijai 
vadovauti paskirtas James 
Goodby. 

— Jungtinių Tautų sekr. 
Javier Perez de Cuellar pasa
kė, kad kiekvienais metais 
Afrikoje nuo bado miršta 
penki milijonai vaikų, kiti 
penki milijonai yra nuo blogos 
mitybos sužalojami visam 
gyvenimui. 

— Prancūzų žiniomis, sovie
tų dujų vamzdžių Unija Sibire 
nukentėjo nuo sprogimo ir 
kilusio gaisro, kuris sunaiki
no dujų kontrolės centrą prie 
Urengoj. 

— Graikijos parlamentas 
patvirtino įstatymą, kuris 
sulygina dirbančiųjų moterų 
teises su vyrų teisėmis. 

— Hondūre komunistinė 
grupė paskelbė grasinimą 
,.iSnaikinti" amerikiečius 
karinius patarėjus, kurių 
Hondūre dirba 150. 

— Pietų Afrikos respublika 
skelbia, jog bus tęsiamos dery
bos su kaimyninio Mozam
biko vyriausybe. 

— I Grenados salos medi
cinos mokyklą sugrįžo 148 
amerikiečiai studentai, kurie 
ten studijavo. Kiti 175 nutarė 
pasilikti New Yorko universi
tete, į kurį jie buvo perkelti iŠ 
Grenados. Šios mokyklos. 
rektorius pasakė, kad Grena
doje studentams daug 
saugiau, negu Brooklyne. 

— Jordano karalius pavedė 
buvusiam vidaus reikalų 
ministeriui Ahmed Obeidat 
sudaryti naują vyriausybę. 
Senasis premjeras pasitraukė. 

„Solidarumo". Stebėtojai 
mano, kad valdžia tiesiog bijo 
išprovokuoti liaudį, kuri gali 
griebtis riaušių. 

Užmezgė 
Vatikano 

Waahingtonas. — Prezi
dento Reagano vyriausybė 
paskelbė gruodžio 10 d., kad 
su Vatikanu užmezgami pilni 
diplomatiniai ryšiai. Pirmuoju 
ambasadorium paskirtas 
William Wilson, 69 m. 
amžiaus. Jis jau veikė kaip 
asmeninis prezidento Reaga
no atstovas prie Apaštališko 
Sosto nuo 1981 m. vasario 
mėn. 

Diplomatiniai Amerikos 
santykiai su Vatikanu buvo 
nutraukti prieš 116 m. Kongre
sas 1860 m. uždraudė leisti 
valstybės lėšas ambasadai 
Vatikane išlaikyti. Tą draudi
mą Kongresas pernai atšau
kė. Asmeninį pasiuntinį pir
mas paskyrė prezidentas 
Rooseveltas 1939 m. Prezi
dentas Trumanas bandė 
paskirti ambasadorių, tačiau 
kilus triukšmui Amerikoje, jis 
to sumanymo atsisakė. 

Valstybės departamentas 
pareiškė, kad Šiuo metu 107 
pasaulio vasltybės palaiko su 
Vatikanu diplomatinius 
ryfiiua. Jų iš didžiųjų valsty
bių neturi tik komunistinė 
Kinija ir Sovietų Sąjunga. 
Santykių užmezgimas nelau
žys konstitucijos reikalavimo. 

Suėmė Bignone 
Buenos Aires. — Argenti

nos teismas įsakė suimti 
paskutinį Argentinos karinį 
prezidentą Reynaldo Benito 
Antonio Bignone. Jis kaltina
mas dviejų komunistų, kurie 
buvo pašalinti iš karo mokyk
los, o vėliau dingo be žinios, 
nužudymu. Generolas Bigno
ne tuo metu buvo tos karo 
mokyklos viršininkas. Gen 
Bignone, perduodamai 
valdžią civilių vyriausybei, 
kalbėjo, jog jam tenka ga ••*> 
būti paskutiniu kariniu prezi
dentu Argentinos istorijoje. 
Naujasis prezidentas Alfon-
sin nebuvo jo įrašęs į kaltina
mųjų kariškių sąrašą. 

ryšius su 
valstybe 

kad būtų atskirti Valstybės ir 
Bažnyčios reikalai. Vatika
nas yra suvereninė valstybė — 
miestas ir turi savo vyriausy
bę, kuri veikia atskirai nuo 
Bažnyčios, pasakė reporte
riams valstybės departamen
to atstovas John Hughes. 

Spaudos sekretorius Larry 
Speakes pareiškė korespon
dentams, kad prezidentas 
Reaganas labai gerbia popie
žių Joną Paulių II, jo drąsą, jo 
asmenines pažiūras, pripažįs
ta popiežiaus didelę moralinę 
ir politinę įtaką pasaulyje. 

Ambasadorių Wilsoną dar 
turi patvirtinti Senatas. Čia 
laukiama debatų, diploma
tinių ryšių priešininkai ban
dys sustabdyti prezidento 
sumanymą. Amerikiečiai, 
susijungę kovoti už Valstybės 
ir Bažnyčios atskyrimą, turi 
organizaciją, kuri grasina 
kreiptis į federalinius teismus. 

Amerikoje yra 51 milijonas 
katalikų. Spėjama, kad šis 
prezidento planas užmegzti 
s a n t y k i u s su Vat ikanu 
patrauks į Reagano pusę 
daugiau katalikų. Jis tačiau 
gali prarasti protestantų 
balsų. Protestus jau pareiškė 
Nacionalinė Bažnyčių Tary
ba, Amerikos žydų kongre
sas, Nacionalinė Evangelistų 
sąjunga, Adventistų organi
zacija. 

Stebėtojai sako, kad laikai 
Amerikoje pasikeitė, Amerika 
jau turėjo išsirinkusi fcwt«liką 
Kennedį prezidentu, daugiau 
paplito ekumeninės idėjos, 
Vatikano ryšiai sustiprėjo net 
su Britanija ir Anglikonų 
Bažnyčia. Vatikaną, kaip 
valstybę, pripažįsta 107 
msaulio valstybės. Vatika
nas turi daug sutarčių ir yra 
na^ys tarptautinių organi
zacijų. 

JT tarnautojas 
netenka darbo 

New Yorkas. — Jungtinės 
Tautos atsisakė pratęsti savo 
tarptautinio ir socialinio biu
ro tarnautojo Vladimiro Jaki-
meco darbo sutartį- Jis pernai 
vasario mėn. paskelbė, kad jis 
pabėgs iš Sovietų Sąjungos ir 
siekia Amerikos pilietybės. Jis 
tačiau reikalavo, kad jam būtų 
palikta jo turėta Jungtinėse 
Tautose tarnyba. Iki Šiol jis 
ten ir dirbo, tačiau, pasibai
gus darbo sutarčiai, jis darbą 
praras, nežiūrint JAV dele
gacijos spaudimo. 

Sovietų Sąjunga savo 
diplomatus Jungtinėse Tauto
se „rekomenduoja", be tos 
rekomendacijos, o dar 
daugiau, prieš sovietų norus, 
joks sovietų pilietis negali 
darbo gauti. Jakimec dar 
laukia Amerikos pilietybės. 
tačiau Jungtinių Tautų 
vadovybė nutarė, kad jo 
negalima laikyti žmogum „be 
pilietybės", legaliai jis esąs 
„pabėgėlis", kuris toliau lieka 
sovietų piliečiu. 

— Maskvos radijas paskel
bė, kad sausio 1 d. Prancūzija 
gavo pirmuosius kubinius 
metrus natūralių Sibiro dujų. 
Prancūzų dujų įstaiga patvir
tino, kad prasidėjo dujų tieki
mas pagal naują sutartį, 
tačiau tos dujos ateinančios 
dar senomis vamzdžių Uni
jomis. 

Kinijos premjeras 
VVashingtone 

Washingtonas. — Kinijos 
premjeras Zhao atvyko į Ame
riką s u 13 valdžios parei
gūnų ir 28 tarnautojais. Jis 
Šiandien antrą kartą susitiks 
su prezidentu Reaganu, posė
džiavo su sekretorium Shult-
zu, kuris svečią pasitiko An-
drew8 av iac i jos bazės 
aerodrome. 

Amerika su Kinija turi 
pasirašyti dvi sutartis: pramo
nės bendradarbiavimo ir 
technologinio — mokslinio 
pasikeitimo. Be to, toliau 
tęs iami pas i tar imai dėl 
bendradarbiavimo branduoli
nės energijos taikos t»k«1yTn« 
pritaikymo bei dėl taisyklių 
investavimo teisėms aptarti. 

Aptarti ir prezidento Reaga
no kelionės į Kiniją planai. 

Premjerui viešint Baltuo
siuose Rūmuose, apie 1,000 
kinų demonstravo už tvoros. 
Tai Tautinės Kinijos — Taiva-
no rėmėjai. Premjeras savo 
pareiškime pasakė, kad abi 
šalys stovi kryžkelėje. Keliai 
veda į tvirtesnius ryšius. 

KALENDORIUS 
Sausio 12 d.: Modestas, Tat

jana, Vaigėdas, Gidą. 
Sausio 13 d.: Hilaras, 

Veronika, Dargaudas, Gilvė. 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 

4:40. 
ORAS 

Debesuota, gali snigti, tem
peratūra dieną 25 L, naktį 
101. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. sausio mėn. 12 d. 
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VIDURIO CENTRO 
APYGARDA 

1982 m. spalio 2-rą Daytone 
buvo vyčių maldos diena ir 
kartu Vidurio Centro apygar
dos suvažiavimas. Suvažia
vime buvo išrinkta apygardos 
valdyba 1983-tiesiems me
tams: dvasios vadas — kun. 
Alfonsas Babonas, pirminin
kas — Tomas Brūzga iŠ Du 
Bois, vicepirmininkės — 
Eleonora Mantz iŠ Daytono, 
Sofija Zager iŠ Southfieldo ir 
Marija Trainauskaitė iŠ Cle-
velando, sekretorius — Bene
diktas Radzavičius iš Du Bois, 
iždininkas — Pranas Zager iŠ 
Southfieldo. Veiklos komitetų 
pirmininkėmis išrinktos buvo: 
Marija Kasė — Lietuvos Rei
kalų, Liucija Montville Tab-
bert — Kultūros ir Alvina Lui-
zienė — Pakėlimų. Vincentui 
Gray buvo pavesti spaudos 
reikalai. 

Kitas apygardos suvažiavi
mas, sujungtas su Vidurio — 
Centro kėgliavimo turnyru, 
buvo Southfielde 1983 m. 
gegužės 20, 21 ir 22 dienomis. 
Suvažiavimo posėdis buvo Šeš
tadienio ryte, o po pietų tą die 
ną prasidėjo kėgliavimas, ku
riame dalyvavo devyniolika 
komandų. Kasmet įvykstąs Ši
toks kėgliavimo turnyras yra 
ruošiamas kartu su Amerikos 
Vidurio apygarda. 

Visos apygardos kuopos, ne
žiūrint jų didumo, tinkamai 
paminėjo Sv. Kazimiero dieną, 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną ir organi
zacijos kūrėjų dieną. Daugu
ma jų laikėsi centro valdybos 
nustatytų gairių. Daug kuopų 
raSė laiškus ir pasirašė peti
ciją dėl Dariaus — Girėno paS-
to ženklo. Po peticija buvo 
surinkta trys tūkstančiai para-
Sų. Kitos kuopos siuntė peti
cijas arkivyskupui Marcinkui, 
praSydamos tokio pat pašto 
ženklo Vatikane. Paskiri vy
čiai siuntė laiškus JAV ir kitu 
kraštų vyriausybių pareigū
nams, primindami Vytauto 
Skruodžio vargus ir prašyda
mi jam padėti. Kai kurios kuo
pos suruošė vasaros geguži
nes, dauguma ruošė Kūčias. 
Kuopų susirinkimai, mišios, ir 
kitokie renginiai dažnai neap
siėjo be vaisių. Šios apygar
dos kuopos yra nuoširdžiai 
dosnios. Daugiau 6500 dol bu
vo duota bažnyčioms, dau
giau 450 stipendijų fondui, 100 
dolerių Dainavos stovyklai. 
Vyčių istorijos išleidimui kuo
pos pažadėjo aukoti 700 dole
rių, o apygardos valdyba 500 
dolerių. 150 dolerių buvo pa
skirta Katalikų Bažnyčios 
Kronikos numeriui, kuris bus 
išleistas grynai vyčių pini
gais. 100 dolerių buvo paskir
ta Lietuvos Atstovybės Wa-
shingtone namų remontui. 
Daug vyčių dėjo apmokėtus 
sveikinimus j "Vytį" ir į sei
mo programos knygą. 

Didžiausias įvykis apygar
doje praeitais metais buvo 
Daytono kuopos auksinis jubi
liejus. 

Keletas vyčių buvo pasauk
ti pas AukSčiausiąj). Iš jų du 
buvo daug nusipelnę Lietuvos 
vyčių organizacijai. Tai Ona 
Uznienė iš Detroito, mirusi 
1982 m. lapkričio 25-tą, ir Pet
ras Luiza, buvęs apygardos 
pirmininko, kuris mirė 1983 
metų balandžio 30-tą. 

Dėkoju visoms kuopoms, ku
rios savo veikla papuošė mū
sų organizaciją. Noriu tikėtis, 
kad jų pavyzdys paskatins ki

tas kuopas ir tuo būdu užtik
rins saugią ateitį mūsų or
ganizacijai. 

Tomas Brūzga 
Apygardos pirmininkas 

PRIIMK JĄ l SAVO 
KARALYSTE 

1983 m. gruodžio 17-tos die
nos ryte, sunkios ir ilgos ligos 
iškankinta, su šiuo pasauliu 
atsiskyrė ir į amžino gyveni
mo namus iškeliavo didelė Lie
tuvos vyčių veikėja a.a. Ali
cija Karkliuvienė, palikdama 
nuliūdusius vyrą Benediktą, 
seserį Juliją Steele, brolius — 
Stasį, Paulių ir Albertą, ir 25-
tą Lietuvos vyčių kuopą Cle-
velande. 

Velionė Alicija daugiau kaip 
32 metus išdirbo Sočiai Secu-
rity administracijoje, eidama 
įvairias pareigas, iki išėjo į už
tarnautą poilsį. Tik gaila, kad 
tuo poilsiu neilgai buvo Aukš
čiausiojo skirta jai pasinaudo
ti. 

