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(Tęsinys) 
Uždarė mane vagone į 

atskirą užtvarą ir išvežė. Nuo 
Potmos siaurukas traukinu
kas vežė kalinius pelkėtais 
m i š k a i s . Visą kelią, pe r 
atidarą langeli, matėsi vien 
spygliuotų vielų užtvarai — 
konclageriai, kareiviai — sar
gai, Sūnys. Vienas po kito virš 
20 konclager ių , kuriuose 
sugrūsta beveik dvigubai 
žmonių, negu yra vietų — išti
sa sovietų vergų respublika. \ 
griežto režimo politkalinių — 
moterų konclagerį patenkama 
pravažiavus pro visus kitus 
konclagerius, kurie išdėstyti 
pagal geležinkelio liniją, vežio-
jančią beveik išimtinai t ik 
kalinius. Čia todėl ir langelių 
neuždarė — patekome į vergų 
va l s tybę . Pr ie kiekvieno 
konclager io t r a u k i n u k a s 
sustodavo, kad išsodintų a r 
įsodintų kalinius. Pakelyje ir į 
m a n o u ž t v a r ą į s o d i n o 
ukrainietę politkalinę Šabatū-
rą Stefaniją Michailovna, 
kurią atvarė iš karcerio, nes 
mūsų konclageryje karcerio 
nėra; nubaustas kalines išve
ža į kriminalinių kalinių 
konclagerių karcerius. Šaba-
tūra Stefanija Michailovna 

•1938 m. gimimo, menininkė, 
baigusi aukštąją meno mokyk
lą, visai pražilusi ir išsekusi 
buvo beveik metus, su trumpo
mis pertraukomis, kanki
nama karceryje ir griežto reži
mo kalėjimo kameroje, vien už 
protestą — atsisakė priversti
nio darbo, kad konclagerio 
vyresnybė, KGB vadovau
jant, konfiskavo ir vėliau 
sudegino jėg la i sva la ik io 
pieštuku nu ;estus piešinius. 
Sovietų pareigūnai bijo ne tik 
tiesos žodžio, poezijos eilučių, 
bet ir i . 'kaltų piešinių — visur 
įžiūri sau pavojų ir viską iš 
kalinių konfiskuoja ir degina. 
Vagone Stefanija Šabatūra 
bandė kelis žodžius pasakyti 
k i t ame už tva re vežamam 
tautiečiui kaliniui, už ką 
kareiviai ją labai piktai iško-
liojo ir pagrasino uždėsią 
antrankius. 

Pagaliau paskutinis sustoji
mas ir mus išlaipino. Išskirstė 
ką-kur, o mudvi su Stefanija 
nuvarė į moterų konclagerio 
priimamąjį, kur abi iškrėtė, iš 
manęs atėmė teismo nuospren
dį „patikrinimui", kurio vėliau 
nebeatidavė, nors daug kartų 
rastu kreipiausi į konclagerio 
viršininką, prašydama grąžin
ti. Sovietų pareigūnai nemėgs

ta savo nusikalstamų teismų 
nuosprendžių palikti politkali
niams ir beveik iš visų juos 
atima tuoj po teismo ar atvežę 
į lagerį. Po kratos mano rūbus 
paėmė į sandėlį, o mane 
aprengė kalinės uniforma: 
dryžuota suknele ir kartu su 
Stefanija nuvarė į zoną. Kelio
nė iš Vilniaus į Mordoviją 
užtruko visą mėnesį. Kalinės 
mudvi pasitiko su meile ir 
nuoširdumu, pavaišino kuo 
turėjo, o kažkuri ukrainietė 
kalinė prieš mano lėkštę išdės
tė iš gėlyčių nepriklausomos 
Lietuvos trispalvę, tuo mane 
maloniai nustebindama ir 
nudžiugindama. 

Moterų konclagerio zona 
maža — nedidelis trikampis 
kiemas, aptvertas dviguba 
spygliuota, o trečia aukštų 
lentų, kad nieko nematytu-
mei, tvora, virš kurios įreng
tas saugančių mus kareivių 
postas — maža su stogeliu 
būdelė. Kareiviai keisdavosi 
kas 3 vai. Kaliniams su jais 
kalbėtis griežtai draudžiama. 
Viduryje kiemo senas medinis 
namukas — barakas, kuriame 
vienas kambarys, cechas, 
kuriame privalėjome per dieną 
pasiūti po 60 porų darbinių 
pirštinių. Kas neišpildydavo 
tos normos, tuos veždavo už 
bausmę į karcerį. Siuvamos 
mašinos buvo labai senos, 
dažnai gesdavo, siūlas blogos 
kokybės ir kas 5-10 min. 
nutrūkdavo, pasiūti tas 60 
porų pirštinių — tikra 
kankinystė. Aš tą normą siū
davau nuo 6 vai. ryto iki 22 
vai., su mažomis pertrau
komis — pavalgyti, pasivaikš
čioti, pasimelsti. Gerai, kad 
mes dirbome viena pamaina, 
mūsų buvo nedaug, o kitaip 
nuolat būčiau buvusi karce
ryje, nes p e r pama iną 
neįmanoma su nuolat gendan
čia siuvama mašina, pasiūti 
normą. Cechas žemas, jokių 
ventiliatorių, todėl oras nuo 
elektra varomų siuvamų maši
nų įkaista, o nuo siuvamų 
pirštinių daug dulkių, jų tarpe 
ir stiklo dulkių — jomis 
padengta medžiaga, kurią 
prisiūdavome prie pirštinių 
delno, kad ne taip greitai 
suplyštų. Pirštinės skirtos 
nešioti plytom, prie statybų ir 
kitų darbų. Dabar normą 
pakėlė ir per parą kaliniai 
privalo pasiūti 110 porų 
pirštinių. Sovietai vergams 
negailestingi! 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Liūdna sukaktis 

Kasmet sausio 24 d. lietuvių 
atmintin sugrįžta liūdnoji 
sukaktis: Vilniaus vyskupo 
J u l i j o n o S t e p o n a v i č i a u s 
ištrėmimo metinės. Šiemet šita 
sukaktis jau grįžta 23-čią 
k a r t ą . B e v e i k k e t v i r t i s 
šimtmečio tremties šiame 
pažangos, laisvės, demokra
tijos, žmogaus teisių ir laisvių 
amžiuje. 1961 m. sausio 24 d. 
vyskupas Steponavičius buvo 
nušalintas nuo Vilniaus arki
vyskupijos administravimo 
pareigų ir priverstas apsigy
venti administracinės valdžios 
paskirtoje vietoje: Žagarėje, 
Joniškio rajone. Nušalinant, 
vyskupui n ^ b m ' r-atHktas 
joks kaitinimas. Iki &iol niekas 
nežino, a r tai buvo LTSR 
Ministrų tarybos nutarimas a r 

Demokratija Venecueloje. Buvęs prezidentas Luis 
Herrera Campins (kairėje) sveikina naujai išrink
tą prezidentą Jaime Lusinchi. Šis pasakė savo 
inauguravimo kalboje, kad svarbiausias jo 

vyriausybės uždavinys bus „iki paskutinio cen
to" sumokėti visas skolas užsienio bankams. 
Veriecuela turinti 35 bil dol. skolų. 

Islamo sąjunga 
susiskaldžiusi 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

tik Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio savivalė pagal 
principą: kaip norime, taip 
padarome! Tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje tikintieji yra 
įsitikinę, jog vyskupas Juli
jonas Steponavičius iš Vil
niaus buvo ištremtas vien dėl 
to, kad sąžiningai ir uoliai ėjo 
savo vyskupiškas pareigas, 
vien už „tikėjimo meilę ir už 
savo pareigų gerbime", kaip 
prieš devynerius metus rašė 
Vilniaus arkivyskupijos kuni
gai. 

Pavykusi misija 
Popiežius Jonas Paulius II 

sausio 23 d. atskirai priėmė 
Arpen^inos ir Čilės užsienio 
reikalų ministrus, kurie kiek 
anksčiau Vatikane, daly
vaujant valstybės sekretoriui 

Kairas . — Egipto spauda 
su pasitenkinimu sutiko žinią, 
k a d i s l a m o v a l s t y b i ų 
konferencija, kuriai šiuo metu 
pirmininkauja Maroko kara
lius, nutarė pakviesti atgal 
Egiptą, išmestą iš organizaci
jos 1979 m. po sutarties su 
Izraeliu pasirašymo. Egipto 
pakvietimui priešinosi Libija 
ir Sirija. 

Sių valstybių vadai nedaly
vavo suvažiavime Casablan-
coje. Nebuvo Irako, Irano, Jor
dano, Libano ir Al? iro vadų. 
Musulmonų paku l i s šitmdie": 
suskilęs kaip niekada. Irarc-
Ira?") karas, korfliktas Vaka
rinėje Sacharoje, palestiriiečiv 

k a r d i n o l u i C a s a r o l i i r 
atitinkamų kraštų delegaci
jom, pasirašė tarpusavio 
taikos ir draugystės sutarti, 
įpareigojančią Argentinos ir 
Čilės vyriausybes trumpiau
siu laiku draugiškai išspręf t* 
pietinės zonos teritorinį ginčą. 
Abi valstybės taip pat įsiparei
goja palaikyti ir vystyti 
draugiškus tarpusavio santy
kius ir visada tiktai taikir. 
gontus priemonėmis spręsti 
visus tarp jų kylančius ginčus. 
Šis susitarimas yra Apaštalų 
Sosto tarpininkavimo misijos 
tiesioginė išdava. Šiai misijai 
iki savo mirties vadovavo 
lietuviam gerai pažįstamas 
kardinolas Antanas Samore, 
kurio diplomatinius sugebė
jimus ir kantrias pastangas 
tarpininkavimo misijoje iškė
lė Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Casaroli. 

Maldos už v ienybę 
Pagal nusistovėjusią tradi

ciją, šventasis Tėvas iškilmin
gomis pamaldomis šv. Pau
l i a u s už Romos sienų 
bazilikoje užbaigė Maldos 
Oktavą už krikščionių vieny
bę. Krikščionių susiskaldy
mas ir tarpusavio nesutari
mai , pažymėjo popiežius 
sekmadienį kalbėdamas vieno
je Romos parapijoje, didžiai 
kenkia Evangelijos skelbimui, 
todėl turi būti ryžtingai veikia 
ma, kad krikščionių vienybė 
vėl būtų atstatyta. Kristus yra 
vienas ir nedalomas, pažymė
jo popiežius. Krislu* mirė ant 
kryžiau? už visus žmones. 
Vieno ir nedalomo Kristaus 
vardu visi tikintieji buvo 
pakrikštyti. 

klausimas net nebuvo bando
mas išspręsti. Teoretiškai 
islamo šalių konferencija api
ma 43 valstybes, turinčias 
apie bilijoną gyventojų. 
Valstybių vadų konferencijos 
kviečiamos kas treji metai, o 
užsienio ministerie-' .usirenka 
kasmet. Nežiūrint tokios 
plačios valstybių sąjungos, jos 
įtaka pasaulio politikoje labai 
maža. 

Musulmonų suvažiavimas 
visada palaiko savuosius vidi
niuose kitų valstybių konflik
tuose. KonferenHja Maroke 
pritarė Filipinų nusulmonų 
k o v a i p r i e š F i l i p i n ų 
vyriausybę. Kipro saloje 
teisingi yra turkai, o ne grai
kai. 

Islamo konferencija per 13 
savo gyvavimo metų išugdė 
didžiulę biurokratiją. Jos cen
tras yra Mekoje. Čia gyvena 
generalinis sekretorir? ir ketu
ri jo asistentai, kurie prižiūri 
vienuolikos skyrių veiklą. 
Veikia dar 13 savarankiškų 
departamentų, kaip Islamo 
solidarumo fondas, Islanv-
civilinės aviacijos taryba. 
>ultūros taryba ir kt. Atskirai 
veikia islamo laivininkystės 
biuras ir atskiras bankas. 
Veikia islamo tarptautinis 
teismas ir keli komitetai jauni
mui. 

Šalia dabar organizacijoje 
sujungtų musulmonų, beveik 
trečdalis pasaulio musulmonų 
organizacijai visai nepriklau
so. Tai Indijoje ir Sovietų 
Sąjungoje gyveną islamo 
išpažinėjai. 

Organizacijos silpnumas — 
sus iska ldymas sektomis, 
neveik visose k nferencijos 
jstaigose vyrauja sumai 
musulmonai. Dėl to šijitai, 
kurie valdo Iraną, nesutinka, 
kad konferencija tarpinin
kautų konfliktą su Iraku 
narpliojant, šijitai įtaria, kad 
suniai bus neobjektyvūs ir 
palaikys Iraką. 

Egiptą pakvipus atgal į 
islamo organizaciją, ji dar 
daugiau suskils, nes minėtos 
Sirija, Libija, Jemenas negali 
atleisti Egiptui, kad tas susi
tarė su Izraeliu Camp Davide ir 
nutarė daugiau n e bekariauti. 