Šalia kasdieninio darbo, ve
lionė su pasišventimu ir pasi
aukojimu daugiau 36 metų dir
bo L i e t u v o s V y č i ų 
organizacijoje, 25-toje kuopoje 
Clevelande, eidamas įvairias 
pareigas kuopos valdyboje ir 
komitetuose, už ką buvo pakel
ta į 4-tą vyčių laipsnį. 
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12.-00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4.-00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik i i anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą 

LIETUVOS DAILININKU 
KŪRINIŲ PARODA 

Pirmas šių metų Lietuvių 
Bendruomenės Detroito 
apylinkės valdybos renginys 
bus sausio 14-15 dienomis — 
Lietuvos dailininkų kūrinių 
paroda. Jos atidarymas įvyks 
šeštadienį, sausio 14 d., 7:30 
vai. vak. Paroda vyks Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos 
Kultūros centro parodų salėje. 
Parodoje bus išstatyti dr. A. 
Zotovo kolekcijoje esantys 
įvairių Lietuvos menininkų 
kūriniai. Dr. A. Zotovas yra 

Atsisveikinimas su velione, ' 8 i o s . Parodos mecenatas, 
dalyvaujant 25-tos vyčių kuo- ' Kurinius aptars dail. Danguo-
pos nariams ir Daytono vy- : l ė Jurgutienė. LB Detroito 
čiams, įvyko gruodžio 19 die- apylinkės valdyba kviečia ir 

V. Jakubausko laidotuvių ^ u k i a visų apsilankant 

-»-
; 

ną. 
namuose. Dvasios vadui, Die
vo Motinos Nepaliaujamos 
Pagalbos parapijos klebonui, 

kun. G. Kijauskui sukalbėjus 
maldas ir tarus atsisveikini
mo žodį, vyko krikščioniškos 
laidotuvių apeigos, kurias pra
vedė kuopos dvasios vadas 
kun. G. Kijauskas ir kuopos 
pirmininkas Vytas Balas. 

Kitą dieną, po maldų laido
tuvių namuose, velionės kū
nas buvo palydėtas į Dievo 
Motinos Nepaliaujamos Pagal
bos šventovę, kur buvo auko
jamos šv. Mišios ir tartas gra
žus atsisveikinimo žodis, 
iškeliant velionės atliktus kil
nius darbus. Ji su meile ir 
pasišventimu visą savo žemiš
ką gyvenimą skyrė Dievui, 
Bažnyčiai ir Tėvynei, tad ne
nuostabu, kad į laidotuvių na
mus ir bažnyčią atvyko jai 
paskutinį sudiev tarti daug 
Clevelando ir apylinkės lietu
vių. 

Po gedulingų šv. Mišių ilga 
vilkstinė automobilių nulydė
jo velionės kūną į Visų Sielų 
kapines amžinam poilsiui. 
Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti į Lietuvių Namus bend
riems pusryčiams. 

Viešpatie, būk gailestingas 
ir priimk ją į savo Karalystę. 

E. Pranckus 

parodoje. 
J. U. 

LB POLITINĖ 
VAKARONĖ 

Vasario 16 proga LB 
Detroito apylinkės valdyba 
ruošia politinę vakaronę 
vasario 4 d. 7 vai. vak. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centro 
kavinėje. Vakaronės prelegen
tu pakviestas Linas Kojelis, 
prezidento Reagan specialus 
asistentas tautinių grupių 
reikalams. 

Vakaronėje da lyvaut i 
kviečiami visi — jaunimas ir 
vyresnieji. Ypač kviečiame 
jaunimą pasiklausyti ir susi-
pažinti su Linu Kojelių. Ta | b ^ ^ ^Ksias, dalyva 
proga taip pat bus oficialiai, vaa . ^ . ^ ^ ^ ĄaKmttt J _ 
pradėtas aukų telkimo vajus 
Vasario 16-tos proga Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s darbams 
paremti. 

Jonas Urbonas 

progos,; pasišokti. Dvyliktą 
valandą kuopos pirmininkas 
B. V a l i u k ė n a s v i s u s 
pasveikino ir palinkėjo laimin
gų 1984 metų. Buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas ir 
„Ilgiausių metų". Po to vieni 
kitus sveikino ir reiškė savo 
linkėjimus asmeniškai. Niekas 
neskubėjo namo: dar visi 
vaišinosi ir šoko. Buvo jaučia
mas gražus lietuviškos šeimos 
bendravimas, pakili nuotai
ka. Dar kartą užtarnauta 
padėka „Švyturio" jūros 
šaulių kuopos valdybai. 

S. Sližys 

KONCERTUOS CELISTAS 
D. GERINGAS 

Detroito apylinkėj veikianti 
orgaizacija, besivadinanti The 
American Artists Series (su
trumpintai AAS) vardu ir ren
gianti aukšto lygio koncertus, 
jau platina lapelius apie čelis-
to Dovydo Geringo koncertą. 

Koncertas įvyks sekmadie
nį, vasario 19 d, 3:00 v. p.p. 
Kingswood Auditorium salėje, 
885 Cranbrook Road, Bloom-
field HiUs, MI 48013. 

Nurodoma, jog norint dau
giau informacijos šauk tina 
telefonu 647-2230. Patariama 
iš anksto įsigyti bilietus, nes 
esą tikra, kad visi jie būsią iš 
anksto išpirkti. 

Reklamose sakoma, kad tai 

Aš esu krikščionis, t.y. 
aš tikiu į Kristaus Dievybę su 
Tycho Brahe, Koperniku, Des-
cartes, Newtonu, Fermatų, 
Leibnizu, Pascaliu, Grimaldi, 
Euleriu, Guldinu, Boscovičiu, 
Gerdiliu, drauge su visais di
džiausiais fizikais, visais di
džiausiais praėjusio šimtme^ 
Čio matematikais. Ai taipgi 
esu su dauguma iš jų katali
kas, ir, jeigu manęs paklaus
tų, dėl ko ai toks esu, noriai 
tai pasakyčiau. Tada pama
tytų, kad mano įsitikinimai 
yra ne i i paveldėtų prietarų 
kilę, o yra gilių tyrinėjimų ii-
dava. 

A. L. Cauchy 

TRUMPAI 
„Švyturio" jūros šaulių 

kuopa, veikianti prie Šv. 
Antano parapijos, yra pagirti
na už savaitės metu suruoš
tus net du renginius, bendras 
Kūčias ir Naujųjų metų sutiki
mą. Renginių vadovas P. 
Būkšnys ir kiti valdybos 
nariai parodė daug energijos 
ir sumanumo, organizuojant 
šiuos renginius, o kuopos 
moterų sekci ja , kuriai 
vadovauja A. Būkšnienė, gerai 
ir skoningai paruošė vaišes. 
Tradiciniai Kūčių vakarienės 
valgiai, bendras plotkelių 
laužymas atgaivino tuos 
brangius išgyvenimus, ku
riuos kadaise patyrėme savo 
šeimų tarpe Lietuvoje. Dėkingi 
šaulių kuopai, kad ji stengiasi 
palaikyti gražią ir brangią 
Kūčių tradiciją. 

Nors Naujųjų metų sutiki
mų būta ir daugiau, tačiau pas 
šaulius atsilankė pakanka
mas būrys svečių, kurie buvo 
gerai pavaišinti ir turėjo 

vęs įvairių kraštų čelistų kon
certuose ir laimėjęs premijas. 
Skelbiama keleto muzikos kri
tikų labai palankūs, čelistą 
Geringą aukštinantys pasi
sakymai. Baigiama didelėm, 
juodom raidėm išrašytais 
muziko Mstislavo Rostropo
vičiaus žodžiais: „... one oi the 
best young cellists in the 
world." 

Mums, lietuviams, šis Det
roito šiauriniam priemiesty 
įvyksiantis koncertas juo įdo
mesnis, kad Dovydas Gerin
gas (rašoma David Geringas) 
yra lietuvių kilmės didelio gar
so muzikas-instrumentalistas, 
neseniai i i Lietuvos pasitrau
kęs, puikiai kalbąs lietuviš
kai. 

Alfonsas Nakas 

MANAU, KAD NEDORA 
IR NESĄŽININGA 

Gruodžio 7 d. trumpame 
"Drauge" paskelbtame laiš
kutyje parašiau, jog estai 
painformavę Baltų Laisvės ly
gą, kad spalio mėnesį įvyku
siame Baltų federacijos pasi
tarime New Yorke lietuvių 
atstovai formaliai išreiškę 
nepritarimą Europos par
lamento rezoliucijai, siekian
čiai Pabaltijo valstybių bylą 
perduoti Jungtinių Tautų 
Dekolonizacijos pakomisei. 
Žinodamas, kad Vlikas flgą 
laiką bylos perkėlimui į Jung
tines Tautas nepritarė ir kad 
dar 1982 m. Vliko seime Los 
Angeles mieste Vliko valdy
bos pirmininkas tuo klausi
mu turėjo dvi nuomones, sa
vo laiškutyje paprašiau 
patikslinimo — ar ta estų in
formacija teisinga ar ne. 
Rašydamas, nieko nenorėjau 
įžeisti, o tik svarbiu klausimu 
pasiinformuoti. 

Atsiliepdamas į mano 
laiškutį, dr. Kostas R. Jurgė-
la, "Vliko vicepirm. polit. 
tarptaut. reikalams," paskel
bė laišką "Draugo" gruodžio 
20 dienos numeryje ir jau pir
muoju sakiniu suklastojo ma
no mintį. J is cituoja tik pu
se sakinio: jis nutyli pirmąją 
sakinio dalį, kur aš pasakau, 
kad ta informacija Baltų Lais
vės lygai atėjo iŠ estų, ir per
duoda tik antrąją dalį, bet jau 
kaip Kojelio teigimą; toliau, 
kaip jam įprasta, priduria, jog 
"tai grynas prasimanymas" ir 
kad Kojelis Vliką kaltinąs 

NJSAVO kūdikio slopinimu". Ši-
*OTūa plastikine operacija dak
taras mano šakinį "Maskva 
giriasi, kad komunizmas pa
sauliui neša laimę" pakeistų į 
"Kojelis sako, kad komuniz
mas pasauliui neša laimę". 

Žinoma, jei dr. Jurgėla iš 
vis nepajėgia paprastais žo
džiais - pasakytos kito žmo
gaus minties pakartoti, jam 
atleistina, bet jei jis tai daro 
sąmoningai, tai aš manau, 
jog tai nedora ir nesąžininga. 
Tačiau ir vienu, ir antru atve
ju ai labai suabejočiau dr. 
Kosto R. Jurgėlos tinkamumu 
Vyriausiajame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete eiti "vi
cepirm. polit. tarptaut. rei
kalams" pareigas. 

Su tikra pagarba 
Redaktoriui, 

Juozas Kojelis 

Daugelis tėvų tik tada pra
deda savo vaikus auklėti, ka
da jau juos beveik baigė su
gadinti. 

K. Bolanden 

DR. ilNAS A. SI0RYS 
AKFŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima treciad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY BAJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 
2434 VVest 7ls» Street 

Tel. HE 4-5949 
Vai: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; šešt tik susibarus. 

DR. K. 8. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
, Priima ligonius pagal susitarimą. 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest Slst Street 

Tel. — CR 6-240O fe.il c 
Vai. pagal susitarime pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai. 

Oft 735-4477: Ha 24*0067 arte 24C-CS41 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
.,; Tel. .5*5-7755 

DR.J0NASMA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. ©ak Lavvn 
Tel. 423-8360. 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. LU 5-0348; Re*. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4, 
6—8;. antr-12—6.'pertkt 10 — 12. 1—0 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 Sf., Lemont, III. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų narni, 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. B. DLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

J O K $ A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
" CHIRURGIJA 

613Z S^Cedrie, Chkago, 111. 
Tel. 925-2670. 

1185 Dundee Ave., Ėlgin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 
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GROBIO IR NAIKINIMO 2YGIS 1 
Z. RAULLNAinS | 

Uetuvos Karinės Istorijos rastai". Išleido "KARYS" | 
1979. Spausdino Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne. I 
Didelio formato, 176 pusi. Kieti viršeliai. f 

Kaina su persiuntimu 10.00. s 
Užsakymus siųsti: | 

| DRAUGAS, ĄSAS W. 6Srd St, Chicago, IL 60629 f 
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^muummmmmmmmmmmmmmmmammtiumnttmuuuiumummimr 

6132 S. Kedrie Ave. Chirago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč\ ir Jest. uždaryta 

Tel. 282-4427 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L 0. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

mylia ; vakarus nuo Harlem Ave. 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
P A N T U GYDYTOJA 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviukai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

Tontact lenses" 
2618 W. 7Ht Št. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

(7I-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Tel. 434-1818 ir 476-3344 

Res. 852-0889 
Vai : pirm., antr, ketv ir penkt. 

3 iki 7 v p p. Tik susitarus 

Tel. ofiso ir buto: OLymptc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave.. C kero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

iJskyrus treč Seit 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p p 
Ofiso tel. RE 7-1168; reiid. 239-2919 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p. 
SeJt pags! susitarimą. 

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

Ofiso tel. "34-2123, ntmų 448-. 5 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 W*tt 71«t Strart 

Pirm., antr.. ketv. ir penki 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LIMA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

6743 VVest *3rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2-6; iežtadieniais pagal susitarimą 
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Mums į rankas pakliuvo pir
masis numeris naujo leidinio, 
kurio Vakaruose jau seniai rei
kėjo: "Soviet Nationality 
New8". Nors tai tik 8 puslapių 
biuletenis, žadąs pasirodyti 10 
kartų per metus, jau iš vienos 
laidos drąsu spėti, kad jis 
pasigėrėtinai atliks savo pri
siimtąją paskirtį "apie Sovie
tų Sąjungos tautybes ir jų 
problemas informuoti politi
kus, žurnalistus, mokslinin
kus ir komersantus". Leidiny
je duodama žinių iš beveik 
kiekvienos "respublikos", sky
relyje "Nomenklatūra" išvar
dijami vėliausieji pasikeiti
mai respublikų partijos ar 
vyriausybės viršūnėse, o sky
riuje "Dissent" suminėti pra
ėjusiais metais (iki lapkričio 
mėn.) įvykę sąžinės kalinių 
areštai, teismai, nubaudimai. 
Dėstymo tonas — ne isteriš
kas ir ne pamokslaujantis, bet 
dalykiškas, taupus ir gyvas, 
potekstėje pastoviai skam
bant tam tikrai komiškos iro
nijos gaidelei. Nėra ilgų išve
džiojimų, bet jų nė nereikia, 
nes tiksliai aprašoma "tarybi
nė tikrovė" kalba pati už sa
ve... 

Biuletenį leidžia Londone 
įsikūrusi ukrainiečių leidykla 
Suchasnist. Redaktoriais 
pažymėti Adrian Karatnycky, 
Alexander J. Motyl ir Bohdan 
Nahaylo, kurių pirmieji du ge
rai žinomi savo straipsniais 
intelektualinėj Vakarų spau
doj. Vienintelis reliatyvus šio 
užmojo minusas — prenume
ratos brangumas (20 ang. sva
rų arba 30 JAV dol. per me
tus.). Bet tai tarptautinės 
komunikacijos sąlygomis neiš
vengiama blogybė. Leidyk
los adresas: Suchasnist Publi-
shers, 15 Sherringham Ave., 
London N17 9RS. 

Įžangos žodyje tariama, kad 
Vakaruose ilgai nebuvo paste
bėtas vienas dalykas, kurį ži
nojo jau Leninas: būtent, So
vietų Sąjunga turi problemą 
su tautybėmis. Ilgą laiką bū
davo manoma, kad Sovietų 
Sąjunga ir Rusija — tai vie
nas ir tas pats. Per pastaruo
sius du dešimtmečius, rašo 
redaktoriai, Vakarų sąmonin
gumas šiuo atžvilgiu Šiek tiek 
pasikeitė į gerąją pusę: imta 
pripažinti, kad "tautybių klau
simas" Sovietijoje egzistuoja 
ir kad jis toli gražu neiš
spręstas. O vis dėlto net ir da
bar į imperijos nerusų tautas 
kreipiama žymiai per mažai 
dėmesio. Užtat ir reikėję tokio 
leidinio kaip "Soviet Nationa
lity Survey", kuris konden
suotomis ir aktualiomis žinio
mis nušviestų tų tautybių 
likimą bei problematiką. Lei
dėjai tikisi, kad žiniaraštis 
taps "nepamainomu informa
cijos šaltiniu ir specialistams, 
ir nespecialistams". Pirmojo 
numerio kokybė teikia pagrin
do vilčiai, kad ši svajonė išsi
pildys. * 

Vienas iš sovietinės propa
gandos būdingųjų bruožų yra 
tas, kad jos dažnai net nerei
kia kritikuoti: užtenka ją tik 
pacituoti, ir ji save pati "susi-
dirba". Geras pavyzdys — 
Andropovo kalba, pasakyta 
1982 m. gruodžio 21 d., minint 
Sovietų S-gos įkūrimo šešias
dešimtmetį. Leidinys pateikia 
ilgesnę jos ištrauką, kuri sa
vaime apnuogina ir sugriau
na savo pačios mitus apie so
vietinę "tautybių politiką". 

"Mūsų šalies liaudis krei
piasi ypatingos padėkos žo
džiais į rusų liaudį, — sako 
Andropovas. — Nė vienos res
publikos pasiekti laimėjimai 
nebūtų įsivaizduojami be tos 
nesavanaudiškos, broliškos 
pagalbos, kuri pastaroji joms 
suteikė". 

Atseit, jei ne rusų tauta, tai 
šiandien Lietuvoje nebūtų nei 
meksfaltuotų kelių, nei pir
marūšės poezijos... Ar berei
kia doklesnio paistymo? 

O gal reikėtų taip formuluo
ti: be rusų liaudies "nesa
vanaudiškos, broliškos pagal
bos" būtų neįsivaizduojama, 
kad šiandien Lietuvos maisto 

parduotuvėse nėra mėsos, bet 
yra kanopų... 

Toliau Andropovas dėsto, 
jog galutinis sovietinės tauty
bių politikos tikslas yra tas, 
kurį buvo nubrėžęs jau Leni
nas: "nacijas ne tik suartinti, 
bet jas ir sulydyti". Deja, šia 
prasme dar ne viskas pada
ryta: "Partija gerai žino, kad 
kelias į šį tikslą bus ilgas. [...] 
Laimėjimai, pasiekti spren
džiant tautybių klausi' *, jo
kiu būdu dar nereiškia -ad 
pradingo visos problemos, .y-
lančios iš fakto, jog vienoje 
valstybėje kartu gyvena ir dir
ba daugybė nacijų bei tauty
bių. Bet tai ir neišvengiama 
tol, kol egzistuoja nacijos, kol 
yra nacionalinių skirtumų. O 
šie egzistuos dar ilgą laiką, 
daug ilgiau negu klasiniai 
skirtumai..." 

Bet ir jų vieną dieną nebus, 
tik betrūko Andropovui pri
durti... Genialus, lenininis 
nacionalinio klausimo "iš
sprendimas"!... 

Štai tik kelios iš daugelio 
pikantiškų ar tik šiaip įdomių 
debiutiniame "Soviet Natio-
nality Survey" numeryje pa
teiktų žinučių: 

• Pasirodo, kad Azerbaidža
ne paskutiniuoju laiku pradėjo 
reikštis "milžiniškas troški
mas išmokti rusų kalbą", ypač 
kaimuose. Tačiau valstybė ne
pajėgianti šio troškulio aptar
nauti, nes, "Pravdos" nusis
k u n d i m u , bendrojo 
išsilavinimo mokyklose stin
ga kvalifikuotų tos kalbos 
mokytojų, o taip pat gerų 
vadovėlių, žodynų ir mokymo 
priemonių. 

• Latvijoje vandalai terio-
ja... telefono būdeles. Sostinė
je Rygoje kiekviena iš miesto 
2.000 viešųjų telefono stočių 
nusiaubiama bent 6 kartus per 
metus. 1982 m. pavogta 7,200 
ragelyje įmontuotų mikrofo
nų, 1,700 pačių ragelių, o 26 
"cieli" telefonai dingo visai be 
žinios. Sudaužyta 1,800 kv. m. 
telefono būdelių stiklo. Iki šiol 
dar nė vienas telefonų terioto-
jas nepatrauktas atsakomy
bėn. 

• Didelio rūpesčio Kazachs
tano KP pirmajam sekretoriui 
Dinmuchamedui Kunajevui 
kelia respublikoje pasireiš
kianti "ideologinė subversi-
ja". Vienas iš tos subversijos 
šaltinių — "politiškai infan
tiliškų, savanaudiškų, nesą
žiningų" piliečių kelionės į už
sienį, kur tokie savo elgesiu 
"žemina garbingą tarybinio 
piliečio vardą". Taip Kunaje-
vas skundėsi respublikos KP 
CK plenume 1983 m. birželio 
29. (O mes manėme, kad visi į 
Vakarus išleidžiami tarybi
niai svečiai yra tobulai už
programuoti pagal Maskvos 
instruktažą... Gera sužinoti, 
kad ir sovietų budrume yra 
spragų.) 

• Liūdną vaizdą apie savo 
respublikos padėtį panašiame 
plenume nupaišė ir Gruzijos 
partinis bosas Eduardas 
Severdnadzė. Visur paplitę iš
eikvojimai, socialistinio turto 
grobstymas ir "savininkiškos 
psichologijos bei dorovės ap
raiškos". [Atseit, žmonės nori 
turėti savo.] Bėda ir su ap
gyvendinimu. Vos spėjus baig
ti statyti daugiabučius na
mus, jiems iš karto reikalingi 
remontai (už 28 rublius kiek
vienam kv. m.). Dar apie 
23,000 gruzinų gyvena 
senoviškose trobelėse arba rū
siuose, ir tokiuose miestuose 
kaip Tbilisi, Suchumi, Batumi 
ir Kutaisi galima užtikti tūks
tančius lūšnynų. 

• Kiekvienoje respublikoje 
įsteigti skyrius planuoja 

"visuomeninis" Antisionis
tinis komitetas, užsibrėžęs pro
paguoti knygas, filmus ir dai
lės kūrinius, nukreiptus prieš 
Izraelį. Vienas iš komiteto pir
mininko, gen. Dovydo Dra-
gunskio, pavaduotojų yra 
rašytojas Jurijus Kolesni-
kovas, kurio specialybė — 
antisionistinių romanų rašy
mas. Tai bent "karjera"! 

PREL. J. KUČINGIO 
DEIMANTINĖ DIENA 

AMERIKOS ŽYDAI 
RŪPINASI LIETUVA 

Prel Jonas Kučingis 

Kartais mūsiškiui ateina 
baugi mintis: kaip būtų pa
krypęs į gūdžiuosius vakarus 
atkilusiam tautiečiui jo lietu
viškasis gyvenimas, jei čia ne
būtų radęs stiprios, veiklios 
Šv. Kazimiero parapijos. O da
bar kiekvienas, čia nutūpęs ir 
susisukęs lizdą, atranda jau 
dalį atplėštos tėvynės. Ant 
mažos kalvos stovi nedidukė, 
romantiška ir taip sava baž
nytėlė, šalia esančioje parapi
jos salėje kažkaip natūraliai 
žygiuoji į minėjimus, ba
lius, koncertus ir įvairių drau
gijų susirinkimus. Šeštadie
niais iš mokyklėlės klasių 
pasipylę narsto lietuviškai 
čiauškantys vaikai, spiečiasi į 
krūvą naujienomis pasidalin
ti išdidžios jaunos mamos ir 
pagarbūs mokytojai. 

Tas viskas atrodo taip natū
ralu, kad žmogus retai ir pa
galvoji, iš kur tas viskas atsi
rado. Tik akiai užkliuvus už 
ramiai atžygiuojančio prelato 
Jono Kučingio, ateina mintis, 
kad tai jam už tą viską turim 
būti dėkingi. 

Ypač dabar, nes didysis gy
venimo laikrodis nesustoda-

.-
mas vis ėjo ir ėjo pirmyn, kol 
patys netikėdami pamatėm jį 
mušant 75-tą skaičių. Nejau
tei? Negabi būti! Kas dabar 
bus, — žinant, kad Bažnyčios 
įstatai tą skaičių yra lemtin
gai parinkę, kaip einamųjų pa
reigų baigminį tašką. 

Taip, mūsų klebonui prel. J. 
Kučingiui jau kalendorius ro
do 75. Bet tik kalendorius, nes 
pats solenizantas neatrodo nė 
kiek kitoks. Ta pati šypsena, 
tos pačios viską pastebinčios 
akys, ta pati eisena, tie patys 
juokeliai ir galvosena. 

Daug esame rašę ir skaitę 
apie prel. J. Kučingį savo vie
tos leidiniuose įvairiomis pro
gomis. Galėčiau tik toliau gy
venantiems trumpai pateikti 
faktus, kurie nušviestų šio na
šaus gyvenimo pradžią. Prel. 
J. Kučingis tikras žemaitis, gi
męs 1908 m. gruodžio 23 d. 
Žnyplių kaime, Švėkšnos 
val8Č., Tauragės apskrityje. 
Mokslo kelias: "Saulės" pro
gimnazija Švėkšnoje, Salezie
čių kolegija Turine, Italijoje, 
Kunigų seminarija Telšiuose. 
Pirmosios jaunojo kunigo pa

reigos: — Šilalės parapijos vi
karas ir vid. mok. kapelionas, 
L. K. Margio pulko ir amatų 
mokyklos kapelionas Telšiuo
se, toliau vėl Šilalės klebonas, 
Telšių gimn. kapelionas. Vė
liau — Vokietija, Rottenburgo 
vyskupijoje, ir, laimingai 
mums, Los Angeles parapijos 
klebonas, sunkiai susirgus 
prel. J. Maciejauskui, šios ta
da dar trapios parapijos kūrė
jui, kuris netrukus ir mirė. 

Čia kun. J. Kučingiui buvo 
lemta įgyvendinti kiekvieną 
savo viziją, nes tuo laiku (1947 
m.) čia lietuvių, ypač neparau-
dusių, tebuvo tik saujelė. Emi
gracijos bangos nešė tautie
čius daugiausia jau į žinomus 
ir stiprius centrus rytuose ir 
vidurvakariuo8e, retas tepa-
galvodavo apie šitą auksinių 
vakarų pakrantę. Prel. Kučin
gis nenusiminė. Savo žemai
tišku užsispyrimu metėsi vyk
dyti toli siekiantį planą statyti 
bažnyčią ir kiekvieną naują 
ateivį sutikdavo išskėstomis 
rankomis. Dangus nepagailė
jo paramos savo ištikimam 
tarnui, augo ir parapiečių 
skaičius ir medžiaginis pa
grindas jiems suspiesti. Gra
žutė bažnyčia su Rūpintojėliu 
ant stogo viršūnės traukė vi
sus jungtis prie savo lietuviš
ko centro. Atsirado salė subu
vimams ir mokyklėlė mūsų 
jaunam prieaugliui, kuri ir sa
vo skaičiais ir savo lietuvišku
mu išdidžiai gali stoti šalia di
džiųjų parapijų su dešimt 
kartų didesniu žmonių skai
čiumi. 

Šv. Kazimiero parapijos val
džia buvo neabejotinai tvirto
se rankose, kas yra būtina no
rint ką tikrai nuveikti. O 
nuveikta buvo nepaprastai 
daug: raskit rašytoją, kurio ne
būtume klausęsi savo parapi
jos salėje. Buvome žinomi ir 
vietos aukštų pareigūnų tar
pe, mus lankė ir gubernato
riai, ir kongresmanai dar ta
da, kai nebuvo tiek riksmo 
apie tautybių reikšmę, juk bu
vome tokia "mažuma". Gau
siai ir nuoširdžiai atsiliepda
vo parapiečiai į savo klebono 
kreipimąsi, gausiai aukojo ir 
nuoširdžiai dirbo. 

Štai dabar, Švęsdami savo 
dvasios vado 75-tą gimtadienį, 
staigiai sustojame, susimąsto
me ir truputį nuliūstame. Juk 
šitas kunigas dar toks guvus 
ir jaunas! Tačiau iš kitos pu
sės — patyrusios rankos nau
jam klebonui kun. dr. Algir
dui Olšauskui perduoda jau 

Lietuvių Informacijos cent
ras praneša, kad pastaruoju 
metu padidėjo Amerikos žydų 
organizuota akcija už Lietu
vą. 

Katalikės vienuolės ses. 
Ann Gillen vadovaujamas vie
netas už sovietų žydus renka 
parašus įvairiose Amerikos 
bažnyčiose, sinagogose bei ko
lonijose dėl Klaipėdos bažny
čios sugrąžinimo. Į šį judėji
mą dabar įsijungė ir ki
ta organizacija — CREED 
(Christian Rescue Effort for 
the Emacipation of Dissi-
dents) Washingtone. Peticijas 
bei suglaustą Klaipėdos baž
nyčios konfiskavimo istoriją 
šiam tikslui paruošė ir sklei
džia Lietuvių Informacijos 
centras. 