— Spaustuvės darbininkai 
nutraukė I tn Londono 
Times spaus i . * , ' r laikraš
tis vėL^pasirodė po septynių 
dienų pertraukos 

— Valstybės pasekretorius 
L. Eag lebu rge r pasakė 
Kongresui, kad reikalavimas 
atitraukti iš Libano Amerikos 
marinus sustiprintų radikalus 
ir ekstremistus Viduriniuo
siuose Rytuose. 

— Nikaragvos sandinistų 
valdžios narys Tomas Borge 
pareiškė spaudai, kad 1985 m. 
bus demokratiniai rinkimai, 
kuriuose galės dalyvauti ir 
opozicijos partijos. Jos gaus 
televizijos ir radijo stočių laiko 
savo kampanijai. Valdžia 
paskelbė, kad 347 sukilėliai 
prieš sandinistų valdžią 
amnestijos paskatinti jau 
pasidavė ir buvo paleisti. 

— Po daugelio mėnesių 
sausros pietinėje Afrikoje 
siautė lietinga audra, daug 
kur patvino upės, žuvo 100 
žmonių, daugiausia Mozam
bike. 

— Jugoslavijos prezidentas 
Miką Spiljak baigė pasitari
mus Washingtone ir išvyko į 
Kaliforniją. 

— Maskvoje mirė rusų or
todoksų kun. Sergej Zeludkov, 
ilgametis disidentas, kovo
tojas už žmogaus teises, 74 m. 
amžiaus. Nuo 1960 m. jam 
buvo uždrausta eiti dvasiškio 
pareigas. Jis buvo tarptau
tinės Amnesty International 
sąjungos narys, Maskvos sky
riaus veikėjas. 

— Britanijos premjerė Mar-
garet Thatcher pirmą kartą 
aplankė Varšuvos pakto narę 
— Vengriją. Vakar ji susitiko 
su komunistų partijos vadu 
Janos Kadar. 

— Komunistų sukurstyti 
Ispanijoje streikavo uostų 
darbininkai. 

— L i b a n e v a l d ž i o s 
kariuomenė susišaudė su šiji-
tų ir su druzų milicijomis. I 
valdžios rankas pateko nema
žas šijitų ginklų sandėlys 
Beirute. 

— Sudano pietuose sukilėlių 
gauja puolė naftos gręžimo 
Chevron bendrovės stotį, 
nušovė tris darbininkus, 
penkis sužeidė. 

Lenkijos valdžios 
laiškas VValesai 

Varšuva . — Lenkijos 
darbininkų profesinių sąjun
gų buvęs vadas Lerh Walp?« 
gruodžio 29 d. paraše iaiaką 
Lenkijos premjerui gen. Jaru-
zeUkiui. Laiške jis skundėsi, 

Pask i r t i du nauji 
arkivyskupai 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II sausio mėn. užpildė 
dvi svarbias vietas JAV 
katalikų Bažnyčioje. Bostono 
arkivyskupijos galva paskir 
tas vyskupas Bernard Law, 
buvęs Springfield—Girar-
deau, Mo. vyskupu. J i s žino
mas kaip kovotojas už 
žmogaus teises, ak tyvus 
ekumeninio sąjūdžio dalyvis. 
Laikomas konservatorium, 
nusistačiusiu prieš moterų 
kunigystę. J i s .ačiau vado
vavo komisijai, kuri rekomen
davo priimti į katalikų Bažny
čią episkopalų kunigus, nors 
jie buvo vedę. Jie ir liko kuni
gais. 

Nikaragvos vadai 
turėtų bijoti 

Caracas . — Sekretorius 
Shultzas Venecuelos prezi 
dento J. Lusinchi inaugura
vimo proga pasakė korespon
dentams, kad netiesa, jog 
Amerika stengiasi nuversti 
N i k a r a g v o s s a n d i n i s t ų 
valdžią. Tai pasakė Nikarag
vos chuntos vadas Daniel 
Ortega Saavedra. 

Sekretorius Shultzas pareiš
kė, kad tai pono Ortegos 
fantazijos vaisius. Jo vietoj jis 
turėtų bijoti, nes jis apgavo 
Nikaragvos liaudį, apgavo 
revoliuciją, jos viltis. Dabar jo 
valdžia ištrėmė miskitų indė
nus, suvaržė laisvą spaudą, 
persekioja Bažnyčią, puolė jos 
popiežių, suroganizavo su 
sovietų ir Kubos pagalba 
didžiulę armiją, kuri nerei
kalinga krašto saugumui, 
pareiškė sekretorius. 

Pakilo j erdvę 
Cape Canaverci- — Vakpr 

d a u g k a r t i n i o n a u d o j i m e 
erdvėlaivis laimingai pakilo į 
erdvę, kur išbus aštuonias 
dienas. Šioje kelionėje pirmą 
kartą bus išbandyti nauji 
MMU prietaisai (Manned 
Maneuvering Uni ts) . Du 
astronautai: Bruce McCand-
less ir Robert Stewart su šiomis 
skraidančiomis „kėdėmis" at
sitolins nuo erdvėlaivio, 
nepririšti jokiais diržais ar 
deguonies tiekimo vamzdžiais. 
Anksčiau astronautai „vaikš
čiodavo" erdvėje pririšti prie 
erdvėlaivio. 

Šie nauji įrengimai padės 
ateityje astronautams priartė
ti prie ten esančių satelitų 
remonto ar dalių pakeitimo 
darbams. Šiuo skridimu į 
erdvę iškeliami du satelitai. Iš 
penkių astronautų tik vienas 
skridimo vadas Vance Brand 
jau yra dukart buvęs erdvėje. 
Kiti skrenda pirmąsyk. Jų 
tarpe yra jau antras juodas 
astronautas, Massachusetts 
Technologijos Instituto fizi
kos daktaras Ronald McNair. 
33 metų amžiaus. 

kad spauda jį nuolat puola, 
valdininkai persekioja jį ir jo 
šeimą. Ketvirtadienį !?nkų 
vyriausybė paskelbė ligą 
atsakymą į Walesos laišką. 
Walesa kaltinamas „didele 
galva", noru pagarsėti. J is 
netinkąs derėtis su vyriausy
be. J i s bandąs laužyki visus 
Lenkijos įstatymus, jis jau 
tapęs milijonieriumi savo 
atstovaujamų da rb in inkų 
sąskaiton. 

Lenkų valdžios laiškas adre
suotas ..piliečiui Walesai". 
Lašką pasirąžė vyi ausybės 
skundų ir laiškų ištaigos 
direktorius Z. Jurek. 

Naujasis New Yorko arki
vyskupas bus John Joseph 
O'Connor, kuris prieš septy
nis mėnesius buvo paskirtas 
Scrantono, Pa. vyskupu. Kuni
gu jis tapo 1945 m., turi poli
tinių mokslų doktoratą iš 
Georgetowno universiteto ir 
psichologijos magistro laipsnį 
iš Kata l ikų universi te to 
Washingtone. Gimęs 1920 
sausio 15 d. Philadelphijoje, 
vyskupas O'Connor kurį laiką 
tarnavo kaip kardinolo Ter-
rence Cooke, New Yorko arki
vyskupo pagalbininkas, vado-
v a u d a m a s k a r i n i a m s 
kapelionams. J is pats 27 
metus buvo karo laivyno kape
lionu ir užsitarnavo admirolo 
laipsnį. 

Paskirtas vyskupu Scranto-
ne vyskupas O Connor griebė
si darbo energingai. Po šešių 
mėnesių vietinis laikraštis 
„The Scranton Times" išrinko 
jį „metų vyru", kurio darbai 
davė laikraščiui daugiausia 
žinių. J i s tuoj sudarė komi
sijas ekumeniniams darbams, 
švietimui, benamių šalpai. 
Vyskupas esąs energingas, 
labai darbštus, vado tipo. Šios 
vyskupo savybės būsiančios 
naudingos didelėje New Yorko 
arkivyskupijoje. Scrantone 
vyskupas turėjo 369,000 
katalikų su 460 kunigų ir 60 
katalikiškų pradžios mokyk
lų. New Yorke jam teks vado
vauti 1,839,000 katalikų su 
2,500 kunigų, 290 mokyklų, 
5,178 vienuolėmis ir 436 
vienuoliais. 

New Yorko arkivyskupija 
yra ketvirta didžiausia Ameri
koje po Los Angeles, Chica-
gos ir Bostono. Šalia pradžios 
mokyklų New Yorke veikia 64 
t^mnazijos su 38,635 studen
tais, 11 kolegijų ir universitetų 
3U 41,000 studentų. Turi 13 
Hg-ninių ir 5 specialias ligoni
nes, sanatorijas su 5,000 vietų. 
Veikia dvi gailestingųjų sese
lių mokyklos, 15 namų našlai
čiams ir 11 prieglaudų invali
dams ir seneliams. 

Iki šiol New Yorko arki
vyskupas būdavo ir vyriausias 
karinių JAV jėgų kapelionas. 
Taip buvo per 65 metus. Dabar 
popiežius pasakė, kad tos dvi 
vietos bus išskirtos. Karinį 
vikarą jis paskirsiąs vėliau. 
Vatikanas neskelbia, kodėl tie 
du postai atskiriami. Sakoma, 
kad vienam asmeniui tokios 
dvigubos pareigos yra per 
sunkios. Karinio vikaro 
dispozicijoje yra apie 2 mili
jonai katalikų. Tai kariuo
menės nariai ir jų šeimos, 
Veteranų administracijos ligo
ninės, ambasadose užsieniuose 
dirbą katalikai. Vedybų, krikš
to, sutvirtinimo dokumentai 
būdavo laikomi New Yorke 
karinio vikariato archyvuose. 
Atskyrimas ir atskiros įstai
gos įkūrimas sustiprins kari
nio kapeliono pozicijas 
prestižą. ir 

K A L E N D O R I U S 
Vasario 4 d.: Gilbertas, Joa

na, Vydimanta8, Arvilė. 
Vasario 5 d.: Avitas, Agota, 

Gaudvinas, Birutė. 
Vasario 6 d.: Teofilius, Dara

ta, Alkis, Živilė. 
Vasario 7 d.: Ričardas, Juli

jona, Ramutis, Druva. 
ORAS 

Saulė teka 7:01, leidžiasi 
6dt& 

Denesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 35 1., 
naktį 25 1. 

. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. vasario mėn. 4 d. 
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A.A. VYTAUTĄ ENDZIULAITĮ 
PRISIMENANT 

B. ŽUKAUSKAS 

1918 m. pradžioje bolševikai 
Šaukė mitingus, norėdami gau
ti tremtinių pritarimą pagrob
ti Lietuvių draugijos centro 
komiteto lėšas. Viename tokių 
mitingų, man susiginčijus su 
mitingo ruošėjais dėl klastoji
mo balsuotojų skaičiaus duo
menų į mitingo prezidiumą, 
mane smarkiai palaikė A. 
Matulaitis ir Vytautas En-
dziulaitis. Bolševikai puolė 
mušti mane palaikančius atei
tininkus. Buvo sukruvinti Kos
tas Vaitkus ir Juozas Mickai-
tis. Mitinge buvęs Vincas 
Kapsukas, pirštu rodydamas į 
V. Endziulaitį, A. Matulaitį ir 
mane liepė mus areštuoti. Prie 
prezidiumo stalo buvęs gink
luotų raudongvardiečių būre
lis lietuviškai duoto įsakymo 
nesuprato, o Vytautui paragi
nus dėl vartojamo smurto ap
leisti salę, arešto išvengėme. 

Vytautas nevaidino šven
tuolio. Mėgo draugystę, mėgo 
lankytis mergaičių bendrabu
čiuose. Nelurėjo išskirtinos 
simpatijos. Visos draugės jam 
buvo mielos, su kiekviena ras
davo pokalbį. Nemėgo tuščio 
flirto, dviprasmių anekdotų. 
Bet mokėjo pajuokauti, mėgo 
žaidimus, o ypač mėgo gra
žias lietuvių liaudies dainas. 