Hanukos bei Kalėdų šven
čių proga seselė Gillen paskel
bė laiškų rašymo vajų Sovietų 
Sąjungoje įkalintiems bei gy
venantiems. Lietuviškus adre
sus parūpino Lietuvių Infor
macijos centras. Jos sąrašas 
buvo atspausdintas įvairiose 
Amerikos laikraščiuose. 

Seselei Gillen raginant, jos 
rėmėjai pradėjo susirašinėti su 
lietuviais kaliniais. New Yor-
ke dirbantis Amerikos žydų 
komiteto pareigūnas, su ku
riuo Lietuvių Informacijos 
centras palaiko ryšius, solida
rumo dvasioje sistemingai 
siunčia sveikinimus kun. Al
fonsui Svarinskui. Kun. Sva
rinskas šiuo metu atlieka 10 
metų bausmę Permės lageryje 
už religinę veiklą. Jam gali
ma siųsti laiškus šiuo adresu: 

618263 Permskaya obl., Chu-
sovskoy r-n, pos. Kuchino, 
uchr. VS-389-36. 

Seselės Gillen atvykimo pro
ga į St. Louis kalbėti katalikų 
savaitraštis "St. Louis Re-
view", vietiniam Amerikos žy
dų komitetui prašant, paruošė 
gruodžio 2 d., laidoje vedamą
jį apie Lietuvos katalikus. Ve
damasis, užvardintas "Golgo
ta Lietuvoje", nušviečia 
katalikų persekiojimą okupuo
toje Lietuvoje. 

"Gaila, kad bendratikiai 
laisvame pasaulyje nepastebi 
Lietuvos Bažnyčios kančių. St. 
Louis arkivyskupijos žmo
gaus teisių bei taikos ir teisin
gumo komisijos buvo iš pir
mųjų Bažnyčios įstaigų, 
kurios siuntė protesto raštus 
Lietuvos religinių reikalų įga
liotiniui. Ypatinga kritika bu
vo nukreipta Lietuvos parei
gūnams už kun. Alfonso 
Svarinsko persekiojimą bei ne
teisėtą įkalinimą...", rašoma 
vedamajame. Toliau tęsiama 
"Žydų organizacijos Ameriko
je nuolat mūsų mintyse bei są
žinėse kelia sovietų žydų būk
lę...". Mes turėtume iš to
kių grupių pasimokyti... 

Kai kun. A. Svarinskas bu
vo suimtas, Lietuvių Katalikų 
Religinė šalpa pasiuntė ape
liacijas visom Amerikos tai
kos ir teisingumo komisijoms 
užprotestuoti Šį valdžios pra
sižengimą. Sovietams nutei-
sus dar vieną kunigą — Sigitą 
Tamkevičių, Lietuvių Katali
kų Religinė šalpa toliau šiuo 
reikalu informuoja bei telkia 
dvasiškių ir pasauliečių visuo
menines jėgas. 

sandariai suklijuotą, gerai įsi
bėgėjusį ir tvarkingai veikian
tį savo pastangų vaisių. O 
kun. Olšauskas ilgai vikaravo 
šalia prelato J. Kučingio, to
dėl jam yra žinomi visi stip
rieji ir silpnieji taškai, visos 
problemos ir neužbaigtos vil
tys. Jaunos rankos ir gal skir
tingas temperamentas pamažu 
pradės įgyvendinti ir savo vi
zijas. Prel. J. Kučingis niekur 
neišvažiuoja, žada likti mūsų 
tarpe. 

Sveikindami savo kleboną 
prel. J.- Kučingį deimantinia
me gimtadienyje visi, ir dau
giau ir mažiau pamaldūs, ir 
daugiau ir mažiau aktyvūs pa
rapijos gyvenime, atiduodame 
jam pagarbą už su mumis pra
leistus metus, už pralietą pra
kaitą, už sukūrimą šaunaus 
lietuviško židinio, kuriuo pa
grįstai galime didžiuotis prieš 
visą lietuviškąją visuomenę. 

RKV 

ESTAI GERAI INFOR
MUOTI 

"Jei mes norime pasi
klausyti Vakarų radijo prane
šimų, trukdomų Taline, tu
rime išeiti apie 30 km iš 
miesto", pareiškė estų žurna
listas Taline "Chicago Sun-
Times" korespondentui Patri
kui O s t e r i u i . L a i s v o j o 
pasaulio mėgiamieji radiofo
nai okupuotoje Estijoje yra 
Helsinkio televizija ir radijo 
"Amerikos Balsas", "Lais
vės" radijas, anglų BBC ir 
Vakarų Vokietijos radijo prog
ramos. Tačiau labiausiai rusų 
pavergtieji estai žiūri ir klau
so Helsinkio televiziją ir radi
ją, nes Estija laimingu būdu 
yra teritorijoje, kur rusai ne
trukdo suomių pranešimų. 

- T. 

TEN GIMĖ, AUGO 
DR. JONAS BASANAVIČIUS 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

XIV-XV a. sąvartoje, priei 1420 metus, Bartinin
kų apylinkėje gyveno bartininkai-bitininkai. paruo
šiantys Vytautui aukštos kokybes medaus, kuriuo' 
jis vaišinęs imperatorių, Lenkijos karalius, ordino 
magistrus ir kitus aukštus svečius. Tuo pačiu metu 
Vytautas trečiųjų teismo proga rašė, kad jis Višty
tyje turi savo žuvininkus, medžioklės ir kitų įrengi
mų. Nėra žinių, kokie žmonės sudarė minėtų pilių, 
papilių, Bartininkų bitininkus, Vištyčio žuvininkus, 
medžiotojus, bet tarp kitų čia galėję būti ir sūduvių 
bei iš ordino nelaisvės atbėgusių prūsų. 

Šiame laikotarpyje buvo apgyvendinti ir apie 4 
km nuo Bartininkų esantieji Vinkšnupiai. J. 
Basanavičius rašė, kad čia totorius apgyvendino 
Vytautas. Kita nuomone, Vinkšnupiai 1432 m., jau 
dvejiems metams po Vytauto mirties praslinkus, 
buvę padovanoti totorių vadui Temir-Tuhen-bej už 
pagalbą Lietuvai. Jie ir toliau buvę įpareigoti likti 
kariais. Šiai sričiai nustojus minėtų pilių, 
Vinkšnupių totorių raiteliai buvusi vienintelė 
plačios apylinkės karinė atspara. Praslinkus apie 
500 metų, mūsų laikais Vinkšnupiuose musulmonų 
totorių jau nebuvo, nesigirdėjo nė Alachui giedamų 
giesmių. Apie praėjusius laikus teliudija krūmais, 
medžiais užgošta, išlikusi balta mečetė. Jos vienišą 
ramybę kartkartėmis tesudrumsčia Alksninės, 
Bartininkų bažnyčių varpų .Angelas Dievo" garsai. 

Po Vytauto su nugalėtu Ordinu 1422 m. sudary
tos Melno sutarties galėjo prasidėti gana saugus 
šiaurinės Sūduvos apgyvendinimas. (Vakarinė 
Sūduva liko ordino valdžioie. o Dietinė Sūduva 1569 

m. buvo padovanota Lenkijai.) Bet šiaurinėje Sūdu
voje be miško vartų (sargų), žvėrių sekėjų, medžiok
lės, žūklės, bitininkystės, veiksmingesnių šio krašto 
atkūrimu valdovai dar apie 100 metų menkai 
rūpinosi. Taip S. Sūduva nuo jos katastrofos, išsky
rus minėtas Kęstučio karines pastangas, dauguma 
iš apie 230 metų likosi tarpine zona tarp Lietuvos 
ir kryžiuočių. , . vr.rv\T 

Imigracija į S. Sūduvą paskatino XTV-XV 
amžių sąvartoje prasidėjęs didelis vertybių 
perkainojimas: vyko krikščionybės ir baudžiavos 
įvedimas. Buvę žmonių, kuriems šios naujovės ir 
labai nepatikę. Nenorėjusieji paklusti, palikę seną
sias sodybas, kėlėsi į šių naujovių neturinčią Sūdu
vą-

Per pora šimtų metų po kiek atvykdami naujieji 
ateiviai nenustelbę keliariopai pagausėjusių pasiliku
sių sūduvių, veikiau gal darydami kiek įtakos, 
įsisavino pirmykščių aukštaičių tarmės pagrindą, 
kurį nenustelbęs ir vėliau vykdomas ir intensyves
nis planingas apgyvendinimas. Taip galvoja ir 
vienas kitas apie lietuvių kalbos mokslą supratimą 
turintis žmogus. Tarp kitų, vienas iš jų rašo: „Iš 
visokių suvalkėlių (iš visur susivilkusių ateivių) 
tarmių mišinio kratinio nesudarysi seniausių ir 
pilniausių kalbos formų tarmės". 

Galima manyti, kad šiai tarmei išsilaikyti 
pastebimos įtakos turėjo nuo seno čia gausiau 
atvykstantieji iš Rytprūsių-Malosios Lietuvos, 
arčiau S. Sūduvos sienos gyvenantieji buvusios 
vakarinės Sūduvos žmonės. Sių tarmė, kaip žinome 
iš K. Donelaičio „Metų", buvo labai artima Š. Sūdu
vos kalbai. Rašytojas K. Boruta mano, kad ir 
dabartinių sūduvių kiek status būdas perduotas 
senųjų šio krašto gyventojų. „O ir mūsų krašto 
žmonės — stataus ir atkaklaus būdo, ar neprimena 
senųjų sūduvių, kurie ištisus amžius kovojo dėl savo 
žemės, vieni žuvo ar kitur išsikėlė, sudeginę savo 
pilis ir gyvenvietes, kiti išliko girių ir pelkių 

prieglaudoje, pirmieji pakilo ir atnešė atgimimą 
visai lietuvių tautai. Tokie žmonės ir dabar mano 
gimtiniame kampe gyvena — kieti, kampuoti, 
nelankstūs, kiek išdidūs su svetimaisiais, bet ir 
nuoširdūs su savaisiais". Iš kitos pusės, tokiomis 
pionieriškomis savybėmis galėję pasižymėti ir savo 
rizika atvykusieji pirmesnieji ateiviai. 

Per pirmuosius 200 m. po Sūduvos sunaikinimo 
čia atvykusių ateivių ir pasilikusių sūduvių 
charakterį, nuotaikas, kad ir sutirštintomis spalvo
mis, pavaizduoja Marijampolės Palių gyventojų 
elgesys. Apie juos žinios siekia Vytauto-Jogailos 
laikus, kai Palių medžiotojai nužudė ten atvykusius 
Jogailos mokesčių rinkėjus, sakydami, kad jie yra 
Vytauto žmonės, todėl Jogailai mokesčių nemokė
sią. Taip nuo Vytauto-Jogailos laikų iki XVI a. 
pradžios, apie 100 metų, užmušinėdami mokesčių 
rinkėjus, miškų sargus, degindami jų trobas, 
sėkmingai, nors aplaistydami krauju, gynė senojoj 
Sūduvoj buvusias medžiotojų teises. 

Tinka paminėti, kad Palių gyventojų elgesys 
daugumai gyventojų nebuvo griežtai tipingas ir 
todėl, kad anie gyveno sunkiai įžengiamose, apie 
120 kvadratinių kilometrų (12,000 ha) užimančiame 
ežerų, pelkių, raistų, akivarų, liūnų, skurdžių ir 
geresnių miškų plote. Rašoma, kad nuo seno čia nuo 
kryžiuočių persekiojimų buvę prisiglaudę senųjų 
prūsų ir sūduvių. Neminint kitų, savais sumetimais 
apsigyvenusių ateivių, jau vėliau čia įsikūrę ir 
kriminalistų. Palių gyventojų tegul ir negirtinas 
elgesys pasako ir tiesos, kad pasilikusių sūduvių, 
atiskėlusių prūsų vaikai bei pirmesnieji Sūduvos 
ateiviai nuolankumu nepasižymėję, veikiau buvo 
linkę savo gyvenimą tvarkyti pagal savo išmany
mą. Ar ne tais sumetimais daugumas jų buvo čia 
įsikūrę? 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. sausio mėn. 12 d. 

MOSU KOLONUOSE 
riama Klaipėdos krašto prisi
jungimo prie Didžiosios 
Lietu vos 61 metų sukakčiai 
paminėti. 

Lietuvių amerikiečių drau
gijos Spa, Inc., patikėtinių 
(trustees) posėdyje, kurios 
globoje egzistuoja radijo va- į 
landėlė "Leiskit į Tėvynę", nu
tarta suruošti 1984 metų laiko
tarpyje dvi gegužines, sutelkti 
pinigų valandėlės išlaikymui. 
Pavasario gegužinė įvyks ge
gužės 5 dieną, o rudens spalio 
6 d., minint valandėlės įsikū
rimo aštuonerių metų sukaktį. 
Abi gegužinės bus Family 
Park, arti aerodromo. Draugi
jos narių, valandėlės rėmėjų 
bei klausytojų susirinkimas 
bus kovo 12 d. Arkansas Bank 
and Trust Co., Community 
Room patalpose. 

SALTA ŽIEMOS 
PRADŽIA 

Gruodžio mėnuo Arkansas 
valstijoje buvo šalčiausias, 
kaip buvo pradėtas rekorduo-
ti. Little Rock, Arkansas sos
tinėje (53 mylios į šiaurės 
rytus nuo Hot Springs), oro 
biuras pranešė, kad gruodžio 
temperatūros vidurkis buvo 
29,6 laipsnių, tai yra 13,5 
laipsnių žemiau normalios 
gruodžio temperatūros. Tryli
kos dienų laikotarpis buvo il
giausias, temperatūrai be pert
raukos laikantis prie šalimo ar 

. _ w dar žemiau. Šalčiausia užre-
Dr. R. J. Krišėiokaitis-Krisst korduota temperatūra Little 

Rock buvo minus vienas per 

West Hartford, Conn. 
KRIŠClOKAITIS-KRISST 

IŠRINKTAS J 
ŠVIETIMO TARYBA 

R. J. KriSčiokaitis-Krisst, ge
rai žinomas fizikas ir demo
kratas, buvo išrinktas lapkri
čio mėnesį į West Hartfordo 
Board of Education ketverių 
metų terminui, gaudamas apie 
vienuolika tūkstančių balsų. 
Taryba susideda iŠ septynių 
asmenų ir valdo maždaug 34 
milijonų dolerių metinį biu
džetą. Dr. Kri88t-Kriščiokaitis 
dirba moksliniam personale, 
C-E, Inc., atominės fizikos sri
tyje ir kartu yra "Adjunct" 
profesorius University of Con-
necticut, Storrs, Ct. 