Lietuvon 
Po 1917 m. lapkričio 7 d. bol

ševikų perversmo lietuvių vi
suomeninė ir politinė veikla 
vyko normaliai. Bet rusų vyk
domas visuomenėje teroras ir 
pilietinis karas buvo grėsmin
gi. Miestuose pradėjo trukti 
maisto produktų. Intensyvė-
jant bolševikų šėlimui, Vytau
tas pajuto, kad Rusijoje lietu
vių visuomenėje jo misija 
baigta. Jam rūpėjo kuo grei
čiausiai grįžti Lietuvon, rūpė
jo Lietuvos liaudį ir darbinin
kus įspėti nuo gresiančio 
bolševikinio maro. 1918 m. ko
vo mėn. vokiečiams su rusais 
pasirašius taikos sutartį ir 
fronte nurimus karo veiks
mams, Vytautas patraukė Lie
tuvos link. Normalaus su Lie
tuva susisiekimo nebuvo. Jis 
ryžosi grįžti vienas pirmųjų. 
Reikėjo pereiti rusų ir vokie
čių apkasus išraižytus spyg
liuotomis vielomis. Ilgą kelio 
gabalą sukoręs pėsčias, labai 
suvargęs ir išbadėjęs, pasiekė 
vokiečių nualintą Lietu
vą. Patraukė į Kauną, kuria
me buvo įsikūrusi vokiečių ry
tų fronto vadovybė. Kaunas su 
aplenkėjusiais gyventojais ir 
gausia Lietuvai nedraugin
ga žydų mažuma, susispietu
sią į labai kairėn palinkusią 
soc. demokratų organizaciją 
"Bund", atrodė skurdus. Kau
ne Vytautas susirado gimna
zijos direktorių Praną Dovy
daitį, (su kuriuo studijų 
pradžioje Maskvoje gyveno 
viename kambaryje), ir kuni
gus prof. V. Jurgutį, prof. Mor
kų Morkelį, kun. M. Vaitkų, 
kun. A. Dambrauską-Jakštą ir 
vieną kitą lietuvį inteligentą. 
•Kaune veikė knygoms leisti 
šv. Kazimiero draugija, ku
riai vadovavo kai kurie čia mi
nimi kunigai. Vytautą jie pa
žino iš prieškarinių laikų. Jam 
tuoj buvo pasiūlyta mokytojo 
vieta keliose gimnazijose, di
rektoriaus vieta Vilkaviškio 
gimnazijoj. Tuo būdu jis galė
jo susikurti reliatyviai patogų 
gyvenimą. Tačiau Vytautui 
rūpėjo ne patogus gyvenimas, 
be t kova dėl L i e t u v o s 

laisvės ir vargstančių lietuvių 
geresnio gyvenimo. Jam rūpė
jo suorganizuoti Kauno darbi
ninkus ir įkurti krikščionių de
mokratų masinius skyrius. 
Todėl jis tenkinosi menkai ap
mokama, rodos 200 mk tarny
ba Šv. Kazimiero draugijoje. 
Iš tokio atlyginimo jis nei so
čiai pavalgyti nei šiltesnį dra
bužį įsigyti negalėjo. 

Pirmiausiai jis suruošė "Bal
tosios gulbės" salėje viešą pas
kaitą apie bolševikų pavojų. 
Lietuviams paskaita labai pa
tiko. Susidomėjo ja ir okupan
tai vokiečiai. Bet jie įžiūrėjo ir 
sau pavojų ir paėmė Vytautą 
savo priežiūron. Ta pačia tema 
suruošė paskaitas Aleksote ir 
Šančiuose. Po to dėmesį nu
kreipė į darbininkus. Susira
dęs Ti lmanso ir Smito 
f a b r i k u o s e d a r b i n i n k ų 
priklausiusių Šv. Juozapo 
draugijai, jų padedamas, at
gaivino Šv. Juozapo draugiją. 
Tai buvo pradžia jo numaty
tai kurti Darbo Federacijai. 
Patyręs apie sunkų vokiečių 
labai išnaudojamų darbinin
kų gyvenimą, pareiškė griežtą 
protestą vokiečiams. Vokie
čiai į protestą atsižvelgė ir 
darbininkus geriau aprūpino, 
o išvykdami iš Marvos dvaro 
darbininkams paliko daug tur
to. Už tą rūpestį darbininkai 
buvo dėkingi krikšč. demo
kratams. Daugeliui darbinin
kų išrūpino žemės sklypus pa-
s i s o d i n t i d a r ž o v ė m s . 
Neužmiršo Vytautas ir kultū
rinių "Dainos" ir "Scenos" 
draugijų. 

Politinei veiklai jis sutelkė 
būrį ateitininkų grįžusių iš Ru
sijos. Jiems sėkmingai vado
vavo jo pasitelkti bendradar
biai Petras Radzevičius, 
Domas Micuta, Agota Saba
liauskaitė, Mikalojus Lipčius, 
Antanas Dėdelė, Leonas Bist
ras. Be atgaivinto Kauno 
Krikščionių dem. partijos sky
riaus, buvo įsteigtos kuopos 
Aleksote, Šančiuose ir Aukš
tojoj Panemunėje. Spalių mėn. 
pradžioje sušaukė slaptą ka
talikų veikėjų kongresėlį, ku
riame dalyvavo katalikai vei
kėjai iš įvairių Lietuvos 
vietovių. Kongresas nutarė įs
teigti Katalikų veikimo cent
rą, kuris sėkmingai veikė ligi 
Lietuvos okupacijos. 
Tuo tarpu nuo 1918 metų pra

džios pradėjo veikti iš Rusijos 
grįžę komunistai. Viktoras 
Griškelis dar 1917 m. buvęs 
aušrininkų pirmininkas, per
ėjęs komunistų pusėn, grįžęs 
Kaunan ir pasivadinęs Survi
lų, iš žydų ir rusų suorganiza
vęs Revoliucinį komitetą dir
bo destruktyvų darbą. Jie 
skelbė Valstybės Tarybos dar
buotojus "V nie zakona", (reiš
kia už įstatymo ribų), kuriuos 
be atsakomybės galima žudy
ti. Artėjant rudeniui ir vokie
čiams besirengiant Lietuvą 
apleisti, reikėjo skubėti orga
nizuoti Kauno miesto Tarybą 
ir Valdybą. 

Vokiečių militaristams šiek 
tiek atleidus priespaudos varž
tus, politinės grupes suskato 
ruošti mitingus. Aišku, kad 
Vytautas su savo bendradar
biais nesnaudė. Jam vado
vaujant, jie įvairiose vietovėse 
suruošė sėkmingus mitingus. 
Atėjus rinkimų metui , duome
nys buvo visai patenkinami. I 
70-ties narių Miesto tarybą 
krikščionys demokratai pra
vedė 14 narių, o į 10-ties narių 
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Miesto valdybą — 3 narius. 
Tokio narių skaičiaus kitos po
litinės grupes ignoruoti nega
lėjo, todėl krikšč. demokratai 
turėjo įtakos į Miesto tarybos 
darbus ir pozityviai reiškėsi 
Miesto valdyboje, gindami 
darbininkų reikalus. To pasie
kė dideliu Vytauto pasišventi
mu ir darbštumu. 

Leonas Bistras pasakoja, 
kad atvykęs į Kauną apsigy
veno viename kambaryje su 
Vytautu. Kambarys buvo Šv. 
Kazimiero d-jos namuose ne
kūrenamas, šaltas kaip ledau-
nė. Tai privertė Vytautą pasi
rūpinti kuru. Kambario 
krosnį, Vytauto padedamas, 
Bistras pakurdavo kasdien. 
Varganai apsigyvenęs, nie
kieno neprižiūrimas, susirūpi
nęs politiniais reikalais, Vy
tautas mažai tevalgydavęs 
pusryčių ir vakarienės. Dėl 
darbų gausos dažnai pasilik-
davęs be pietų ir vakarienės. 
Iškilus Kauno miesto tarybos 
rinkimų reikalui, turėjo tartis 
su partijų atstovais, sudaryti 
rinkimų komisiją. Neturėda
mas šiltesnių drabužių, perša
lęs gavo ausies uždegimą, ku
ris susikomplikavęs pasiekė 
smegenis. Vieną dieną grįžęs 
iš pasitarimų paprašė Bistro, 
jį pasitarime pavaduoti. Liga 
komplikavosi. Grįžęs iš parti
jų pasitarimo Bistras rado Vy
tautą begulintį. Skundėsi au
sies skausmu. Per naktį ausies 
diegimas ir karštis sumažėjo. 
Vakarop jis manė keltis, bet 
karščiui pakilus padidėjo ir 
skausmai. Tokia padėtis tru
kusi apie 4 dienas. L. Bistras, 
(mediciną studijavęs Genevos 
ir Tartu universitetuose, o ki
lus I pasauliniam karui buvo 
mobilizuotas ir 1914-18 m. me
dicinos felčeriu tarnavo rusų 
kariuomenėje), Vytautą pri
žiūrėjo ir jį slaugė. Vieną va
karą išgirdęs ligonį labai šau
kiant, priėjęs prie lovos, 
pamatė jį be sąmonės lovoje 
besivartantį. Bistras vos pajė
gęs jį lovoje išlaikyti. Aprimęs 
po kiek laiko užmigo. Jam pra
budus, Bistras jo paklausė, 
kas buvo nutikę, kad jis taip 
smarkiai draskęsis. Nustebęs 
jis to visai neprisiminęs. 
Skausmas ausyje po to praėjo, 
bet sekančią dieną galvos kau
šo apačioje pajuto nedidelį 
skausmą. Bistras dėl to nu
siminė, nes jam buvo aišku, 
kad uždegimas prasiskverbė į 
smegenis. Sukviestas gydyto
jų konsiliumas ilgai svarstė, 
bet diagnozės nenustatė. Tem
peratūrai besilaikant ir skaus
mui didėjant, ligonis silpnėjo. 
Praėjus ligos sunkiausiam tar
pui, jis kiek pagerėjo. Tuo me
tu jis stropiai ruošėsi išpažin
čiai ir priimti Švenčiausiąjį, 
kurį dažnai priimdavęs. Sirg
damas prašęs Bistro garsiai 
skaityti maldas ir pats jas sek
davęs. Atlikus išpažintį ir pri
ėmus Švenčiausiąjį sveikata 
žymiai pagerėjusi. Ligonis 
pradėjo geriau miegoti, so
čiau valgyti, domėtis politikos 
įvykiais. Pagerėjusi sveikata 
tęsėsi apie savaitę laiko. Atro
dė, kad ligonis pagis. Jis pla 
navo pasveikęs vykti į Berly-

JAUNIMO DĖMESIUI 

Linas Kojelis, Baltųjų Rū
mų ryšininkas su JAV etni
nėm grupėm, atvyksta Chica-
gon ir vasario 19 d. 2 vai. p.p. 
dalyvaus JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybos 
Jaunimo centre rengiamame 
Vasario 16-tosios minėjime. 
Linas Kojelis labai pageidau
ja susitikti su jaunimu. Visas 
Chicagos lietuviškasis jauni
mas .yra kviečiamas šiame 
minėjime dalyvauti, išgirsti 
Lino Kojelio kalbos ir su juo 
susitikti. Linas Kojelis jau
nimo daugumai yra pažįsta
mas iš ateitinininkiškos bei 
lietuvių visuomeninės ir poli
tinės veiklos. 

"ATEITIES" NAUJOJI 
REDAKCIJA 

PRADEDA DARBĄ 

Naujai Ateitininkų federa
cijos valdybai perėmus parei
gas, prasidėjo ir naujosios 
"Ateities" žurnalo redakcijos 
darbo eiga. Sausio 22 d. Jau
nimo centre, Chicagoje, susi
rinko vyriausios redaktorės 
pakviestas redakcinis kolek
tyvas: Rima Janulevičiūtė, 
Ramunė Kubiliūtė, Linas 
Palubinskas, Arūnas Pemkus, 
Raminta Pemkutė, Darius 
Polikaitis, Birutė Tamulynai-
tė. Dalyvavo buvusios redak
cijos nary s Jonas Kuprys, ku
ris sutiko ir toliau būti 
redakcijos nariu. Dalyvavo 
Juozas Polikaitis, "Ateities" 
administratorius, ir Juozas 
Masilionis, "Ateities" rašinių 
kalbos taisytojas. Trūko Ar
vydo Žygo. 

Buvo tartasi įvairiais "Atei
ties" reikalais. Naujoji "Atei
ties" redakcija gražiai įverti
no buvusios redakcijos 
atliktus darbus ir kviečia vi
sus ateitininkus ir toliau 
bendradarbiauti "Ateityje". 
Toliau svarstysime lietuvių 
išeivių rūpesčius, ypač iš kata
likiškos ir ateitininkiškos per
spektyvos. Atsižvelgsime į 
praeitį bet tuo pačiu žiūrėsime 
ir į ateitį. Vienas iš dabarti
nių rūpesčių — išleisti "Atei
tį" laiku. 

R. Kubiliūtė 

ną daryti ausies operaciją. 
Lapkričio 28 dieną Vytau

tas ėmė silpnėti, dėl skausmo 
naktimis nemiegoti. Lapkričio 
30 d. reikalų verčiamas Bist
ras išėjo į partijos biurą, pa
likdamas tarnaitei prižiūrėti 
ligonį. Tarnaitė pastebėjusi 
Vytautą silpnėjant, išbėgo pa
šaukti gretimam bute gyvenu
sį kun. M. Vaitkų. Tuo tarpu jo 
lankyti atėjo prof. kun. V. Jur
gutis ir prof. kun. M. Morke-
lis. Grįžęs Bistras juos rado 
prie ligonio besimeldžiančius. 

Patikrinęs pulsą ir širdies 
plakinų jis konstatavo, kad li
gonis huvo dar gyvas. Tačiau 
širdies plakimas lėtėjo. Taip 
su šiuo pasauliu atsiskyrė 
energingas, darbštus, pilnas 
sumanymų vyras, sulaukęs 
vos 25 m. amžiaus. 

(Pabaiga) 

ATEITININKU 
NAMŲ POPIETĖ 

Atei t in inkų namuose 
Lemonte yra ruošiamos įvai
rios sekmadienio popietės. Po
piečių kalendorius: 

Vasario 26d.: 
Medicinos paskaitų ciklas 

prasidės su dr. Antano Raz
mos, jr., vėžio ligų specialistu, 
"Vėžio ligos ir ankstyvas yų 
diagnozavimas". 