CLASSIFIED ADS 
VYRAI LK MOTERIS 

Position Availabie 
for individual interested in a 
career with fasbion and gla-

I mor oriented company. Good op-
portunity for advancement. No 
experience necessary. WU1 train 

For intervicw call 
Chris - 430-2552 

Palm Beach County, Fla., lietuvių jungtims 
komitetas, surengęs Naujų Metų sutikimą gruo

džio 31 d. Iš kairės: Vyt. Biliūnas, V. Mickus, J. 
Mildažis, Aid. Biliūnienė ir L Stoakūnas. 

Nuotr. J . G»rlon 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Palm Beach, Fla. 

gausiais Kūčių 

Jis yra gerai žinomas veikė
jas apylinkės švietime ir, be 
to, veda televizijos programą 
"Viewpoint" West Hartfordo 
apylinkės "Access" televizijos 
stotyje, WHC-TV. Be kitų kal
bų, jis kalba laisvai lietuviš-

— kai, būdamas gimęs Suvalki
joj. Jis yra įsigijęs fizikos 
daktaratą Michigan State uni
versitete, atlikdamas diserta
cinį darbą gerai žinomoj ato
minių tyrimų laboratorijoj 
Argonne National Laborato-
ry. Be to, dr. Krisst yra dėstęs, 
studijavęs ir tyrinėjęs Harvar
do ir MIT universitetuose ir 
skaitęs paskaitas daugelyje 
universitetų Europoje. 

Hot Springs, Ark. 

Kalėdas. Hot Springs buvo ke
liais laipsniais šilčiau. Ledi
nis šaltis, prasidėjęs gruodžio 
viduryje, buvo priežastis 29 
mirčių Arkansas valstijoje. 
Sniegas kai kuriose vietovėse 
siekė iki vienuolikos inčų. Hot 
Springs kalneliai gražūs pa
žiūrėti, bet pavojingi žiemos 
metu. Sniegas, o vėliau šąlan
tis lietus ir vėl šaltis sukaustė 
kelius ledo danga ir susisieki
mas buvo suparalyžuotas. Net 
ir pėstiems pasidarė pavojin
gas. Ligoninėse netrūko ligo
nių su sulaužytais kaulais, po
ra atvejų ir lietuvių tarpe 
turėjome. Kai kurie valando
mis neturėjo elektros, užšalo SlMTiy Hills, FL 
vandens vamzdžiai, padary
dami daug nuostolių. Pora sa
vaičių išsėdėjome visi namuo
se įkalinti, ryšį vieni su kitais 
tik telefonu palaikydami. De
šimt metų čia jau gyvenant, 

ŠAUNUS N. METŲ 
SUTIKIMAS 

Palm Beach County lietu
viai kas metai suruošia N. Me
tų sutikimą. Jis ruošiamas at
vykusiems iš šiaurės svečiams 
susitikti ir praleisti kartu ke
lias pirmąsias naujųjų metų 
valandas. 

Šių metų sutikimą ruošė 
jungtinis organizacijų vadovų 
sudarytas komitetas. 

Visų sutikime dalyvavusių 
nuomone, N. Metų sutikimas 
prabėgo gražioje draugiškoje 
dvasioje. Visi džiaugėsi galėję 
sveiki peržengti 1984 metų 
slenkstį. Ką atneš atėjusieji 
metai? Plati ir nepermatoma 
uždanga neleidžia per ją pasi
žiūrėti net geriausiems kom
piuterių specialistams. Visi ti
kime, kad jie bus lietuviams 
sėkmingi ir dar vieną žingsnį 
žengsime vienybės ir Lietuvos 
išvadavimo sunkiame kelyje. 

ab 

vaišinosi 
valgiais. 

Pabaigoje prabilo Elenutė 
A.a. Antanas Balčiūnas \ ****** pasveikindama dar 

buvo pašarvotas Chipley i f ? e r * ^ « * vjrgonmką Vincą 
miestelyje, kur du vakarus | Mamai* ir įteikdama dovaną 
gausiai lankė lietuviai. 

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

PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKJENE 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kės. Maistas ii Europos sandėhų. 
MM W. 69 St., Chicago, IL 60629 

TeL — 825-2787 

A.A.ANTANAS 
BALČIŪNAS 

Mūsų 

"LEISKIT J TĖVYNĘ" 
RADIJAS 

Baigiantis 1983 metams su 
radijo stotim KXOW pratęsta 
sutartis 1984 metams tomis 
pačiomis sąlygomis. Gavimas 
vėlesnio laiko šiuo metu ne
įmanomas, nes visas rytinis 
laikas yra užimtas, o popieti
nis iš viso neparduodamas. 
Tenka pasitenkinti tuo, ką 
gauname, nes kitos dvi stotys 
griežtai atsakė neturinčios 
laisvo laiko, o gal ir svetima 
kalba nepageidaujama. 

Gruodžio 18 dienos translia
cijoje buvo perduotas kalėdi
nis sveikinimas Lietuvių fon
do tarybos pirmininko Stasio 
Baro. Kalėdinėje programoje 
btvo girdimas Arkansas vys
kupo Andrew J. MacDonald 
sveikinimas Hot Springs lie
tuviams ir Lietuvių fondo val
dybos pirmininko Viktoro 
Naudžiaus žodis. Kalėdinės 
giesmės ir asmeniški sveikini
mai užpildė abi programas. 
Sausio 1 dienos transliacijoje 
buvo paskaityta ištrauka iš 
Birutės Pūkelevičiūtės premi
juoto romano "Naujųjų Metų 
istorija", o sausio 8 dienos lai
doje klausytojai buvo supa
žindinti su Vacio Kavaliūno 
naujuoju romanu "Dalia" ir 
girdėjo kalbant Antaną Juod
valkį, Lietuvių fondo informa
cijos komisijos pirmininką. 
Lietuvių dailiojo meno insti
tuto pirmininko dr. Gedimino 
Baluko žodis bus perduotas 
sausio 22 dienos transliacijo
je. Sausio 15 dienos laida ski 

korespondentui Kle-
niekada neturėjome tokios šal- mensui Žukauskui išvykus 
tos žiemos pradžios. Naujieji Kalėdų šventėms į Chicagą, 
metai prasidėjo šiltesniu oru, 
ir saulutė žeria šiltus spindu
lius, tirpindama sniegą ir le
dus. Paukščiai linksmai čirš
ka, katinai vartosi saulėje, 
skalbiniai džiūsta kiemuose — 
atrodo, lyg jau ir pavasaris. 

tenka man šiek tiek aprašyti 
apie Sunny Hills gyvenimą. 

Gražus gruodžio 20 d. rytas, 
kada atrodė visi užsiėmę Kalė
dų švenčių pasiruošimu. Stai
ga žaibo greitumu aplėkė 
žinia: mirė Antanas Balčiū-

Temperatura daugiau kaip 50 j nas. Visus ta žinia labai 
laipsnių, savaitgaly žada jau pritrenkė ir tartum vieni kitų 
net 60 laipsnių. Savaime aiš- klausė: kodėl dabar? Kodėl 
ku, kad dar turėsime ir šaltes- neleido atšvęst i Kalėdų 
nių dienų, bet gal ne rekordi- šventes? Kodėl dar negalėjo 
nių šalčių. pagyventi? Net ir a.a. Antano 

Salomėja Šmaižienė žmona Marytė to nelaukė, nes 
tą rytą buvo išėjusi grybauti. 

G r u o d ž i o 22 d. b u v o 
atsisveikinimas. Maldas 
sukalbėjo kun. Pranciškus 
Jaraška ir kun. Antanas Kar
das. Rožančių kalbėjo abu 
kunigai, Valė Rumšienė ir 
Elenutė Lukienė. Atsisveikini
mą pravedė Feliksas Bočiū-
nas, apibūdindamas a.a. An
taną Balčiūną, kaip mielą ir 
visada malonų Sunny Hills 
gyventoją, pakviesdamas 
kalbėti Eleną Lukienę, Henri
ką Kačinską, Leoną Adoma
vičių, krikšto dukras Jūratę ir 
Loretą ir Joną Zubavičių. 
Pabaigoj buvo sugiedota Mari
ja, Marija. 

Kitą dieną buvo palaidotas 
iš Šv. Teresės bažnyčios Sun
ny Hills kapinėse. Bažnyčioje 
buvo sugiedotos lotynų kalba 
egzekvijos, kurias atliko kun. 
P. Jaraška, kun. A. Kardas ir 
vargonininkas V. Mamaitis. 
Pamaldas koncelebravo kun. 
P. Jaraška ir kun. A. Kardas. 
Pamokslą pasakė kun. P. 
Jaraška. Į kapus lydėjo 
daugiau kaip 300 automo
bilių. A.a. Antano Balčiūno 
žmona Marytė pakvietė visus į 
Sunny Hills salę gedulo 
pietums. 

BENDROS KŪČIOS 
Gruodžio 24 d. Sunny Hills 

lietuvių kolonijoj buvo ben
dros lietuviškos Kūčios. Joms 
vadovavo Valytė Rumšienė. i 
Visos moterys susinešė 
paruoštus kūčioms valgius. Į 
Dalyvavo 80 žmonių. 

Programą pravedė Valytė 
Rumšienė. Pirmiausia ji pati 
pakalbėjo apie Kūčias ir 
pasveikino visus susirinku
sius. Eilėraštį „Kūčios" 
padeklamavo Viktorija 
Dėdinienė. Po to pakvietė kun. 
P. Jaraška sukalbėti maldą ir 
palaiminti Kūčių valgius. 

nuo visų Sunny Hills gyvento
jų. Gražioje nuotaikoje dar 
buvo sugiedota kelios kalėdi
nės giesmės. Nors ir oras buvo 
gana šaltas ir pūtė šiurpus 
vėjas, bet visi patenkinti 
s k i r s t ė s i , kad ga l ė jo 
pabendrauti lietuviškais 
papročiais. 

PAMINĖTA 
A.A. O. ZUBAVlClNENĖ 

Gruodžio 27 d. buvo paminė
ta a.a. Onutės Zubavičienės 
v i ener ių metų mirties 
sukaktis. 9 vai. ryto buvo 
pamaldos Šv. Teresės bažny
čioje, kurias koncelebravo 
kun. P. Jaraška ir kun. A 
Kardas. Po to visi nuvažiavo į 
kapus pasimelsti prie a.a. 
Onutės kapo. Jonas Zubavi-
čius visus pakvietė pusryčių į 
savo namus. 

>OOOOOOOOOOOOOO<XXK>OO<K:-OOO< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Starto ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
«xxx>ooooooooooooo<x>oo&^ooc i 

10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudę nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3268% West 95th Street 

TeL GA 4-8654 

H E L P VVANTEJL) — V Y R A I 

PREC1SION DRILL PRESS 
OPERATOR — Nigtats 

M a jo r Chicago Area Company wam 
Drili I'ress opera tors wao mušt b 
able to lay-out. set-up and opftjut 
multiple spindle and radto drill. 
i iust have 3 to 5 years set-up ex 
ptrience and their own tools. To 
\vages. overtime. company paid me 
aitai plan includinf Eye. Pentai an 
prescriptions, 

Contact Personnel Department 
BINKS MANUFACTIJRLNG CO. 

9201 W. B e l m o n t 
Franklin Park, IL 80 U i 

TeL (312) 671-3000 
Eo.uai Opportunity Kmployer 

AUTOMATIC SCRtVV MACHINi£ 
OPERATOR — For Night s 

Mujor Chicago surea company wanu-
e^perienced machinist vvho is able u 
set-up & operate single sp:ndle Brovvi 

i di Sharpe automatics. i ius t have owt 
| tools, and 3—5 years pruvįous esperi-

eni'e. 'f op vvages. o veltinio, companj 
paid medicai plan includingj Eye 

; IKntal. and Prescriptions. 
Contact Personnel Department 

BIN'KS M A N U F A C T U R I N G CO. 
9201 VV. Be lmont 

Franklin Park, IL 60131 
TeL (312) 671-3000 

Eųual Opportunity Employer 

— Gruodžio 31 d. buvo 
suruodtas bendras Naujų metų 
sutikimas Sunny Hills salėje. 
Dalyvavo vietos lietuviai ir 
amerikiečiai. y n 

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St — TeL 778-9064 

T A I S O 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
SKALBIMO B DŽIOVINIMO 

Kreiptis ) Hermaną Deefcj 
Tat 8864024 po 5 vai vak. 

Kalbėti lietuviškai 

SOPHIE BARČUS 
R A D I O ŠEIMOS V A L A N D O S 

Lie tuv ių kalba Šeštadieniais ir sek
m a d i e n i a i s nuo 8:30 iki 9:30 v a i . ryto. 

S t o t i s WOPA 1490 A M 

Nors tu ir labai gausiai 
.išmaldų dalintum, tiek daug 
nepadarytum, kiek atversda
mas nors vieną sielą, nes tai 
yfd didžiausias Kristui drau
giškumo įrodymas. 

Sv. Jonas Auksaburnis 

Antanas Balčiūnas 
nuo širdies smūgio, 

A.a 
mirė 
sulaukęs 65 m. amžiaus. Jis 
buvo atsikėlęs iš New Jersey 
prieš trejus metus. Cia jis 
kūrėsi ir planavo sulaukti 
ilgos senatvės. Bet Dievo 
planai buvo kiti. 

Ttansliojam iš nuosavos studijos Mar 
Tada buvo l a u ž y t o s plotke- ųuette Pk., vedėja Aldona Daukus 

lės ne tik iš čia. bet ir gautos i i M*iewood Ava, 
Lietuvos. Buvo mintimis Chfcago, n. 60628 
susijungta su artimaisiais, TeL _ 779.1543 
kur jie bebūtų. Po to visi *^ 5̂̂ <ŝ <s<%«<a<a<vavs<jFv*<> •• 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 
Ueeased, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai, r'iood 
control. UžsikimSę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 

SERAFINAS — TeL 636-2960 
>00000000<xOOOOO<XX>OOOOOCKXK 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

N E D A S , 4059 Archer A v e n u e 
Chicago, IL 69632, Tel. 927-9980 

oooooooooooooooooooooooooo 

M. A. Š I M K U S 
INCOME T A X SERVICE 

N O T A R Y PUBLIC 
4Z69 S . Maplenrood, teL 254-7450 

Taip pa t daromi Vertimai, Gi . inių 
i škviet imai , pildomi Pil ietybės rYa-
šymai ir ki tokie blankai. 

oooooooooooooooooooooocooo 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i i mošų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESs 
2501 W. 89 CL, Cbcago, IL 60629 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vji-zt'M Vaiantinas 

PRECISION DRILL PRESS 
Set-Up Man reąuired with 3 to 5 yra. 
set-up cxpc-rience for multiple spindle 
and radio drills Mušt be able to 
make lay-outs and have own toola. 
Top wages. o\ artime. Company paid 
medicai plan includiog' Eye. Dental & 
Prescriptions 

Contact Personnel Department 

BINKS MANUFACTURING CO. 
9201 W. Belmont 

Franklin Park, IL 80131 
TeL (312) 671-3000 

Equal Opportunity Employer 

HELP WANTEI> MOlfclil .-

HOUSEKEEPER 
Full time-Part time. Excell employ-
ment plan package. Excell. working 
cond's. Hrs flexible See Davė Korby. 

BRENTWOOD NURSING CENTER 
5400 W. 87th St., Burbank, OL 

• E A L E S T A T l 

"•V"y*X»<,% *^-->-^'^<ft<:»->, i 
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GINTARAS TAUTV7TI8 

Gyvenimas okupuotoje Lietuvoje 
Komunistų propaganda ir tikrovė 

Leidėjų žody rašoma, kad "lios knygos rankraštis gautas ii 
Lietuvos prieš keletą metų. Autorius yra baigęs aukltąji mokslą, gerai 
susipažinęs su Sovietų s-gos komunistų partijos programa. Kelis sykius 
buvo kalintas ir kentėjęs Sibire. Gintaras Tautvytis (slapyvardis)... 
Autorius knygą rašė slaptai, rizikuodamas vėl patekti j Kalėjimą, 
Sibirą ar net gyvybes netekti'*. 

Išleido Pasaulio Lietuvių archyvas. I* ji laida, Chicago. m. 
230 psl. Kaina su persiuntimu $10.00. 

UiBtkymufl siųsti: 
DRAUGAS, 45Ą5 W €Srd 

Chicago, IL 60619 
8U 

VINCAS LIU L EV I ČIU 8 

I Š E I V I J O S V A I D M U O 
nepriklausomos Uofrfot A£'5rl*o *arbe 

£5 PRAT^JY'JSS: "kiūrėkite, ką anų laikų '.'-'-v/iai šešviai 
P?xi^-3' Ar rres užtenkamai dedame pastsrgų, kad Lietuva 
vė!. būtų a*> rta! Juk ir mūsų darbus ateityja skaičiuos, 
!̂ a-p ir me> skaičiuojame anų!" 

ht'i'.-n '-> su-k'r^-j^18 i k a r i a s dalis: ISelvija Lietuvos garsi-
R -r.o darbe 'v-:vijas Ssss* .5 velda Uetuvos labui, išeivijos kultū
rinį p2ra--.a L r jvai. Ueivi;os ekonominė ??ramai Lietuvai. 

Knyga kr^.^jai oarvo5t% lengvai ir su -domumu skaitoma. 
ISlf.io Pc-> "o Uetvvų i^r.:'r.D^.en5s valdyba cu Lietuvių Fon

do parama 1981 m., didelio fonneto, 400 psl., k eti v is l iai . 

gffatsi ga persiuntimu S14.00 

V-

Užsakymu* siųsti: 
DRAŪOA8, 45*5 West 6$rd Street 

Chicago, IL 60699 i 

o^o^oooooooooooooooooooooo 

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

A Ddivrjs tas perkraus I • m a •: 
įvairių atstumu 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
^ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ' 

VA LOME 
KILLMTJS IR BALDUS 

Pla .•name r vaJkiiojame 
visų rfli ų grindis 

BUBNYS 
Tei RE 7-5168 

N A M A I 
ATDARI APZTORfiJIMUI 
SEKMAD. NUO 1 tKI 4 VAL 

3 « » W. sttttt Ptace — 3 miegami 
3322 W. mm Street — 6 kamb. 
««7 S- Rutherford — Naujas bi-level 
5050 S. Knoz - - Naujas 3-jų butų, 

OBRIEN FAMILY REALTY 
TEÎ  434-7100 

Pardavimai p u i k u s mttr. "espandabie" 
namas už prieinamą SSSsą 

Apyl dSos ir Kilboum. 8 kamb na-
mas — 3 miegami ir 2 vonios "Bree*-
way". židinys. Plius daug daugiau 
Nelaukite, nepraleiskite progos. Kaina 
virš 80 tūkstančių. 

CENTURY 21 — CAfflLL BROS 
mm W. «3rd Street 

1 H - ^ 385-f 100 

G«*«t 8 kambarių ^ 
Pw*o «pyHnkeJe. Visas permodeUuo-
tas. 2 pilnos vonios. Malkomis kuria-
namas židinys. įvertinimui turite pa* 
purtyti. $52,900. Skambinkite: 

77*4124 

J * « » « ų ssarkaia. « , « * « • 
• kasas.. 3 aūeg. Astras 
< ^ s i 2 b u f s . Batsiuvio diiMsvt 
tsyr*. Oaros pajaaaos. S»-u ir W*SV 

Jffl W. 
M.4ft.707t 

OVTŲ NVCIMAVttUM 

I • f% V I N G 
•5ERĖNAS perkrauito baldus ir k i tus 
i - ; '<tus . Ir iŠ toli miesto leidimai ir 
-• l.ia apdrauda. 
Pri imame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-8063 

'̂ fnCÎ BICTTR? "DRAUGIT 

INCOME TAX 

BELL REALTY 
i . B A C E V I Č I U S 

•029 8. 

Dėl gerų rezultatų, skelbkite* 
dienrašty "Drauge". 

file:///vages


Ona ir Jonas Keraminai savo sodyboje (6929 Springbrook 
Rd., Rockfor de) praėjusią vasarą. Dabar ten išdygo visų mė
giamas lietuviškas kryžius. 

Nuotr. Ed. Šu la ic io 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Rockford, 111. 

Jau daugiau du mėnesiai, 
kai lietuviškas žodis aidi 
Arizonoj. Programa ateina iŠ 
C h i c a g o s , v e d a m a K. 
Brazdžionytes ir perduodama 
1540 AM banga kiekvieną 
šeštadienį 12:30 vai. p.p. Tik 
pusę valandos Arizonos 
lietuviai gali pasidžiaugti 
lietuviška muzika, sveikatos 
patarimais ir kt. LB rengė 
Kalėdų eglute, V. Zarankienė 
t u r ė j o K A S A s t o t y j e 
pasikalbėjimą angl iškai . 
Nerandama žmogaus, kuris 
padėtų leidėjams vietoje ben
drauti. Darbas nesudėtingas 
Reikia tik truputi noro ir ryž
to. 

Yra žinoma, kad čia yra 
įsikūrusių jaunų šeimų ir iš 
senesniųjų, bet nedrįsta tokio 
darbo pasiimti — būti koloni-

KERAMINŲ KRYŽIUS 
Jono ir Onos T>-?minų so

dyboje Rockforde, Ai., išdygo 
didelis ir gražus lietuviškas 
kryžius, kuris dabar traukia 
praeivio akį į save. To kry
žiaus pašventinimas įvyko 
praėjusių metų spalio 30 die
ną. 

Jonas Keraminas anksčiau 
buvo pasistatęs panašų kry
žių šalia New Yorko — Com-
mack miestelyje. Tačiau jo 
darbovietė buvo likviduota ir 
jam reikėjo keltis į kitą kom
panijos skyrių. Keraminai pa
sirinko Rockfordą. Daugelį da
lykų jie atsivežė į Rockfordą, 
tačiau kryžių turėjo palikti. 

Todėl įsikūrus Rockforde ir 
aptvarkius čia naujai įsigytą 
rezidenciją, Jonui atėjo noras 
vėl atkurti prie New Yorko pa
liktą kryžių. Tas darbas už
truko beveik dvejus metus, ta
čiau užs imoj imas buvo 
įgyvendintas. 

Pats kryžius, o geriau pasa
kius, koplytstulpis yra milži
niškas — 20 pėdų aukščio. Jis 
gamintas atskiromis dalimis 
ir tik vėliau sustatytas. 

Apie kryžių pirmiausiai ap
rašė Rockfordo laikraštis, o 
Jono darbovietės Warner 
Lambert laikraštėlis gruodžio 
mėnesio numeryje įdėjo platų 
rašinį su Keraminų nuotrau
ka prie kryžiaus. Tą rašinį pa
vadino "The Fairytale of John 
and Ann Keraminas". Jame 
rašoma, jog jie gimę Lietuvo
je, karo metu pateko į Vokieti
ją, o iš ten atvyko į Ameriką. 
Duoda ir nuotykių iš jų, ypač 
Keraminienės gyvenimo. 

Yra iškeliami Jono Kerami-
no nuopelnai Warner-Lam-
bert bendrovei, kurioje jis jau 
dirba 28 metus. Šiuo metu jis 
yra tos bendrovės Rockfordo 
skyriaus "Shift Supervisor, 
Packaging Maintenance En-
gineering". Tai jo titulas ang
lų kalba ir lietuviškai yra sun
koka tiksliai išversti. Rašinyje 
pabrėžiama, kad Keraminas 
vadovauja grupei mechanikų, 
kurie prižiūri, kad pakavimo 
mašinos veiktų tinkamai. 

Beje, rašinyje dar pabrėžia
ma, kad jų namuose yra spe
cialus "Lietuvių kambarys", 
kuriame Keraminienė palaiko 
gyvas savo gimtinės tradici
jas, turėdama vaizdų, tautinių 
dirbinių, meno bei kitas kolek
cijas. 

Linkime Jonui ir Onai Ke-
raminams ir toliau gražiai 
garsinti lietuvių vardą Rock
forde, kur mūsų tautiečių skai
čius nėra toks gausus ir kiek
vienas gražus pasireiškimas 
yra labai vertintinas. 

(ei.) 
Phoenix, Ariz. 

LIETUVIŠKA 
RADIO PROGRAMA 

Nuo praėjusių metų lap
kričio 5 d. nuaidėjo lietuviška 
radijo programa „Lietuvos 
Aidai" iš galingos stoties 
Kiša. Nors Phoenix ir 
apylinkėse yra daugiau kaip 
trys šimtai lietuvių, žinomų 
Lietuvių Bendruomenėje ir 
Katalikų misijai, daugelis dar 
nežinomų ir nutolusių nuo 
lietuviškumo. Pagal Povilo 
Saltimiero. gyv. Chicagoje, 
apėliojimą, yra daugiau kaip 
tūkstantis. 

A.fA. LILLIAN DARGIS 
PAGAL TĖVUS CHESNA 

Gyveno San Diego, California, anksčiau gyv. Chicagoje, Mar-
ąuette Parko apyl. 

Mirė 1984 m. sausio 9 d. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Peter, duktė Marilyn Am

brose, gyv. Chico, California, 2 sunūs Edmund, marti Rita, gyv. 
South Bend, Indiana, ir Peter T., marti Ruth, gyv. New Yorke, 18 
anūkų, 2 proanūkai, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadieni, 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, sausio 14 d. 18 koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

kai. 
Nuliūdę Vyras, duktė, sūnūs, marčios, anūkai ir proanfl-

Informacijai skambinti RE 7-1213. 

Garbingam visuomeninės veiklos veteranui, kul
tūrininkui 

A. f A. JONUI VALAIČIUI mtus, 
giliame skausme jungiamės ir nuoširdžią užuojautą 
reiškiame velionio dukteriai ALDONAI MARYTEI, 
sūnums dr. JONUI ir inž. JURGIUI bei jų ŠEI-
IdOMS. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
PETRAS KUBILIUS 

Mirė sausio 16 d., 1979 m. Velioniui prisiminti šv. 
Mišios bus aukojamos sekmadieni, sausio 15 d., 11:15 
vai. ryte Tėvų Jėzuitų koplyčioj; sausio 16d. Delbi šv. 
Kazimiero bažnyčioj; Aušros Vartų bažnyčioje Montre-
alyje or Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Winnipeg'e. 

Mieli giminės, draugai ir pažįstami prašomi prisi
minti velioni a. a. Petrą savo maldose. Tegu Dievas su
teikia jam amžiną ramybę. 

ŽMONA ir VAIKAI 

Garbingam visuomeninės veiklos veteranui, kul
tūrininkui 

A. f A. JONUI VALAIČIUI mirus, 
giliame skausme jungiamės ir nuoširdžią užuojautą 
reiškiame velionio dukteriai ALDONAI MARYTEI, 
sūnums dr. JONUI ir inž. JURGIUI bei jų ŠEI
MOMS. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

A. -f- A, Vitai Noreikaitei-Jancarienei 
m i r u s , 

teiškiame gilią užuojautą vyrui RAIMUNDUI, tėvui 
VYTAUTUI, motinai MARIJAI, seseriai ILONAI, 
broliui RAMONUI ir visiems giminėms. Kartu liū
dime. 

MOKSLO ir STOVYKLŲ DRAUGAI 

A. f A. JONUI VALAIČIUI mirus, 
dukrai ALDONAI MARYTEI MARKELJENEI, sū
nums dr. JONUI, inž. JURGIUI ir ju ŠEIMOMS 
bei ARTIMIESIEMS reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

ELENA IR MYKOLAS OURECKAI 
ELVYRA IR BALYS KRONAI 
ELENA IR TADAS VARANKAI 

jos radijo atstovu. J e i ti, nes, besiklausant lietu-
n e p a v y k s s u r a s t i tokio visko žodžio, muzikos ar infor-
talkininko, programa turės macijos, vis kas nors pasilieka 
nutil t i . Tokia programa gyvenime, 
reikalinga lietuvybei palaiky- Balys Svalia 

PADĖKA 
K. 

\ ANTANAS ŠULAITIS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, senelis ir prosenelis mirė 1983 m. 

lapkričk* 14 d. ir buvo palaidotas lapkr. 17 d. Sv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdi padėka visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už atsilankymą ir suteikimą paskutinį patarnavimą koplyčioje ir 
palydėjusiercc j amžino poilsio vietą. 

Dėkoj-:r;e visiems už pavienias ir ilgalaikes šv. MiSių aukas, 
atsiustas gėles, užuojautas per spaudą, laiškais ir žodžiu. 

C -̂kojamc kun. Rutkauskui už maldas koplyčioje, už gedulo 
šv. Mišias Sv. Ar.tano parap. bažnyčioje ir už palydėjimą ir apei
gas kapinėse. 

Dėkojame solistei Romai Mastienei už jausmingą giedojimą šv. 
Mišių metu. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald A. Petkui, sūnui Don-

ald, tėvui Antanui ir Larry Gasiūnui už rūpestingą laidotuvių pra-
vedimą. Ypr.tingai Antanui Petkui už giminišką globą pirmuose 
liūdesio Valandose. 