Kovo 11-18 d. 
Jaunųjų dailininkių paroda, 

šioje parodoje dalyvaus pen
kios dailininkės: Vilija Eivai-
tė, Daina Juozevičienė, Daiva 
Karužaitė-Gogola, Jonė Karu-
žaitė, Rūta Končiūtė. 

Programoje bus meno api
būdinimas, Daivos Karužai-
tės savo kūrybos eilėraščių 
skaitymas. Bus gera proga 
pamatyti mūsų jaunų dai
lininkių meno darbus. 

Balandžio 8 d. 
Popietė su rašytoja Danute 

Augiene. Danutė Augienė yra 
žinoma vaikų eilėraščių rašy
toja ir vaikų knygų autorė. 
Šioje popietėje pagerbsime 
Danutės Augienės nuoširdų 
darbą vaikų kultūriniam auk
lėjimui. 

Visa lietuviška visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti į 
šias sekmadienio popietes. 

"ATEITIES" 
SKAITYTOJU DĖMESIUI 

Jaunučių kuopos, MAS kuo
pos, SAS draugovės ir send
raugių vienetai- — visi, kurie 
ypatingesniu būdu žada pami
nėti šv. Kazimiero metus, yra 
kviečiami apie tai pranešti ar 
parašyti "Ateičiai". Žinutės 
siunčiamos "Ateities" redak
cijos narei R. Kubiliūtei, 3106 
W. 84 Place, Chicago, IL 
60652. Medžiaga turi būti pri
siųsta iki kovo 15 d. 

THE L I T H U A N I A N WORLD WIDE DAILY (USPS - 16100A 

Publiahed daily ezcept Sundays and Mondays, Legal Holidays, 
Dec. 26th, and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic P H M Soeiaty. 
Second cla&s postage paid at Chicago, IL. 

Poetmaater: Send addreaa changes to Draugas 4545 W. 63rd $ t , 
Chicago, IL 60629. f Į 

Subscription Rate* $50.00 — Chicago, Cook County, Illinois and 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $50.00 Foreign countriea $50.60. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiarai. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is 
jo mokest;. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

'•'•'fAUGO prenumerata mokama iš anksto 
metams 

Chicago ir Cook County S30.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 
Užsienyje $50.00 
Kitur _ Amerikoje . $50 00 
Savaitinis (šeštad.pried.) $30.00 

*4 metų 3men. 
$30.00 $20.00 
$30.00 $20.00 
$30.00 $20.00 
$30.00 $20.00 
$19.00 

-
• ..̂ » 
• į] 

• 

• 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.O0. 

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

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olytnpia Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS, CHIRURGIJA 

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

GAVĖNIOS 
SUSIKAUPIMAS 

Susikaupimas balandžio 1 
d. vyks Ateitininkų namuose 
Lemonte. Praves svečias iš 
Clevelando kun. Gediminas 
Kijauskas, S.J. 

» 
STUDENTU 

ATEITININKU 
PAVASARIO 

KURSAI 

Kursai bus kovo mėn. 16-18 
dienomis Dainavoje. Kursų te
ma: „Sv. Kazimieras" ir „Stu
dentų perėjimas į jaunuosius 
sendraugius". Apie kursus pla
čiau informuosime šiame sky
riuje. 

Registruotis nuo vasario 15 
dienos pas Algi Lukoševičių, 
tel. (212)—849-6083 ir Ramin
tą Pemkute - (312)—426-2120 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perem* 
DR. VIJA Y DAJAJ 

GYDYTOjAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai: pirm. ir penkt. 12—5; antr ir ketv 
12—6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. 6. DALUKAS 
Akušerija ir moterų l igos 
Ginekologine Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Oh 735-4477: R « 246 0067 *rb* 246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. SLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos paga! susitarimą 

DR. EDMUNDAS V12INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarime 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOIAS 

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

Valandos paga1 ?usitarnną 

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

4255 VV. 63rdSt. 
Vai. pagal susitarimą: p-.rtn irkftv 12—4) 

o—8 antr 12—o; oenkt 10—12. 1—e 

DR. VILIUS MIKAITJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai pirm . antr . ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai pienei ir 6-8 vai vak 

Treč ir ieit uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr , treč , ketv ir settad 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS-^ 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, Hl. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 1 

DR. FRANK PLECRAS 
(Kalba lietuviukai) - k 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

\al pagal susitarimą Uždaryta'trec\ 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTV GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus tree\ Seit 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

3300 *V. 8lst Street 
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki l y. p.p, 
Oflto tel. RE 7.11M; rerld. 239-2914 

Dr. Juozo Meškausko ofif a pereme 

T. RAMA. NU. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71* Street '-
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 y.p.p. Tik susitarui 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR ' 

PROSTATO CHIRURGIJA--
2656 VV. 63rd Street A 

Vai.: ar.tr 1-4 p.p. ir ketv Z-S jį.p. 
5e$t pagal susitarimą . .' 

Ofiso tel. 776-2*80, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMASOMS 
CHIRURGAS 

2484 Wm 7181 Strart 
Pwm, arftr. ketv H penkt. 
valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. 586-3166; namu ML3772 
DR. PETRAS 2UMA 

GYDYTOfAS IR CHIRURGAS 
674S VVest *3rd Street 

Vai pirm., antr ketv ir penkt 
2-6;" 

* 

http://ar.tr


100 metų sukaktis — 

KANKINYS ARKIV. 
MEČISLOVAS REINYS 
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Amžių bėgyje lietuvių tauta 
yra davusi daugybę kankinių, 
kurie savo herojišku žygiu — 
mirtimi arba kankinami pa
aukojo savo gyvybę už tikė
jimą ir tėvynę. Ypač daug kan
kinių buvo II pasaulinio karo 
metu ir pokario metais. Fak
tas, kad Bažnyčia jų dar nėra 
pripažinusi k«nlripi«ig bei 
šventaisiais, nemažina jų 
šventumo ir aukos vertės, nes 
jie yra šventieji Viešpaties 
garbėje. Vieną jų čia norime 
prisiminti jo šimtmečio gimi
mo sukakties proga. 

Mečislovas Reinys buvo gi
męs 1884.II.5 Madagaskaro 
vsd., Daugailių valsčiuje. Tai 
labai gili, plati ir šakota as
menybė, apie kurią būtų gali
ma parašyti daugybę knygų. 
Deja, ligi šiol tėra išleistas vie
nas 248 psl. veikalas — "Arki
vyskupas Mečislovas Rei
nys", parašytas nežinomo 
(tiksliau neskelbtino) auto
riaus okup. Lietuvoje. Vaka
rus pasiekusio rankraščio 
išleidimu pasirūpino Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjun
ga, jį išleidusi Chicagoje 1977 
m. Knyga nebloga, bet neišsa
mi. M. Reinys tebelaukia pla
čios monografijos. 

Ir šiame rašinyje mes neįs
tengsime atskleisti visų velio
nio arkivyskupo nuopelnų 
Bažnyčiai ir Lietuvai. Užteks 
paminėti, kad jis buvo 46 me
tus dvasininkas (nuo kunigo 
ligi arkivyskupo), psicholo
gas, teologijos, filosofijos 
mokslų eruditas, katalikų ak
cijos darbuotojas, visuo
menininkas, užsienio reikalų 
ministeris, universiteto pro
fesorius, steigiamo Katalikų 
universiteto rektorius, blaivy
bės idėjos skelbėjas ir vykdy
tojas, geras pamokslininkas, 
didelis kovotojas dėl lietuvių 
kalbos teisių Vilniaus krašto 
bažnyčiose, daugelio teologi
nių bei filosofinių studijų au
torius, pagaliau Vilniaus arki-
v y s k u p i j o s v a l d y t o j a s , 
arkivyskupas, kalinys, kan
kinys. 

Bet grįžkime prie kankinio 
Reinio. Jo kankinykystė pra
sidėjo 1919 m., kai jis buvo 
bolševikų Vilniuje suimtas, 
kaip lietuvis įkaitas, ir 11.22 — 
VII.23 kalėjo Vilniaus, Daug
pilio, Smolesnko kalėjimuose. 
Sių eilučių autorius (tada vos 
nepilnų 6 metų vaikelis) lyg 
per dūmus ir dabar atsimena 
momentą, kai bolševikų su
vargintas M. Reinys kartu su 
kitais lietuviais įkaitais po 
pasikeitimo kaliniais buvo at
vežti pas M. Reinio seserį Juli
joną Martinėnienę Zastrono 
vienkiemin, kur ir šio rašinė
lio autoriaus tėvai gyveno. 

Iškilę/* į vyskupo garbę 1926 
m., M. Reinys buvo Vilkaviš

kio vyskupijos pagelbininkas 
su paveldėjimo teise. Nuo ta
da jis buvo katalikiškos Lietu
vos vienas ddžiausių vadovų. 
Neliko svetimas ir Amerikos 
lietuviams: 1937. VI.9 — DC.9 
aplankė šiame krašte 52 lietu
vių parapijas. 

1940.VII.18 Šv. Tėvo pakel
tas tituliniu Cypselos arkivys
kupu ir paskirtas Vilniaus 
arkivyskupo pagelbininku. 
Nuo šio laiko prasidėjo jo vys
kupo — kankinio kelias, pasi
baigęs mirtimi Vladimiro kalė
jime. 

Kaip buvo M. Reinys priim
tas Vilniuje, aprašoma mūsų 
jau m i n ė t a m e l e id inyje 
"Arkiv. M. Reinys". Štai kiek 
citatų: 

"Atvykęs į Vilnių arkiv. M. 
Reinys nei kapituloj, nei kuri
joj, nei dvasiniame teisme 
nerado nė vieno lietuvio, su 
kuriuo būtų galėjęs pasikalbė
ti, susipažinti su bažnytine 
padėtimi. Visur sėdėjo tik len
kai. Kunigai lenkai į arkiv. 
Reinį žiūrėjo su tam tikra iro
nija. Šovinistinė sulenkinta vi
suomenė arkiv. Reinį sutiko 

BAISI RIBA r-
GELEŽINĖ UŽTVARA 

Rimties valandėlei 

NEMATOMAS PASAULIS 

šaltai. Arkiv. Jalbžykovskis 
gyveno ištaiginguose trijų 
aukštų rūmuose, bet arkiv. M. 
Reiniui juose gyventi nebuvo 
vietos. Šiuose rūmuose dabar 
yra Aukščiausios tarybos pre
zidiumo būstinė. Arkiv. Rei
nys apsigyveno Pilies (dabar 
Gorkio g.) višbutyje, prie "Lie
tuvaitės" valgyklos. Maitino
si arkiv. Reinys šioje valgyk
loje kartu su kitais žmonėmis. 
Darbo arkiv. Jalbžykovskis 
arkiv. Reiniui nedavė jokio. 
Santaupų arkiv. Reinys netu
rėjo. Pinigus išdalindavo kata
likiškoms jaunimo organizaci-
j o m s , s p a u d a i . . . Jo 
materialinės sąlygos buvo 
sunkios. Arkiv. Reinys buvo 
pareigos žmogus: Šv. Tėvas jį 
siuntė ir jis čia atėjo. Arkiv. 
Reiniui, kaip Bažnyčios 
hierarchui, buvo žinomas 
arkiv. Jalbžykovskio klastin
gas būdas, prievartinis gy
ventojų lenkinimas, jo praei
tis." 

1942 m. arkiv. Reinys gyve
no labai kuklioje Šv. Mikalo
jaus parapijos klebonijoje, kur 
klebonas kun. K. Čibiras, tu
rėjęs 2 kambarių butelį* vieną 
jų (miegamąjį) užleido arkiv. 
Reiniui. Bet 1942.111.23 rusų 
lėktuvai, bombarduodami Vil
nių, kai jų bomba pataikė į 
kleboniją, užmušė 3 žmones, jų 
tarpe ir kun. Čibirą. Arkiv. M. 
Reinys tada buvo sužeistas ir 
visą mėnesį gydėsi ligoninėje. 
Vokiečiams išvežus į Mari
jampolę arkiv. Jalbžykovskį, 
arkiv. Reinys perėmė arkivys
kupijos valdymą kaip episco-
pus residentialis. 

Bet 1944.VIII.8 iš Marijam
polės sugrįžęs arkiv. R. Jalb
žykovskis vėl pasiėmė arki-
v y s k u p i j o s v a l d y m ą . 
Atstumtas arkiv. M. Reinys 
gavo tik mažyti kambarėlį, ne
gavo jokio išlaikymo. Kurijoje 
neliko nė vieno lietuvio. (175 
psl.). Kai 1945.VII.9 arkiv. R. 
Jalbžykovskis repatrijavo į 
Lenkiją, jis turėjo noroms 
nenorom8 palikti arkivyskupi
jos lietuviškos dalies valdymą 
arkiv. Reiniui, bet kurijos bu
to raktus paliko ne Reiniui, o 
kieme gyvenančioms mo
terims lenkėms. 