.' 
Žmona ONA Sūnus ALFONSAS, 

JUOZAS ir EDVARDAS su Šeimomis 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1984 m. 
sausio 10 d. St. Petersburg, Floridoje, mirė mūsų brangi 
motina, uošvė, senelė ir prosenelė 

\ 

-,., A. t A. 
Ona Zakevičiūtė-Josiukienė 

sulaukusi 82 metų. 
Liko giliame nuliūdime, sūnus Algirdas su šeima 

Kaune, ir duktė Dana Arlauskienė su šeima, gyv. Troy, 
Mich^gan. 

Laidojama penktadienį, sausio 13 d. St. Petersburg, 
Floridoje. 

Mylimai 

A. f A, MARIJAI BRIZGIENEI 
m i r u s , 

jos vyrą SIMONĄ, brangų giminaitį vysk. VINCENTĄ 
3RIZGĮ, seselę BRIZGYTĘ ir visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

ANGELĖ ir JULIUS RUDŽIAUSKAI 
Montrealis 

A. f A, JONUI VALAIČIUI mirus, 
jo sūnui, Lietuviu Operos mecenatui 
dr. Jonui Valaičiui nuoširdžia užuo
jautą reiškia 

"» LIETUVIŲ OPERA 

AfA. 
KAZIMIERUI GRIGALIŪNUI 

mirus,, žmoną NIJOLĘ, sūnų VIKTORĄ, dukterį 
RAMONĄ, CALM mokinę, ir visus gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime. 

CALM Attk&tesnioji Mokykla 

Mielai jaunystes draugei 
BIRUTEI PODIENEI 

ir jos dukterims reiškiame nuoširdžią 
užuojautą, \ų vyrui ir tėčiui a . | a« inž. 
Gediminui mirus. 

DANGUOLĖ IR ALEKSAS 

A. + A. 
BARBORAI MARKEVIČIENEI 

mirus, vyrui Algirdui, dukroms Alvyrai, 
Joanai, sūnui Algirdui ir JŲ šeimoms reiš
kiame nuoširdžią užuojauta. 

ŠERKŠNIAI IR VASILIAUSKAI 

•C H 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. sausio mėn. 12 d. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad sulaukęs 85 m. amžiaus. South Orange, New Jersey 
mirė 

A. f A. 
J O N A S S A V I C K A S 
Laidojamas sausio 12 d. iš Švenčiausios Trejybės 

bažnyčios Newark, N. J.. Holy Cross kapinėse, North Ar-
lington, N. J 

Giliame nuliūdime liko žmona Sofija, duktė Regi
na, žentai Vytautas Valatkaitis ir Algirdas Bražinskas. 
4 anūkai: Nina ir Gina Vaiatkaitytės, Regina ir Algir
das Bražinskas su žmona Diane, daug artimų giminių 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Prašome visus prisiminti velioni savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona, duktė, žentai ir anūkai. 

A f A. JURGIUI APANAVIČIUI 
mirus, dukteris Birutę Skrinskiene, Alvy-
rą Ošlapiene, Marytę Mikoniene, sūnų Ro
mą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjau-
ciame. 

MARYTĖ IR KAZYS AMBROZAIČIAI 

• t 

• E U D E I K I S 
• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GFR ALDAS F. DAJM1D 

IR r S MODERNrSKOs KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 <?852 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974 -4410 

Skaitykite ir platinkite dienr. "Drau^**. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. sausio mėn. 12 d 

x St. XavieT Colfege šiuo me
tu priima registraciją studentų, 
kurie nori studijuoti antropolo-

I giją, astronomiją, biologiją ir 
' kitus mokslus. Antras semest-
I ras prasidės sausio 31 d. Kolegi
ja duoda bakalauro diplomus 
daugiau kaip iš 25 mokslo sri
čių. Kolegija yra labai patogi 
— 3700 W. 103 St , Chicagc, UI. 
60655. 

x Rita Birutė Fuiizio, Riaito. 
Cal., užsisakė naujausių leidinių, 
pridėjo 8 doL lietuviškos knygas 

X Kun. Vytauto Bagdanavi-
čiaus 75 m. amžiaus sukakties 
minėjimas bus sausio 29 d., sek
madienį, 3 vai. po pietų Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Asme
nys, gavę kvietimus paštu, galės 
užsimokėti prie įėjimo durų. Ne- j palaikymui su prierašu: "Lai 
gavę kvietimų galės įsigyti kvie- j Dįevo meilė pripildo Jūsų širdis 
timus minėjimo dieną prie įėji- j kupinas džiaugsmo šiuo šventu 
mo durų. Auka 5 dol. • laiku". Labai ačiū už viską. 

x A. a. Aleksas Vaičkus iš į x Vytautas Rėklys, Walnut 
Bolingsbrook, UI., sausio 10 d. Į Creek, Cal., M. Židonis, New 
žuvo automobiliams susidūrus | Haven, Conn., Juozas Čaplikas, 
Stevenson greitkely netoli La j Portland, Oregon, atsiuntė už 
Grange Rd. Tai praneša ameri- kalėdines korteles ir kalendorių 
kiečių televizija ir laikraščiai. po 7 dol. Po 6 dol. — Viktoras 

_ „ _ ! Bulkaitis, Done Tautvilienė, Ka-
x Pedagoguus Irtuanist.kos | ^ ^ ^ R a g a ^ ^ ^ 

msbtutes sausio 28 d. švenčia ftank J a n u š a s i r M N o p e i k a _ 
25 metų veiklos sukakt,. TIKI- ; 4 d o l v i s i e m g l a b a i a f f l L 
masa, kad atskiri asmenys bei . 
organizacijos ta proga šią nusi- * Saulė Palubinskienė, Hun-
pelniusią lietuvybei įstaigą pa- j tington Beach, Cal., Ateitininkų 
sveikins gražiais žodžiais ir dos- ; sendraugių są-gos centro val-
nia auka. jdybos vicepirmininkė, atsiuntė 

• tokį laiškutį: " . . . valdyba vra 
x Lietuvos Vyčių Illinois In- į dėkinga Jums už talpinimą mū-

dianos apskritis rengia "Memo- j s ų žinučių. Siunčiame kuklią 
ries of Lithuania" vasario 5 d.. 50 dol. auką". Labai ačiū už 
sekmadienį. 4:30 vol. Martiniąue | gražią paramą ir laiškutį, 
restorano salėje. Banketo ren- į 
gimui pirmininkauja Maria Ru-; x I n ž - ^ Volertas, Delran, 
dienė. Banketą ir visą progra- W- J • Juozas Bartkus, Ormond 
mą ©ravės kun. Antanas Zaka-: B e a c h - ***-< * • H Brazaitis, 
rauskas. Chicagos vyčių dvasios Willoughby, Ohio, K. Staponkus. 
vadas St Petersburg, Fla., Jonas An 

drašūnas, Los Angeles, Cal, 
x Katalikių Moterų sujungi* Vacys Urbonas. St. Petersburg 

20 k. opos Brighton Parke su- Beach. Fla., S. Navickas, Wis-
sirinkimas bus sausio 15 d., sek- consin Delis. Wisc., Valerija 
madienį. tuoj po 10 vai. šv. Mi-; Kundrotienė. Pigeon, Mich., už 
šių Nekalto Prasidėjimo parapi- kalėdines korteles ir kalendorių 
jos mokyklos kambaryje. Kvie-; atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai 
čiamos visos narės ir viešnios ; dėkojame. 
dalvvauti. . . , . » , . ~. 

X A. V. Lamauskas, Cicero, 
x šv. Kryžiaus ligonine įsi-1 UI., Jonas Kvietys, Dayton, 

taisė kvėpavimo sustiprinimo Ohio. Jonas Kapočius, Daytona 
aparatą nuolatinės priežiūros i Beach. Fla., Simonas Kontri-
akyriuje. Jį pradės naudoti sau- \ mas, Ormond Beach, Fla., Vin-
sio 16 d. Tai vienintelis apara-! cas Klova, Bell Gardens, Cal., 
tas, kuriuo rūpinasi Amerikos Josephine Dziubinskas. Glou-
Plaučių apsaugos draugija, ir chester, Mass., C. Tuskenis, 
pirmas Chicagos ligoninėse. {West Palm Beach, Fla., B. Sta-

niškis. Detroit, Mich., atsiuntė 
x Chicagos priemiesčių Parti- ^ 1 0 d o l a u k ų ^ kalėdines 

zano Daumanto ateitininkų jau- k o r t e l e s ir kalendorių. Labai 
nučių kuopos susirinkimas bus j ačiū 
sausio 15 d., sekmadienį, 1:30 i 
vaL p. p. Ateitininkų namuose, j x Advokatas Algirdas Ostis, 
Lemonte. Informacijas teikia Hinsdale. IU., Vytas Biliūnas, 
Vida Damušienė. tel. 532-6581. ; Juno. Fla., Stasys Barsteika, 

Cleveland, Ohio, Joana švabie-
x Kun. V. Katarslds Dayton. I nė, Madison Hts., Mich., Oiga 

Ohio, Irena Simonaitis, E. Sus- j Keršis. Worcester, Mass.. at-
maras, Virginija Jurcienė, V. į siuntė po 10 dol. aukų už kalė-
Švaben, J. Karsas, Jonas Stasiu \ dines korteles ir kalendorių, 
lis, V. Banys. Chicago. BĮ., T.! Labai ačiū. 
Bauža, Kenosha, Wisc.. Petras 
Viščinis, Brockton. Mass., H. * U M w Sagys, Lyndhurst, 
Jasinis. Los Angeles. Cal.. Al- j o h i o - "Grandinėlės" šokių gru-
bert Kaddis. Largo, Fla., Alb. | P ^ . vadovas, W. Abramikas, 
Ruigys. Los Angeles, Cal.. Juo- j Sprinfcfield, DJ.. Vytautas Muso-
za Česnavičius VVauconda. Bl., ;n i s- °*k L&m, BĮ, atsiuntė po 
M. Černius. Hinsdaie, BĮ., atsiun-!10 d o L ** kalėdines korteles ir 
tė už kalėdines korteles ir ka-; kalendorių. Labai ačiū. 
lendorių po 10 dol. aukų. Labai j x K i n u į^^y SapHs, MIC, 

u* j Racine, Malvina Jonikienė, Chi-
X Antro kaimo 20 m. sukak-! c aS°- m - J- Bulota, Dayton, 

tuvėms specialiai sudarytoje i 0 h i o Kz- Markus, Melrose Park, 
naujoje programoje bus įpinta' I U - J- Mi*"1*, Westchester, BĮ., 
ir keletas gabaliukų su dideliu i J e r Landsbergis, Richmond 
pasisekimu vaidintų prieš dau-1 H , 1 L m - J- Mikčius, Chicago, 111., 
gelį metų: Beau monde, Tiesos P e t r ė Pakarskas. Ont.. Kanada. 

IŠARTI IR TOL/ 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Arizonos Lietuvių Ben-
' druomenės visuotinis susirinki-
1 mas buvo gruodžio 10 d. Ru-
seckų rezidencijoje Sun City, 

i Ariz. Lietuvos Nepriklausomy-
! bes atkūrimo minėjimas nutar
tas rengti vasario 12 d. Minė
jimo meninei programai pakvie-

I sta Onos Razutienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė iš Los 
Angeles, Calif., nors ir nepilno
je sudėtyje. Taip pat pakvies
ta Phoenbco lietuviams pažįsta
ma muz. Ono Metrikienė. Bu
vo nutarta paremti OSI apkal
tintus lietuvius ir jų gynimui su
kurtam fondui paaukoti iš savo 
kasos. Iš Tucson buvo atvykusi 
to miesto LB atstovė Danguolė 
Balceris. 

— Marija Bemienė, veikli 
Chicagos visuomenininke, at-

Kr Donelaičio lituanistinės mokyklos Tėvų komitetas 1983- 19S4 mokslo metams. Sėdi iš kairės: V. Silienė, J. Varia- j . . . » An?ples Tietuviu 
kojis — pirm., R. Bankienė; antroje eilėje: N Gierštikienė, J Gražys, B. Pabedinskienė, R. Vaitys, D. Putrienė A. i ^ , ' . . . 
Tamulis ir J. Gaižutis. Nuotr. J. TamulaičŠo ' f o n d o b a h u - M a n J a Remiene 
— — ^ — — — i — — — — ^ — — — — — — — yra, LF valdybos vicepirminin

kė, nuolatinė LF ir "Draugo" 
balių organizatorė. Ji galės sa
vo gabumus palyginti su šio ba
liaus vyriausia šeimininke Stase 
Koronkevičiene, pas kurią ji ir 
planuoja apsistoti. 

— S t Petersborgo, Fla.. "Ži
binto" vaidintojų grupė, reži
suojama Dalilės Mackialienės. 
sausio 19 d. Lietuvių klubo sa
lėje vaidins Anatolijaus Kairio 
komediją "Testamentą". Šis 
vaidinimas buvo pastatytas 
Teatro festivalyje Chicagoje ir 
buvo gerai įvertintas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

akimirka, Kovotojas, Archeolo
gijos pamoka, e t a Spektakliai 
įvyks vasario 4 d 8 vai. vak. ir 

J. Povilaitis, Omaha, Nebr.. 
Irena Genčius, Orland Park, BĮ., 
D. Misrulis. Lemont, 111., atsiun 

vasario 5 d. 3 vai. p. p. Jaunimo t ė P° 1 0 d o 1 a u k u «* kalėdines 
centre. Kvietimai J. Varnelio I k o r t e l e s - kalendorių ar kitomis 
prekyboje, 2501 W. 71 St., tel. j P r o ? o m i s - La°ai ačiū. 
471-1424. (pr.). x N AMAMS PIRKTI PA-

x Laikrodininką* A. Šerkšnys j MOLO® duodamos mažais mė-
taiso laikrodžius, aukso, sidabro ' n « * n i a i * įmokėjimais ir priei 
ir gintaro išdirbinius 2613 W. 
71 Street, tel. 778-0920. i'sk.). 

namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermsk Rosd — Telef 
VI 7-7747. (ak.). 

x Jūra Gvidfenė, dirbanti 
kaip Broker Associate, Century 
21 — Clark and Holm, jums 
mielai patarnaus perkant ar 
parduodant nekilnojamąjį turtą 
vakarų Chicagos priemiesčiuose. 
įstaigos tel 983-4400, 
852-9817. (ak.) 

SOL. MOTEKAITIENfcS 
STUDUOS KONCERTAS 

Apie 200 mokinių yra išlei
dusi sol. Izabelės Motekaitienės 
balso studija Chicagoje, vei
kianti du dešimtmečius. 