Arkivyskupijos valdymas 
dėl žinomų bolševikų valdžios 
prieš Bažnyčią varotojamų 
teroro priemonių buvo prak
t i š k a i n e į m a n o m a s . 
1947.VI.12 jis buvo suimtas, 
kalinamas, tardomas, nuteis
tas 10 metų sunkaus kalėjimo. 

Būdamas kalėjime, kad ir 
palaužta sveikata, jis dvasiš
kai tvirtai laikėsi. Gavęs mais
to siuntinį, visada jo turiniu 
dalydavosi su savo kameros 
draugais. Jo kalinio dienas' 
siuntiniais lengvino tikintieji, 
ypač sesuo Julijona (Reinytė) 
Martinėnienė. Dažnai meldėsi 
ir guodė nelaimės draugus. Mi
rė kalėjime 1953.XI.8. 

Jam mirus kun. dr. Juoza
pas Čepėnas, M. Reinio kai
mynas ir jaunystės dienų 
draugas, rašė: "Mūsų pastan
gos pargabenti arkivyskupo 
palaikus į Daigailių kapines 
liko tuščios, bet jo darbai ne
liks tušti. Kaip Kristaus garbė 
prasidėjo nuo kryžiaus, taip ir 
jo prasidės nuo kalėjimo. Ir 
kaip kryžius, buvęs gėdos 
Ženklas, tapo garbės ženklu, 
taip pagarsės ir Vladimiro 
kapinės, kurios priglaudė jo 
kūną, nes tai buvo tikras savo 
pašaukimo kankinys." (226 
peU 

Prisimintini ir paties M. Rei
nio žodžiai, pasakyti 1961 m. 
Vladimire žuvus vienam kali
niui: "Neliūdėsime! Nukan
kintieji kovoja su mumis. Jie 
stiprina mūsų gretas. Tebus 
pašlovinti nenusilenkę prieš 
netiesą. Jie gyvena amžinai". 
Arkiv. Reinys nenusilenkė n e 
tiesai, prievartai. Jis ir dabar 
gyvena mumyse. 

6. kv. 

Ekskursija ir paskaita apie 
Bavarijos ir Rytų Vokietijos 
sieną suorganizavo Latvių 
centro komiteto atstovas 
Bavarijoje J. Liepinš. Gausią 
informaciją suteikė sienos ap
saugos policijos majoras Ze-
kel iš autobuso ir vietų, kur i 
sienos užtvaros sistema buvo ; 
gerai matoma, kai kur už 10 
metrų. 

Siena, kuri Vokietiją dalija į 
dvi dalis, yra 1394 kilometrų 
ilgumo. Jos apžiūrėjimas vy
ko 50 km. sektoriuje Krona-
cho apylinkėje, bet pagal savo 
struktūrą ji visur prilygsta ka
ro linijos sutvirtinimui pozi
cijos kare. Šiame 50 km pasie
nio ruože tarnauja 25 pasienio 
sargybiniai, 50 muitininkų, 50 
policijos tarnautojų, iš viso 
125 žmonės. Rytų Vokietijos 
pusėje stovi 8 kovos kuopos — 
650 karių, apginkluotų tan
kais, helikopteriais, artilerija 
ir kitais moderniais ginklais. 
Jų vienintelė užduotis yra, 
panaudojus ginklą, sulaikyti 
žmonių pabėgimą į Vakarus. 

Kad užkirstų kelią žmo
nėms iš "socialistinio rojaus" 
— vergovės pabėgti į Vaka
rus, parengtos painios užtva
ros su minomis, automati
niais šaudymo įrengimais, 
šviesos ir garsų signalais. Sto
vint ant sienos linijos, kuri pa
žymėta abiejų valstybių stul
pais, atsiveria vaizdas į baisią 
užtvarą su 100 metrų plačia 
juosta Rytų Vokietijos pusėje. 
Prieš tą juostą per visą sienos 
ilgumą nutiesta spygliuota už
tvara. Vietomis ji yra dvieilė ir 
tarp jų pakastos minos PM 71. 
Prie vieneilės užtvaros 1976 
metais buvo įrengtos automa
tiško šaudymo aparatai — mi
nos SM 70, kur kiekviena už
taisyta su 118 kulkų 6 mm 
kalibro. Palei žemę prie užtva
ros yra nutiesta plona viela, 

prie kurios prisilietus pradeda 
veikti minų ir šviesos raketų 
šaudymo mechanizmas. Ri
bos užtvarų sistema yra pa
dalyta į kontroliuojamus ba
rus. Jei pabėgėlis prisiliečia 
prie užtvaros, jis sukelia aliar
mą, ir kareivis kontroliniame 
punkte mato, kur užtvara pa
liesta, kur užsidegė šviesos 
signalai. Prieš užtvarą visur 
yra iškastas 3 metrų pločio ir 

gą reikia įrašyti, jei pats na
mų gyventojas išeina kad ir 
trumpam laikui. Už savo na
mų ribų jie gali būti tik nuo 
saulės patekėjimo iki nusilei
dimo, o išeiti ir grįžti tik nuro
dytu keliu. Taip pat žemės 
ūkio ir miškų darbams turi bū
ti gautas atskiras leidimas. 
Tada paskiriami kariai, kurie 
juos lydi 

1975 m. uždraustoje zonoje 
1,5 m. gylio griovys, už grio- aplink kaimus buvo nutiesta 
vio yra švariai nuakėta 6 met- elektrizuota tvora su šviesos ir 
rų pločio smėlio juosta pabė- garso signalais. 1982 m. prieš 
gelio pėdoms žymėti, vietomis kai kuriuos kaimus buvo pa-
ji apšviesta signalinėmis lem- statyta betono mūro siena, 
pomis. Palei visą užtvarą yra kad uždengtų vaizdą į laisvą 
nutiestas kelias kariuomenei pasaulį ir į komunistinį, 
ir karo mašinoms. Už kelio Pasienio sargybų kariai yra 
yra nuo 500 iki 1500 metrų pla- suskirstyti į kategorijas, kas 
tumo saugumo zona su gerai 
paslėptais bunkeriais, su beto
no stebėjimo bokštais 1,5 km 
atstumo vienas nuo kito, iš 
kur kareiviai visa pastebėta 
dokumentuoja foto ir filmų 
aparatais. 

Už tų bokštų vietomis yra 
postai su vilkiniais šunimis. 
Šioje zonoje gali būti tik ka
riai. Už jų yra nuo 2 iki 5 km 
pločio uždrausta zona. Gyven
tojai gali ten būti tik su spe
cialiais leidimais ir tik savo 
namo teritorijoje. Giminės ir 
pažįstami pasisvečiavimui tu
ri gauti atskirą leidimą, kuris 
ne visada duodamas. 

Pagal 1975 metų įstatymą 
nusižengę užtvaros taisyk
lėms yra išsiunčiami į šalies 
vidurį ir jų namai nuardomi. 
Minėtame sektoriuje jau 
išdangintos 119 šeimų ir jų na
mai sulyginti su žeme. Su že
me sulygintas visas Libau kai
mas. 

Specialioje namų knygoje 
turi būti užregistruotas kiek
vienas lankytojas, jo vardas, 
gimimas, paso numeris. Už
draustoje zonoje į namų kny-

nusako jų politinį pasitikė
jimą ir teisę tarnauti atitin
kamose zonose. Saugumo 
zonoje gali tarnauti tik pirmo
sios kategorijos kariai. Tai re
žimui visai patikimi, baigę 
specialias politiškas mokyk
las ir su 10 metų tarnybos sta
žu, kurie Vakarų Vokietijoje ir 
Berlyno abiejose dalyse neturi 
giminių. Be ginklų, jie turi 
binoklį ir foto aparatą. Kitų 
kategorijų kariai binoklio ir fo
to aparato neturi. 

Kariai, kurie nušauna pabė
gėlį, yra perkeliami į kitą vie
tą ir gauna 5-7 dienas atosto
gų . Be t o , už tok į 
"didvyriškumą" jiems duoda
mas medalis. 

Šioje 50 km. zonoje nuo 1972 
m. sargyba 46 kartus yra pa
naudojusi "ugnį", 11 pabėgė
lių buvo nušauta ar sužeista, 5 
mirė sužeisti minų. 

Ši baisi "geležinė" užtvara 
ir siena padalija ne tik Vokie
tiją, bet ir visą Europą į dvi 
dalis. Tai socializmo fizinis 
veidas, kuris atbaido kiekvie
ną, bet tiems, kas sapnuoja 
apie laimingą gyvenimą so
cializmo rojuje, patartina įsi
tikinti, kad gyvenimas už tos 
baisiosios užtvaros mažai ski
riasi nuo gyvenimo privestinų 
darbų stovyklose socializmo 
imperijoje — Sovietų Sąjun
goje. _ T. 

Clevelando "Pilėnų" tunto skautas S. Muliolis ruošia mugi-
nukua Kaziuko mugei. N u o t r v . Bacevičiaus 

KRITIKOS REIKŠMĖ 

Tik kritika galima pakirsti 
pačias šaknis materializmo, 
fatalizmo, ateizmo, lais
vamaniško netikėjimo, fana
tizmo ir prietarų, kurie gali 
tapti visiems žalingi, o taip 
pat idealizmo ir skepticizmo, 
kurie labiau pavojingi mo
kykloms ir vargu ar gali pap
listi visuomenėje. 

Imanuelis Kantas 

Ne tiktai "dangus skelbia 
Dievo garbę ir apie jo rankų 
darbus ir žvaigždėtasis skliau
tas byloja" (Ps. 19,2), sako 
psalmininkas, bet ir paslap
tingasis atomų pasaulis teikia 
Dievui garbę. Kadangi kiek
vienas atomas turi savo vidi
nę santvarką ir jo matemati
nės struktūros šiandien yra 
paskutinis moksliškai pažįs
tamas elementas medžiaginė
je realybėje, tuojau iškyla šios 
matematinės struktūros kil
mės problema. Ateistai šiuo 
klausimu nepajėgia duoti pa
tenkinamo atsakymo. 

Medžiaga susideda iš ato
mų. Ir jų yra nesuskaičiuoja
ma daugybė. Vandenilio gra
me yra 6.023x10 * atomų. 
Paskutiniais dešimtmečiais 
nustatyta, kad atomas nėra 
nesuskaldomas, kaip anks
čiau tikėta, kad jis susideda iš 
dar mažesnių elementų. Kiek
vienas atomas yra sudėtas iš 
branduolio, protonų su teigia
ma elektros srove, neutronų, 
elektriškai visiškai neutralių, 
ir elektronų su neigiama elek
tros srove. 

Paskutiniais metais kelių ži
nomų elementarių dalelių, ku
rių pagalba tikėtasi suprasti 
visus atomų procesus, jų su
rasta daugybė: dabar žinoma 
daugiau kaip 100 elementarių 
dalelių rūšių. Tų dalelių įvai
rios kombinacijos duoda įvai
rias medžiagos rūšis, apdova
notas stipria energija. Didesnė 
dalis tų elementarių dalelių 
yra nepastovios ir gali pasi
keisti į kitas elementarias da
leles. Taip neutronas gali pa
virsti protonu arba protonas 
neutronu. Tas tačiau nereiš
kia, kad elementari dalelė yra 
sudėta iš tokių dalelių, kurios 
skaidosi. Elementarios dale
lės, galinčios pagaminti kitas 
daleles, turi savo išvidinę 
struktūrą. 

Kiekvienai dalelei — me
džiagai, atsako antidalelė — 
antimedžiaga. Ir taip surasta 
antiprotonai, antineutronai, 
antielektronai (positronai). Su
sidūrimas antimedžiagos su 
bendrosios medžiagos kūnu iš
šaukia jų abipusį susinaikini
mą ir pagamina spinduliuo
jančią stiprią energiją, kuri 
yra daug stipresnė už atomo 
suskaldymo energiją. 

Elementarios dalelės skirs
tomos į grupes pagal masės 
skaičių. Taip turimi lengvieji 
leptonai, vidutinio svorio me-
sonai ir sunkaus svorio ba-
rijonai. Reikia pastebėti, 
kad elementarių dalelių gru
pės dar yra neištirta paslap
tis. Lygiai mįslė yra ir atomo 
struktūra. Mokslininkų paga

minti atominiai modeliai su 
elektroninėmis orbitomis yra 
vien tik pavaizduojami daly
kai, kuriais norima parodyti 
tam tikrų procesų ribas. Bet 
tai nėra realybės kopijos, neat
vaizduoja vidinius atomo pro
cesus. Mūsų supratimas apie 
regimąją gamtą visiškai su
griūva akivaizdoje mikrokos
mo. Jo prigimtis viršija bet ko-
kią v a i z d u o t ę . L y g i a i 
paslaptis yra ir branduolinė 
energija, kuri dalinai yra neut
ronų ir protonų pasikeitimo iš
dava. 

Kitas nuostabus dalykas 
gamtoje yra elektra. Tai natū
ralus reiškinys, kurio pojū
čiais nepagauname, bet kuris 
gerai pažįstamas iš pasėkų. 
Elektros energija reiškiasi ši
luma (tai šildymas ir apšvieti
mas), magnetiniais reiški
niais (elektriniai motorai, 
elektriniai skambučiai) ir che
miniais reiškiniais (elektrolizė 
ir fiziologiniai reiškiniai). 

Elektrai pavaizduoti varto
jama įvairios figūros ir mode
liai. Kalbama apie teigiamos 
ir neigiamos srovės krūvį, apie 
tų dviejų energijų skirtumą, 
apie jų viena kitos trauką ir 
apie elektros srovę, tekėjimą, 
kas sudaro apskritą magneti
nį lauką. Tačiau visi tie mode
liai ir aiškinimai neapima vi
sų elektros reiškinių, ir joks 
modelis neatskleidžia tikrąją 
elektros prigimtį. Šiandien 
jau yra žinomos ir naudoja
mos elektromagnetinės ban
gos. Tai elektroniniai ir mag
net in ia i l a u k a i , kurie 
išsiskleidžia erdvėje. Taip yra 
surasta vadinami gama spin
duliai, turintieji labai didelę 
energiją, Roentgeno spindu
liai, ultravioletinė šviesa, re
gimoji šviesa (vaivorykštės 
spalvų), šiluminės radiacijos, 
radaras, radijo ir televizijos 
bangos (ilgos, vidutinės, trum
pos ir trumpiausios), kintamo
ji elektros srovė ir kita.Didžiu-
liais radioteleskopais yra 
pagaunamos elektromagneti
nės bangos, kurios ateina iš 
Paukščių Tako vidinių ir iš
orinių rūkų. Jos dar nėra ištir
tos. Tiek kosminė erdvė be me
džiagos, tiek tarpplanetinė 
gali perduoti elektromagneti
nę energiją 300,000 km į se
kundę greičiu. Apie kosminius 
spindulius, kurie turi nepap
rastai didelę energiją, suside
dančius iš vandenilio ir heli-
jaus branduolio, dar nieko 
tikro nežinoma, nors bandyta 
sukurti įvairių aiškinimų. 

Lygiai paslaptinga yra me
džiagos ir šviesos prigimtis. 
Medžiaga ir šviesa, kai trans-

(Nukelta į 6 psl.) 
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Galėtume sakyti, kad per 600 metų dainuojamon 

dainon Ožkabalių žmonės į ją įdėjo ir 1606 metų pra
gaištinguosius švedų karus ir juose žuvusius savo 
brolelius. 

Jei „kryžiokų kapai" ir tebuvo žmonių sukurtas 
mitas, svarbu, kad juo tikėjo vietos žmonės, gal dar 
svarbiau, kad J. Basanavičius ne mokyklos suole 
išmokęs, vien gimtinės žemės dvasios paslaptingo 
balso klausydamas, galėjo rašyti: „Tokiame dailia* 
me kalnuotame krašte su daugybe dar .kryžiokiškų* 
tradicijų, aš esmi gimęs ir užaugęs ir ši aplinkybė, be 
abejo, nemenką į mano dvasią įtekme turėjo". 

Jis rašo, kad dar iš senesnių laikų — iš gilios 

Sigutę neteisingai įskundė. Didžiai supykęs Vištyčio kilęs girtuoklis lenkelis. Vėliau jis dar 
„Ponas", savo vaiską palikęs, namo parvykęs, pro mokėsi pas panašių sugebėjimų auklėtoją, Bar-
rūmužį eidamas, „aukso kardą skambino" ir prisakė tininkų zakristijoną Naujoką, kuris iš lenkiško 
savo žmoną Sigute Dunojuj nuskandinti. Tik suži- Novokovskiu rašėsi. Po šešerių metų mokymosi 
nojęs apie melą, pats puolęs į Dunojų Sigutės gelbėti Jonelis išmoko lietuviškai, lenkiškai skaityti, rašy-
ir abu kartu prigėrė, žmonės jų kapą „aukso tvora" ti, kiek aritmetikos ir patarnauti mišioms, „nors 
gražiai aptvėrė ir t.t. vargiai supratau, kaip jis rašo, kas tai yra introibo 

Baigdamas pastraipą J. Basanavičius rašo, kad a d altare". 
šios dainos „priguli skaitliun seniausių lietuviškų Praktišku religiniu auklėjimu rūpinosi tėvai, nes 
epiškų dainų", kurių kilmės pėdsakai veda į mūsų „(...) mano tėvai buvo labai dievoti, dievobaimingi 
tautos gilios praeities laikus. žmonės ir jie rūpinosi savo pirmgimį sūnų tokioje 

Jo žodžiais sekant, „Prieš pastarąjį 1863 m. 
.lenkmetį' ir nuo baudžiavos atvadavimą mūsų 
kampe kaimuose beveik niekur nebuvo mokyklų; tik 
miestuose (...) ir ten, kur .ponas' buvo įtaisęs". 
Baudžiauninkai savo vaikams bent kiek pramo-
kinti samdėsi labai menko išsilavinimo „darak
torius". Šie, persikeldami iš ūkio į ūkį, mokė ten 
susirenkančius kaimo vaikus. 

Tariamasis būsimas kunigėlis Basanavičių 
Jonelis šioje mokykloje , i mokslus eiti" pradėjo 

lietuvių senovės — yra Ožkabalinių kaime dviejuose anksti, tebūdamas 5—6-rių metų amžiaus. Lietuviš-
variantuose užrašyta daina „Apie karalių Saroną' 
kuris, anot dainos žodžių, turėjo „tris karietas vis 
aukseliu išdabintas" ir šešis žirgus vis aukseliu 
pakaustytus, jo dvaro vartai buvę vieni žalio vario, 
antri — miaingėlio, tretieji — čysto aukso, o dvare 
gerta vyną „iš aukso sklienyčių, iš karaliaus vyniny-
čios". Jo dvaro merginos turėjusios „aukso kvietkelę 
žalių šilkų skuskelėj". 

Prie gilioj senovėje kilusių, jis priskiria irgi 
Ožkabalių kaime užrašytą epinę dainą , Apie poną' 
kuris, dar „anoje pusėj Dunojaus" 

kai skaityti vaikai mokėsi iš elementoriaus n* 
.Aukso Altoriaus" maldaknygių, lenkiškai ir kiek 
aritmetikos — iš lenkiškų vadovėlių. Berniukai dar 
buvo mokomi patarnauti mišioms. Lenkų kalbos 
pažangumui paskatinti mokiniams buvo drau
džiama tarp savęs kalbėtis lietuviškai. Prakalbėju
siems ant kaklo buvo kabinama „metalingos" 
lentelė, kurią tegalėjo nusiimti, užkabinant ją kitam 
lietuviškai prakalbėjusiam mokiniui 

dvasioje užauginti". Nuo ankstyvos vaikystės iš
mokto kryžiaus ženklo, kasdien šeimos bendrai kal
bamos maldos ir pagarbiai tariamas Dievo vardas 
buvo daug kartų gausesnis, kaip baudžiauninkų 
gyvenimo ištekliai ar ateities saulėti lūkesčiai. Bet 
pirmagimis sūnus laimingai augo dievobaimingoj 
dvasioj. „Dabar jau pramokęs pas daraktorius skai
tyti, jis prisimena, aš pradėjau dalyvauti šventa
dienių rytais namiškių giedojime iš kantičkų, ypač, 
kad turėjau gerą, gražų balsą (...), kad užrėksiu, tai 
visame bute skamba". Giedančių gilaus tikėjimo 
jausmu persunktos giesmės, jo sieloje sukėlę gal ligi 
šiol nepažintus emocinius pergyvenimus. Ir giesmių 
žodžiuose jis radęs pasigėrėtino polėkio. „Bet kantiš
kose vietomis ir poezijos nemenkai randasi": 

Lapkritis medžių lapus nuplėš kaipo plaukus, 
Pavasaris su gražiais žiedais rėdo laukus... 
Rytmečiais giedotos giesmės kartais lydėjo jį ir į 

naktinį poilsį. Motina girdėdama lovoje gulintį ir 
giedantį sūnelį guodėsi: „Tai bus Jonukas dailus 

T> L* u.wi~ - •;-«.«- ««*« P— kunigėlis, o koks gražus balselis". Tėvas džiaug-
Daraktonų mokyklos teveikė žiemos metu Per d d a r 8 k a t į fc ^ fc ^ 

vasarą vaikai užmiršdavę veik visa, ką žiemą buvo k u m g u 8 ^ . A u g a n ^ tasiam^kmi9mxk ^J. lietuvių pro-
seniam, gyvenant buvo vedęs paprastą .įnociuts. pramokę. Sekančią žiemą reikėdavę vėl visa pradėti l ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ l t a £ i 
dukružę", vardu Sigutę. „Ponui" karan išjojus, jo n u o pradžios. Jonelio daraktoriais buvo šleivakojis, 
tarnas „didį melą sudėjo" ir pas jį nujojęs, jo žmoną aukšto stuomens dzūkas Kardokas ir kažkoks iš , (Bus daugiau) 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
LIETUVIS BALTŲJŲ 
RŪMŲ PAREIGŪNAS 

Vieną ankstų gruodžio die
nos rytą laukiau požeminio 
traukinio Cleveland Park sto
tyje Wa8hingtone. Buvo 6:20 
vai. ryto. Staiga išgirstu jau
no žmogaus balsą: "Labas ry
tas". Tuojau pamatau, kad 
mane sveikina kaimynas Li
nas Kojelis, Baltųjų rūmų 
įstaigos santykiams su visuo
mene direktoriaus pavaduo
tojas. Taip, ir jis ankstyvą ry
tą traukiniu vyksta j tarnybą, 
nes požeminiais traukiniais 
susisiekimas sostinėje labai 
patogus ir greitas. Antra ver
tus, su automobilių pasistaty
mu Baltųjų rūmų apylinkėje 
daug vargo. Juos pasistatyti 
tenka net už kelių kvartalų. Ži
nau, kad kai tarnybos metu 
Linui reiks kur važiuoti, jį nu
veš valdiškas limuzinas. Kar
tą stebėjau, kaip į "Amerikos 
Balso" rūmus jį atvežė val
džios limuzinas su specialiu 
šoferiu. 

įsėdę į traukinį abu su Linu 
Kojelių garsiai kalbamės lie
tuviškai. J is , nors ir būdamas 
aukštas valdžios pareigūnas, 
net viešose vietose nesigėdina 
lietuviškai kalbėti. Įvairiuose 
renginiuose Astos Banionytės 
vadovaujamoj šokių grupėj jis 
šoka tautinius šokius, o kartą 
per mėnesį vykstančių lietu
viškų Mišių metu su krepšeliu 
rankose padeda surinkti pini
gus. Toks tai yra tas jaunas, 
aukšto ūgio vyras, kuriam, gal 
vieninteliam iš lietuvių yra te
kę skristi ir JAV prezidento 
lėktuvu Air Force—1. 

Kelias stotis pavažiavę ir 
pasikalbėję, su Linu atsisvei
kinom, nes jis išlipo Baltųjų 
rūmų apylinkėj, o man dar rei
kia važiuoti Kapitolio link. 
Pažadėjo kurį vakarą užsukti 
pasikalbėti. Tačiau jį užgulę 
tarnybiniai reikalai, dažnos 
kelionės ir kiti netikėti įvykiai 
susitikimą uždelsė. Pagaliau 
užsuko jis pirmadienio, sausio 
23 d., vakare. Kartu pra
leidom porą valandų. Man rū
pėjo šios skilties skaitytojus 

supažindinti su pareigomis 
mūsų jauno tautiečio, kuris į 
tarnybą vyksta tokį ankstų ry
tą, o į namus sugrįžta jau va-
^ferui įpusėjus, jei tą dieną ne
būna kelionėje. 

Lino Kojelio įstaiga yra 
vadinamuose Executive Office 
rūmuose šalia Baltųjų rūmų. 
Taip anksti nuvykęs į tarny
bą, jis pirmiausia peržiūri paš
tą, įvairius memorandumus 
Po to kiekvienos dienos rytą — 
8:30 vai. — jau reikia eiti į Bal
tųjų rūmų vakarinį sparną, 
kur vyksta jų įstaigos vyres
niųjų pareigūnų kasdieninis 
posėdis. Įstaigoje dirba 60 tar
nautojų, tuo tarpu posėdyje 
dalyvauja 12. Po rytinio posė
džio ruošiami įvairūs memo
randumai, prasideda įvairių 
etninių delegacijų lankyma
sis, telefoniniai skambinimai, 
kurių vidurkis siekia po 40 per 
dieną. Baltųjų rūmų įstaigai 
santykiams su visuomene 
nemažai ryšių tenka palaikyti 
su Tautinės apsaugos tarybos 
— National Security Council 
nariais ir valstybės departa
mentu. 

Pagaliau Lino Kojelio žinio
je yra įvairių tautinių grupių 
delegacijų susitikimas su pre
zidentu ar viceprezidentu. L. 
Kojeliui su štabu tenka pa

ruošti tokių susitikimų planą 
ir beveik kiekvieną kartą dele
gacijas gyvu žodžiu pristatyti 
pačiam prezidentui a r vicepre
zidentui. Tokias pareigas mū
sų jaunam tautiečiui tenka at
likti maždaug du kartus 
savaitėje. 