Sekmadienį, sausio 8 d., Jau
nimo centro kavinėje ši balso 
studija surengė vadinamą Mei
lės dainų koncertą, pirmiausia 
studentu tėvams, o taip pat ir 
lietuvių visuomenei, kurios ats
tovų susirinko pilna kavinė. Pu
blika gėrėjosi melodijomis ir 
kartu vaišinosi pateikiamais ska
nėstais, kuriuos parūpino moki
niu tėvai. 

Koncertą atidarė pati studi
jos vedėja soL I. Motekaitienė. 
Iš karto visus gerai nuteikė 
bendro studentų choro Rachma-
ninovo daina, skelbianti, kad pa
sauliui reikia meilės. Skambėjo 
iškilmingai ir patraukliai. 

x Viktoria Alekna, Ocean 
Gate, N. Y., atsiuntė 8 dol. Jiio-
zis Ceplikas, Portland, Oregon, 
Jenas Sakalas, Palatine, BĮ., dr 
Br. Krakaitis, Romeo, Mich., at
siuntė po 7 dol. Po 6 dol.: P. 
Narkevičius, Br. ir Ant. Baliai. 
J. Gradinskas. Po 3 dol. — A. 
Cesonis, F . Williams ir K. Dau
gėla. Visiems labai ačiū. 

X Po 5 dol. atsiuntė auku: 
Natalija Biganaitienė, H. Koge-
lis, Jonas Burneikis, Vincas Ba-
resnevičius, Petras Dalinis, P. 
Martinaitis, Leonora Šimkus, 
Vaclovas Feiferis, Julia Kulbis, 
dr. J. Skučas, M Cibas. E. Sven-
tickas, G. M. Vaškelis, Julia 
Zdanienė, Teodora Serapinienė. 
M. L. Vansauskas. Labai ačiū. 

X Po 5 doL atsiuntė aukų: 
Vacys Jonynas, A. Kliorienė. 
Stefanija Barmienė, A. Supro-
nas, V. Navickas, Pauline Pū
kas, E. Karosas, M Motekaitis. 
Br. Užusienis, J. Grina, M. Milu-
šauskas, Irena Aleknavičius, J. 
Zimkus, Z. Martinaitis, K Va
linskas, Ona Eimutis, Povilas 
Peškaitis. J. Mackevičius. Labai 
ačiū. 

X A. Sašinsfcas, Cleveland. 
Ohio, M. Kkinaitis, St. Peters
burg, Fla., S. Stols. Hinsdale, 
111.. Audronė ir Medardas Kara
liai, Westmont, BĮ, Ona Meki-
šius, Los Angeles, Cal., Jonas 
Smilgys, Omaha, Nebr., J. Mar
kauskas, Cicero, BĮ, Stasys Mi
siūnas, Berwyn, BĮ., Bronė Vait
kus, Chicago, BĮ., Victoria Aly-
ta, Worcester, Mass., įvairiomis 
progomis atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

x Po 5 dol. stdhmtė aukų: 
kun. V. Gaidžiūnas. OFM, Biru
tė Bilvaisas, Petras Bukšnis, V 
Kondrotienė, J. Laukaitis, Jur
gis Kezys, M. Janonis, Kate Ze-
paltas, Adam Banys. A. Verbic
kas, P. Jadviršis, Kazys Karve
lis, V. Cižauskas, Sofija Klimkai 
tis, Bronius KruopU, M. Naru
ševičius. Labai ačiū. 

• Toliau vyko atskirų solistų 
[dainos, kurias pradėjo Carmella 
I Fraito su itališka Mondugno dai-
j na apie Kūdikėlį. George Ferro 
: padainavo iš Rogerso "South 
! Pacific" dainą apie žavų va? 1-
| rą. Naujas įvairumas buvo Mar-
I garitos Fashing ir Audrės Bu-
: d rytės duetas — Serenada 
j fSchuberto). Alida Vitaitė lietu-
1 viškai padainavo O. Strauso 
dainą apie mylimą vaikiną (iš 
Šokoladinio kareivėlio). N 

Programa pasižymėjo įvairu-
| mu. Solo buvo perpinta duetais. 
[Antrasis duetas buvo Rosalyn 
j Inf elise ir C. Fratto ištrauka iš 
i Rogerso "The. King and I" — 
I pasveikinimas* Įsimylėjusiems. 
; Dar vienas duetas — Cathy 
; AFetto ir A. Vitaitės daina apie 
! vaivorykštę (Arleno). Tarptau-
! tinių kompozitorių dainos buvo 
! perpintos lietuviškais įtarpais, 
'kurių pirmą — Raudonikio 
Į Lauksiu tavęs ateinant — padai
navo A. Budrytė. Linksma buvo 
Terri Lee ir George Ferro daina, 
raginanti laiku nuvesti j bažny
čią (Loewe kompozicija i, "My 
Fair Lady"). Smagiai skambė
jo ir Pw Infebse solo apie aušrą 
iš Rombergo The New Moon". 
C. Alleto pasirodė su Myerso 
daina "Tu ir aš". Dainininkė 
paredė gražų pažangumą. Mar-
gareta Fashing atliko Spinos 
dainą — kaip gera šeimoje tu
rėti vyrą. Teri Lee Ferro dai
navo apie meilės svajones (Lisz-
to). Aldona Pankienė lietuvius 
nuteikė su Gailevičiaus Rudenio 
tango ir Metrikienės Mylėk 
mane. Vyriško? romantikos įne
šė Marion Pacocha su J. Strauso 
daina iš "Cigorų barono" apie 
meilės svajones ir Brodszkio 
daina apie savąją. • Dalia Poli-
kaitytė padainavo Jonušo dainą 
Vėl sakysi. Rūpestingai lavinęs 
balsą sol. Tadas Rūta perteikė 
Toselli serenadą ir Schumanno 
lietuviškai išverstą "Dedication" 
— Jaučiu tave giliai širdy... 

Pabaigai lietuvaitės D. Poli-
kaitytė ir A. Vitaitė publikai 
padainavo Vanagaičio dainą 
"Naktis svajonėm papuošta". 

1 Solistė Motekaitienė su šiuo 
į koncertu parodė platų dainų re-
I pertuaro pažinimą ir uolų darbą 
I su dainavimo mėgėjais, kurie 
1 kasmet vis rodo naują pažan-
j gą. Studija turi gabų akompa-
, niatorių. — pianistą Manigirdą 
Motekaitį Publika visko klau-

1 sėsi su susidomėjimu ir susikau-
| pimu, o skirstėsi su mielu pasi-
| gerėjimu. J. Pr. 

CICERO ŠAULIAI 

Prieš kelerius metus Cicero 
j Jūrų šaulių kuopa "Klaipėda" 
j išleido kun. dr. J. Prunskio pa-
i rašytą knygą "Lietuva Sovietų 
! Okupacijoje". Kilo daug ba'sų šią 
j knygą išversti ir išleisti anglų 
Į kalba. Už 1000 dol. buvo pada-
I rytas vertimas ir 500 egz. išlei-
dom. Daugiau kaip 100 egz. iš-
siuntinėjom nemokamai JAV 
mokslo įstaigoms, redakcijoms 
ir diplomatams. Kuopai knyga 
kainavo 10.50 dol. vienas egz., 
bet ją pardavinėjam po 8 dol. 
Gaunama ir "Drauge". 

Nors šios knygos išleidimas 
gerokai ištuštino mūsų kuopos 
kasą, bet visas gautas pelnas iš 
1983 m. "švyturio" baliaus buvo 
nutarta išdalinti labiau reika
lingiems. Pirmiausia 250 dol. 
buvo paskirta Šv. Antano para
pijos Cicero, pastatų remontui, 
paskui 100 dol. įamžinti a. a. 
sesę Pranute Dvilaitienę Tau
tos fonde, 100 dol. paskirta lie
tuvių teisėms ginti komitetui, 
už 50 dol nupirkta dovana vie
nai sergančiai sesei, 50 dol. pa
rama Lietuvos Bažnyčios Kro
nikoms leisti, su 50 dol. parem
tas Chicagos Jaunimo centras, 
30 dol. Balfui, po 25 dol. pen
kiems lietuvių laikraščiams, įs
kaitant ir "Draugą", visoms 
trims Chicagos lietuvių radijo 
valandėlėms ir Altai 
. Sausio 15 d. jūrų šauliai ruo

šiame Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto minėjimą. 
10:30 vai. uniformuoti dalyvau
sime pamaldose, o 12 vai. minė
jime šv. Antano parapijos salė
je. Kalbės "Varpo" redaktorius 

KANADOJE 
— Kun. Antanas Saulaitis, 

jėzuitų provincijolas, iš Chica
gos atvyks į Kanadą ir sausio 
20-22 dienomis Good Shepherd 
vienuolyno patalpose praves su
sitelkimą jauniesiems vyrams. 
Kviečiami 18-39 metų amžiaus 
vyrai šiame susitelkime daly
vauti. Reikia registruotis iš 
anksto, kad žinotų skaičių ir 
paruoštų tam skaičiui patalpas. 

— A. a. Juozas Ramanauskas 
i gruodžio 10 d. mirė apdegęs gais-
j re, kuris sur. tukino Ramanaus
kų gyvenamą namą. Žmona, 
nors apdegė ,bet pasveiko, o jis 
po kelių dienų mirė Ligoninėje. 
Velionis buvo sulaukęs 83 m. 
amžiaus, kilęs iš Lankeliškių 
km., Pajevonio valsč., Vilkaviš
kio apskr. Jaunystėje jis daly
vavo Nepriklausomybės karuo
se. Lik . serganti nuo apdegimo 
Smona, sūnus Sigitas Ramonas 
Chicagoje ir duktė Genė Kaže-
mėkaitienė Hamiltone. Jaunes
nioji duktė buvo anksčiau mi
rusi. 

— Dail. Vytautas Trečiokas, 
lietuviams Kanadoje ir Ottawo-
je, kur jis gyvena, gerai žino
mas, bet pirmą kartą pereitais 
metais surengė savo dailės paro
dą Nepean Visual Arts centre. 
Kanados kritikai apie jį gana 
gerai atsiliepė, nors kritiškai 
pasisakė apie jo stilizuotas figū
ras. Straipsnis buvo atspaus
dintas "The Citizen" laikraštyje. 

Antanas Kučys, o meninėje pro
gramoje dalyvaus solistė Aldo
na Buntinaitė. BažnyMa tą die
ną bus išpuošta gy\omis gėlė
mis. Vasario 11 d. uniformuoti 
jūrų šauliai iškelsime Lietuvos 
tautinę vėliavą prie Cicero mie
sto valdybos, kuri nuo vasario 
11 d. 12 vai. plevėsuos visą sa
vaitę. Vasario 12 d. dalyvausi
me 10:30 vai. pamaldose, o tuo
jau po pamaldų Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjime šv. Antano parapijos 
palėje. Kalbės krikščionių de
mokratų pirmininkas Vladas 
Šoliūnas, o meninėje dalyje so-
'istė Margarita Momkienė. 

Visuotinis metinis kuopos na
rių susirinkimas vyks kovo 11 
dieną 12 vai. Šv. Antano para
pijos salėje. Kuopos pirmininku 
dabar yra Juozas Mikulis. 

Metinis kuopos "švyturio" 
balius bus spalio 6 d. šaulių na
muose Chicagoje. Meninę pro
gramą atliks Kazio Skaisgirio 
vadovaujamos "Dainuojančios 
Žemaitės". 

Esame kviečiami dalyvauti 
JAV karo veteranų veikloje. 
Prie buvusių kuopos pirmininkų 
Stasio Bernatavičiaus, paskui 
a. a. Kazio Klinausko mūsų san
tykiai su VFW 9115 postu buvo 
labai geri, bet paskui jie atvė
so, nors jų vyrai ir moterys uni
formuoti su vėliavomis dalyvau
ja Vasario 16 iškeliant Lietuvos 
vėliavą prie Cicero miesto val
dybos, paskui minėjime bažny
čioje ir salėje, o taip pat ir bir
želio mėn. Sovietų Rusijos da
romam Ketuvių tautos naikini
mo minėjime. 

S. Paulauską/* 

. TIKRINAMAS 
KRAUJO SPAUDIMAS 

Pagal 12 wardo aid. Al. Ma-
jerezyk pranešimą, mūsų apy
linkės gyventojai turi teisę daly
vauti nemokamoje aukšto krau
jo spaudimo tyrinėjimo progra
moje, kuri yra pravedama St. 
Luko-Rush-Presbyterian medici
nos centre. 

Aid. Al. Majerczyk, kuris taip 
pat yra miesto sveikatos komite
to pirmininkas, parūpino galimy
bę mūsų apylinkės gyventojams 
pagerint jų sveikatą. Norintie
ji programoje dalyvauti negali 
turėti rimtų sveikatos trūkumų, 
išskyrus aukštą kraujo spaudi
mą, ir turi būti tarp 18 ir 70 
metų amžiaus. Priimtieji asme
nys gaus nemokamą širdies ir 
plaučių patikrinimą daktaro ka
binete ir vaistus nuo aukšto 
kraujo spaudimo. Vizitai'pagal 
susitarimą, atsižvelgiant į pa
cientų laisvą laiką. 

Ši programa ne tik pagelbės 
žmonėms, kenčiantiems nuo 
aukšto kraujo spaudimo, bet ir 
medicinos mokslo pažangai. St. 
Luko Presbyterian medicinos 
centras yra plačiai žinomas kaip 
pirmaujantis šioje srityje. Dau
gybė žmonių yra jau pasinaudo
ję jo patarnavimais. Aid. Al. 
Majerczyk sutinka su American 
Heart Association nuomone, kad 
ankstyvas pasitikrinimas yra 
geriausias būdas kovoje prieš 
širdies ligas. Suinteresuoti as
menys tarp 18 ir 70 metų 
amžiaus prašomi skambinti į 
aldermano Majerczyk įstaigą tel. 
476-5303. Aki Majerczyk įstai
ga yra 5134 So. Kedzie Ave. 

V. U. 
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6INTARAS P. 6EPENAS 
2649 W. 8Srd Street 

i Onieago, IL 00629 
TBL — T7«-oi« 

Kaadien 9—6 vai vak 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

r Vaizdas iŠ Ka!rd4 eglutfe programos 
1 amstinfcje molc/Ktoje. 

'Štai atūži Salta žiemužč". suvaidinto gruodžio 17 d. Kr. Donelaičio litu-
Ntntr. J. Taitmlattlo 

Afrikatas JOHAS ttIMITIS 
8247 80. Kedate Avenoe 

CMeago, IL 60629 
1 * — T7W700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL vak. 
ftettad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 