Aplamai Linas Kojelis prieš
piečių išeina į kuklų McDo
nald restoraną. Tačiau įvairių 
etninių grupių atstovai kar
tais jį išsiveda ir į žymiai iš-
taigingesnius restoranus. Vie
nu metu tokie kvietimai 
pasidarė įkyrūs, todėl Linas 
pakeitė savo privataus buto 
telefoną ir dabar numerį retai 
kam duoda. Taigi aukštą lie
tuvį pareigūną, kuris gyveni
me yra toks kuklus ir draugiš
kas, gerbia visų etninių grupių 
nariai. 

Linui Kojeliui kai kuriais at
vejais tenka parašyti trumpas 
puslapio kalbas pačiam pre
zidentui. Juk prezidentas ne
gali būti toks genijus, kuris ži
notų įvairių pasaulio šalių 
istoriją, svarbiuosius rūpes
čius, siekius. Visa ta i atlieka 
didžiulis Baltųjų rūmų štabas. 
Net svarbesnes prezidento pa
ruoštas kalbas iš anksto mato 
ir sugestijų pateikia daugiau 
negu šimtas Baltųjų rūmų šta
bo narių. Ne vieną jų mato ir 
Linas Kojelis, Baltųjų rūmų 
santykių su visuomene įstai
gos direktoriaus pavaduo
tojas, ir pateikia prezidentui 
medžiagos ar idėjų. 

Aukštose pareigose esan
čiam mūsų tautiečiui tarny
bos reikalais dažnai tenka ir 
pakeliauti. Pvz. neseniai buvo 
Chicagoje. Ten susitiko ne tik 
su kinų etnine grupe, bet taip 
pat ir su lietuviais bei kitais 
etnikais. J is visiems stengiasi 
vienodai tarnauti. Sausio 28-
29 savaitgalį praleido Kalifor
nijoje, kur kalbėjo ne tik lietu
viams, bet taip pa t indams, 
vokiečiams, vengrams. Lietu
vos neriklausomybė8 šventes 
proga pakviestas kalbėti Det
roite, St. Petersburge, Chica
goje. Tačiau ta proga Detroite 
dar turės susitikti su italais ir 
kitų etninių grupių nariais . 
Kartais būna net keistų suta
pimų. Kai praėjusią vasarą 
Chicagoje vyko lietuvių Dai
nų šventė ir ją gyvu žodžiu 
telefonu sveikino pats pre
zidentas Reaganas, tą pačią 

valandą Milwaukee mieste vy
ko latvių Dainų šventės atida
rymas ir Liną pareigos priver
tė dalyvauti ne pas lietuvius, 
bet pas latvius. Taip, juk jis 
yra Amerikos valdžios parei
gūnas. 

Praėjusių metų gruodžio 12 
d. prezidentas Reaganas iš 
Wa8hingtono skrido į New 
Yorką pasakyti kalbos. Ta
čiau buvo sugalvota, kad ta 
pačia proga prezidentas susi
tiktų ir su tenykščių etninių 
grupių atstovais. Linui atiteko 
greitas uždavinys: išrinkti 
tenykščių etninių grupių atsto
vus, juos skubiai sukviesti į 
viešbutį ir aplamai sudaryti 
visą susitikimo planą. Tokį už
davinį vykdant jis su kitais 
štabo nariais buvo nuvežtas į 
Andrews karinės aviacijos ba
zę, kur stovi prezidento Air 
Force—1 lėktuvas, po to 
malūnsparniu buvo atskrai
dintas prezidentas ir visi tuo 
istoriniu lėktuvu nuskrido į 
New Yorką. Kai Air Force—1 
lėktuvas nusileido kitame JFK 
aerodromo gale, visi kiti 
komercinių lėktuvų nusileidi
mai bei pakilimai buvo sus
tabdyti, koi prezidento lėktu
vas buvo žeme atvairuotas iki 
reikiamos išlipimo vietos. 

Prezidento Reagano susi
tikimas su etninių gruių atsto
vais tą dieną New Yorke, kaip 
ir buvo numatyta, įvyko. Pri
statomąjį žodį tarė Linas Ko
jelis, vėliau tą pačią dieną Air 
Force—1 lėktuvu drauge su ki
tais grįžęs 8ostinėn. 

Viso pokalbio ir Lino Koje
lio pareigų čia negi surašysi. 
Paklaustas,, kaip prezidentas 
Reaganas žiūri aplamai į etni-
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SVARBUS PRANEŠIMAS 

DAR ŽODIS APIE 
"ALKOS"ARCHYVĄ 

Šių metų sausio 10 d. "Drau
ge" buvo b. kv. straipsnis apie 
"Alkos" archyvą, Putname, 
Conn. Ten pasakyta, kad prieš 
"Alkos" įkūrėjo prelato Juro 
mirtį "Alka?* buvo perleista 
Katalikų Mokslo akademijai. 
Jam tvarkyti buvo sudarytas 
12 asmenų komitetas. Komi
teto pirmas rūpestis buvo, 
kaip praplėsti "Alkos" patal
pas, pristatant naują priesta
tą. Prieš pradedant statybą, iš
kilo lėšų klausimas. Tam 
darbui turėjo įsipareigoti vie
nas iš tos 12-ko8. Minėtame 
straipsnyje b. kv. nė vienu žo
džiu nepaminėjo to asmens, 
kuris pasiėmė tą sunkią lėšų 
telkimo naštą. Tas pareigas 
iki šiol tebeina teisininkas 
Juozas Vembrė iš Bostono, 

nes grupes, Linas Kojelis at
sakė: "Prezidentas tautinėms 
grupėms jaučia šilumą, nes 
jose atspindi panašūs princi
pai, kuriems pats prezdentas 
tiki". 

Dar reikia priminti vieną 
faktą: lietuviai įvairiuose 
miestuose dažnai kviečia Li
ną Kojelį kalbėti, tačiau nela
bai nori apmokėti jo kelionės 
išlaidas. Tuo tarpu jų įstaigos 
biudžete 12-kos aukštųjų parei
gūnų kelionės išlaidoms pa
dengti per mėnesį skiriama tik 
tūkstantis dolerių. Tai žinia, 
kaip yra taupomas valdžios 
biudžetas ir kodėl pvz. Linas 
Kojelis vienos kelionės metu 
bando tiek pareigų atlikti. 

Mass. Kai 1980 m. buvo baigta 
priestato s tatyba, tuomet 
paaiškėjo, kad tiktai Vemb
rės pastangomis sutelkta 220,-
000 dolerių. Manau kiekvie
nam aišku, kad labai retais 
atvejais neprašomas atidaro 
savo kišenę. Taigi ir Vembrei 

teko parašyti tūkstančius laiš
kų, renkant statybai aukas ir 
paskui rašant padėkos laiš
kus. J is tą darbą atliko vienas 
ir su dideliu kruopštumu. To
kio pareigingumo visuomeni
ninkas šiais laikais išimtis. 

R. J. 

SMITH KAILIŲ PARDUOTUVĖ 

/B, 
APSIŽIŪRĖKITE VISUR, TADA 
ATEIKITE PAS MUS.. 

SUKURSIM, PRITAIKYSIM IR 
PASIUSIM JUMS PUIKIAUSIĄ 
KAILINJ ŠVARKĄ AR PALTĄ 

KAINOS PRASIDEDA NUO $500.00 

- ŠIOM DIENOM NAUJAI PASIŪTI 
YPATINGI MĮNK0 PALTAI $1895.00 

Vyksta l ipardavimai 

MŪSŲ ADRESAS: 5002 W. 95 ST. 

TELEFONAS: 

VALANDOS: 

OAK LAWN, IL 
425-4540 

pirm. — penk. 9 vai. ryto — 7 vai. vakaro 
teitad. — 9 vai. ryto — 5 vai. vakaro 
sakmad. — uždaryta 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

v isi žinome, kad sutaupyti 
pinigai užtikrina mūsų 
materialinę ateitį. Todėl, labai 
svarbu laikyti pinigus 
patikimoje, saugioje vietoje. 

Tai yra toji kalba, kuria mes 
Martuojame Čikagos Pirmojo 
Nacionalinio Banko Taupytojų 
Centre. 

MŪSŲ centras turi 
darbuotojus aptarnaujančius 
savo klientus jų gimtąja kalba. 
Šitie darbuotojai gali jums 
išaiškinti ir padėti visais 
taupymo klausimais pav. kaip 
atidaryti IRA sąskaitą arba 
Indelio Pažymėjimą (Certificate 
of Deposit), pateikti Jums 

papildoma informaciją apie 
Pinigines Rinkos Sąskaitą 
(Money Market Account) ir kt. 

Mes suteiksime Jums visus 
patogumus ir kartu su Jumis, 
ramioje, dalykiškoje aplinkoje, 
aptarsime JŪSŲ asmeninius 
taupymo reikalus. Viso ko Jums 
reikia - tai minimumas 20 
tūkstančių dolerių ir Jus esate 
teisingame kelyje. 

Papildoma informacija apie 
naudą ir privilegijas, kurias \ 
mes galime Jums suteikti galite 
gauti paskambinus telefonais 
732-2470 ir 732-2471, arba / T f k 

aplankius mūsų Čikagos f U j ^ 
Pirmojo Nacionalinio Banko 

Taupytojų Centrą, kuris randasi 
Dearborn ir Madison gatvių 
kampe. Centras veikia kasdien 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio, nuo 8 vai. 30 min 
iki 4 vai. p . p. 

Maloniai prašome aplankyti 
mus. Mes atsakysime \ Jūsų 
klausimus, padėsime Jums 
teisingai suprasti ir išspręsti Jūsų 
Taupymo reikalus. 

Taupytojų Centras ir Jus. 
Santaupos svarbios kalbantiems 
bet kuria kalba. 

> > 

FIRST CHICAGO 
The First National Bankof Chicago 

- :1 

' 

KREDITO UNIJA KASA JUNGIASI SU VISA LIETUVIŲ VISUOMENE I IŠKIL
MINGĄ VIENINTELIO LIETUVIO ŠVENTOJO ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES 
MINĖJIMĄ VATIKANE. KASA DUODA YPATINGĄ PASIŪLYMĄ. KAS DAR NĖRA 
UŽSISAKĖ, IR NORĖTŲ SU LIETUVIŲ EKSKURSIJA KELIAUTI I ROMĄ TURI 

1. ATIDARYTI KASOJE NAUJĄ TAUPOMĄJĄ SĄSKAITĄ NEMAŽIAU $500 
SUMA, ARBA 

2. PADIDINTI JAU TURIMĄ SĄSKAITĄ KASOJE NEMAŽIAU $1,000.00 SUMA. 

ABEJAIS ATVEJAIS KASA SUMOKA $250.00 VYKSTANČIAM \ ROMĄ NUO 
VASARIO 26 IKI KOVO 5 D. TOKIU BŪDU PILNA ŠIOS KELIONES KAINA 
ASMENIUI BUS TIK $750.00 IŠ NEW YORKO. KAINA JSKAITO SKRIDIMUS, 
VIEŠBUTI, MAISTĄ IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. KURE NORĖTŲ TIK SKRTOIMUS, 
TIE SU KASOS NUOLAIDA MOKA TIK $350.00. iš KITŲ MESTŲ YRA 
PRIDĖTINIS MOKESTIS. 

INDĖLIAI KASOJE DUOS 10% DrVTCJENDĄ IR TURĖS BŪTI LAIKOMI KASOJE 
NEMAŽIAU 3 MĖNESIŲ. 

ČIA YRA NEPAPRASTA PROGA, KURI GAL NEKAD DAUGIAU NEPASITAIKYS. 
VIENU SPRENDIMU GALITE ĮJUNGTI SAVO SANTAUPAS I PELNINGĄ 
LIETUVIŲ TAUPYMO INSTITUCIJĄ IR GAUTI DIDELE NUOLAIDĄ 
PILIGRIMINEI LIETUVIŲ KELIONEI LETUVOS ŠVENTAJAM PAGERBTI. 

SKUBIAI REGISTRUOKITĖS KASOJE: NEW YORKE 86-01 114 St. RICHMOND 
HILL, N.Y. 11418, TEL. (212) 441-6799. CHICAGOJE (MARGUČIO JSTAK3A) 2422 
MARQUETTE RD. CHICAGO, LL. 60629, TEL. (312) 737-2110. ST. PETERSBURG, 
FLA 1417 49 AVE. N.E., ST. PETERSBURG FLA. 33723, TEL. (813) 360-6052. 

KELIONĖS DOKUMENTUS IR INFORMACUAS PARŪPINS KELIONIŲ 
AGENTŪRA „VYTIS", KURI TVARKO ŠIĄ EKSKURSIJĄ. 

KASOS DIREKTORIŲ TARYBA 



Redaguoja dr. K. A. Dagys 

MOKSLIŠKAS SAPNŲ 
IŠAIŠKINIMAS 

Mergaičių sapnai 

Kad sapnai ką nors reiškia, 
įrodinėjo net toks mokslų žino
vas, kadaise Rygoj ir Šiauliuo
se gyvenęs štukorius Jakavi-
fiius, leidęs juokų kalendorius. 
Jų reikšmę patvirtina ir 
„Didysis sapnininkas", kurio 
laidomis rūpinosi „Amerikos 
lietuvio" leidėjai. Paskutinėj 
„Sapnininko" laidoj (1946) 
įžangoj rašoma: „Jei Adomas 
su Ieva būtų turėję Jakavi-
čiaus sapnininką, — niekas 
nebūtų jų iš rojaus iškraustęs. 
Ir mes, jų ainiai, ramiai būtu
mėm rojuje gyvenę, būtumėm 
gėrę sau vaisių vyną ir užkan
džiavę raugintais agurkais 
(„Spyglių" įsiterpimas: dėl 
agurkų nebūtų buvę bėdos, bet 
dėl vyno dr. Adomavičius 
būtų užprotestavęs). Užgintoji 
obelis būtų buvusi aptverta 
aukščiausia betono siena, o 
viršuj išstatyti kulkosvydžiai, 
.kad, neduok Dieve, kokia užsi
svajojusi Ieva neprisiartintų 
arčiau 300 žingsnių. Tačiau 
faktas įvyko. Stačiai ne 
faktas, o tikra kiaulystė iš 
mūsų bendros motinos pusės. 
Nuraškė, krimstelėjo: ,Se, 
Adomėli, krimstelėk ir tu, žiūr. 
koks sultingas'. Na , Adomas, 
ką jis. Žmogus be jokio 
specialio apšviet imo. Be
mokslis. Boba liepia — kan
da. O dabar štai kraustykis su 
visa savo manta už vartų. O 
prieš tokią didelę nelaimę 
turbūt abu užmigt negalėjo, 
visokias baidykles sapnavo. 
Bet bemoksliui žmogui kas ten 
tuos sapnus išaiškins". 

Taip, Adomui ir Ievai nie
kas sapnų reikšmės neklys
tamai neišaiškino. Dabar žy
miai lengviau gyventi, kai 
turime tiek daug mokytų 
išminčių. Pirmiausia pažiū
rėkim, kaip anas „Sapni
ninkas" aiškina sapnus jau
noms merginoms. 

A v i n ą vilko kaily matyti — 
saugokis kiekvieno dailesnio 
vyro. Aviną be kailio matyti 
— nesisaugok. 

Barzdą vaikinui glostyti 
ženklina didelę oro atmainą, 
kuri turės rimtų pasekmių ir 
tavo netolimam gyvenime, 
pvz. per didžiausią sniegą atsi
bastys nepatinkamas barzdo
tas sutvėrimas, h* tu nežinosi, 
kaip jį išvaryti, esant tokiam 
blogam orui. 

Buržujų regėti, reiškia, būsi 
pakviesta šauniam restorane 
vakarieniauti su žymūnu. Tik 
saugokis, ne per daug ragauk 
šampano ir tėmyk gerai to pini
guočiaus užmojus, kad ne
reikėtų paskui rėkti, ašaraslieti. 

Citvarą valgyti sapne ženk
lina, kad vienas tavo perse
kiotojas nusisuks nuo tavęs ir 
įsigaus į tavo geros draugės 
voratinklius. 

č e b a t u s sapnuoti reiškia 
greit būsi arkliavagių kompa-

E l n i ą matyti savo darže, 
reiškia nesidairyk per daug 
bažnyčioj į kavalierius, būsi 
apkalbėta pavydelninkių mo
terų. 

F r a n t ą , ir dar garbanuo
tais, susuktais plaukais regėti 
— kai tik tokį sutiksi, ir jis 
bandys tave prakalbinti, bėk 
kaip nuo gaisro. 

G a n d r ą ant vienos kojos 
stovintį regėti, nieko nereiš
kia, nei gero nei blėdnasties; 
gandrą stovintį ant abiejų 
kojų arba lekiantį virš tavo 
stubo8 stogo, vaje, vaje, kokios 
laukia tavęs nelaimių dienos! 

H i m n ą giedoti, nesvarbu 
kur — bažnyčioj, namie ar 
miške, reiškia: saugok savo fi
gūros apskritimą, mažiau 
v a l g y k š a l t o s košės (ice 
creamo). 

Ind i joną (indėną) sapne 
regėti ir jam meilintis, reiškia, 
kad nustok laukti jaunikaičio, 
kuris tave pro langą išvogtų ir 
išsivežtų į Hawajus. 

J a u n i k a i t i regėti, reiškia, 
kad šiemet dar neištekėsi. 

K o m e d i j a n t ą sapnuoti reiš
kia sužinosi tikrą teisybę apie 
save, arba, ką vyrai kalba 
apie tavo nemokėjimą šeimi
ninkauti. 

Liūtą , ir dar staugiantį, 
regėti reiškia, jog nėra išsigel
bėjimo nuo to jaunikio, kuris 
tave nužiūrėjo ir visomis iš
galėmis kaip laukinis žvėris 
puls tave. 

M e š k ą sapne kalbinti — ne
skubėk, mergele, per daug 
greitai perauklėti tą, kuris 
tave nužiūrėjo; jo šiurkščios 
prigimties nepakeisi. Geriau 
nuo jo šiandien pabėgti negu 
visą amžių už lopšio pirštus 
kramtyti. 

N a n j ą s u k n e l ę skalbti reiš
kia, jog tavo būsimajam vyrui 
bus daug išlaidų dėl tavęs ir 
daug džiaugsmo drabužėlių 
krautuvininkams. 

Ožį regėti norėtų kiekviena 
mergina, nes tai reiškia, kad 
reikia skubiai ruoštis šeimos 
g y v e n i m u i ir supirkinėt i 
nedūžtančius indus. 

P y r a g ą kepti arba valgyti 
reiškia, kad tavo šeimyninis 
gyvenimas nebus panašus į 
saldų pyragą. 

R a z b a i n i n k ą , ir d a r 
barzdotą, regėti — būtų ger
iau, kad nesapnuotum. Besku
bėdama išlėkti iš namų, 
neklausydama tėvų, pasi
rinksi gyvenimo draugu tokį 
nevažlyvą sutvėrimą, kad 
negalėsi su juo niekur pasi
rodyti. 

S m a k ą sapnuoti ir su juo 
polką šokti, reiškia bus daug 
juoko tavo kaimynams. 

Šun į glostyti arba už virvu
tės vedžioti reiškia, kad 
didžiausiai savo pletkininkei 
turėsi duoti sūrį arba uzboną 

i 
Beresniovo piešinys, „Šluo

ta" 

M E R G I N Ų DĖMESIUI 

Ar žinote, kad pagal šio 
krašto įsisenėjusį paprotį, 
virtusį taisykle, kad vasario 
29 merginos gali pasipiršti 
vyrui, o vyras be labai rimtos 
priežasties, pvz., jau jis yra 
slaptai vedęs, neturi teisės 
atsisakyti. Tokia diena pasi
taiko tik sykį per ketverius 
metus. Vyrai viengungiai 
paprastai tą dieną stengiasi 
užsibarikaduoti arba dingti. 

Spaudoj pasiknisus 
ŽURNALISTINIS 

ŠEDEVRAS 
i „Vienas gerą balsą turėjęs dai

nininkas, pasinaudojęs encik
lopedijos suteiktais faktais, gana 
vykusiai nusakė lietuvių skai
tytojų prohlemą. Lietuviai 
katalikai neturėjo žmogaus Šiai 
lietuvių problemai iškelti. Jie 
pasirinko poeziją mėgstantį dai
nininką šiai problemai aptarti. 
Jis tarytum pirštu pataikė į 
dangų. Ne popierius, ne pinigai ir 
ne bendradarbiai buvo naujai ten
dencijai svarbūs. Klausimas kilo 
dar nepriklausomoje Lietuvoje, 
todėl yra pagrindo manyti, kad 
dainininkas buvo gana gerai in
formuotas. Jis ako, kad ne ta 
medžiaga buvo svarbi. Jis tvir
tina, kad „daug svarbesni buvo 
dvasiniai polėkiai, lietuvių kul
tūra, lietuvių tautos švietėjimo ir 
apsivalymo siekimai". 
„Sį klausimą nušvietė ne eilinis 

katalikas, bet nepriklausomoje 
Lietuvoje aukštuosius mokslus 
baigęs inteligentas. Savo žinias 
jis gilino ne Romoje ir ne Frie-
burge, bet Paryžiuje. Jis stu
dijavo filosofiją Sorbonoje. Savo 
žinias jis papildė žurnalistika, 
istorija ir visuomeniniais 
mokslais. Jis turėjo progos pažinti 
netikintį ir abejojantį Paryžių, 
kad galėtų lietuviams aiškinti 
savo „dvasinius polėkius" ir 
„dvasinę kultūrą" iš prancūzų 
įgytomis žiniomis ir priemo
nėmis. Jis net nesako „švietimo", 
bet „švietėjimo" Jis nekalba apie 
kitaip galvojančių sunaikinimą, 
bet vartoja žodį „apsivalymą". 
Jam nesvarbu suteikti faktus, kad 
žmogus būtų apšviestas. Jam rūpi 
„švietėjimas". Nušvietė truputį ir 
užtenka. Kitaip galvojančių su
naikinimas, .išvarymas, likvi
davimas jam netinka, bet apvaly
mas daug mandagesnis. 
, Teologijos fakultetą Kaune bai

gęs intelektualas rusų buvo suim
tas ir išsiųstas j Sibirą. Kurį laiką 
palaikytas ir paleistas. Buvo 
suimtas antrą kartą, bet jį Chruš
čiovas paleido. Prieš bolševikus 
fronto jis nebuvo sudaręs. Jis raši
nėjo literatūros klausimais pa
vergtoje Lietuvoje leidžiamajame 
žurnale „Literatūra ir menas", o 
frontininkų veiklą permetė į 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. vasario mėn. 4 d-

Toks elgesys yra priešingas įsta
tymams. Gydytojams reikėtų aiš
kintis prokuratūroje, jeigu kas pa-
skųstų. 
„Kol Amerikos lietuviai turės 

laisvą spaudą, tai frontininkai ne
pajėgs lietuviams primesti savo 
valios. Bet lietuviams reikės 
organizuoti gynybą." 

(„Naujienos", vedamasis, 
gruodžio 3—5). 

Jei kas supras, ką šiais ad
ventiniais apmąstymais ir 
žodžių klijuote apie daini
ninką, teologijos mokslus bai
gusį intelektualą, kurio tenai 
pasigailėjo Chruščiovas, o čia 
jis atvykęs permetė iiį fron
tininkų veiklą, panoro su
griauti „Naujienas" ir į bėdą 
įstūmė gydytoj us, kad jie 
turėtų ir prokuratūroje aiš
kintis, taigi tas , kas tą kūry
bingą vedamojo mišrainę iš
narplios, kaip turįs gerą gal
vą, bus pakviestas padėti 
moderuoti „seniausią lietuvių 
dienraštį". 

V A Ž I U O J A N Č I Ų 
DĖMESIUI 

Vienas jaunas čikagietis Ameriką. Jų frontas sudarytas ne 
vyrukas spalio mėnesį lankėsi P"«* ro*"8 komunistus, bet prieš 
Lietuvoje. Savo gimines nu- Naujienas. Jie skundė ne tik 
vedė į dolerinę krautuvę, leido redaktorius, bet-ir patį laikraštį. 

Nepajėgdami Naujienų uždaryti, 
jie pradėjo kovą prieš patį seniau-jiems išsirinkti, kas patinka, ir 

žadėjo sumokėti. Pats tuo ^ ^ 7 v T š k ą Prarasti 
laiku atskira! vienas vaikš- ^ N a u j i e n ų & patraukė dalį 
tinėjo po krautuvę ir tikrino darbininkų ir paskelbė, kad 
kainas, prekių rūšis. P o kurio Naujienos daugiau nebeišeis, 
laiko prie jo priėjo krautuvės Vienas į frontininkų kovos eiles 
vedėja ir paprašė jį i š krautu- perbėgęs darbininkas net pa
ves išeiti. Priešingai, ji pakvie- skelbė, kad jau išėjo paskutinis 
sianti miliciją. Valkatoms čia Naujienų numeris. Bet Nau-
ne vieta. jienos, kaip ėjo-, taip ir toliau 

Vaikinas nustebo dėl tokio 
neįprasto elgesio ir ėmė įro
dinėti, kad jis čia su tais 

tebeina. 
« Frontininkai įtikino daugumą 
naujai atvažiavusių lietuvių gy-

- , , - . ,--, ,. . . dytojų, kad nesiskelbtų Naujie-
pirkėjais. Parodė piniginę su n o g e ^ gydytojai iiėmė „aVO 
doleriais, Amerikos pasą. garsinimus ir perbėgo į fron-
Krautuvės vedėja paraudo ir tininkų kontroliuojamą laikraštį, 
atsiprašė, nežinojusi. — T — — — — — — — — — — — 

Šioji istorijėlė turi moralą: T 
važiuodamas į svetimus kraš
tus apsirenk tinkamai, kaip 
dera svečiui, bet ne lopytais 
džinsais ir ilgais, ištrauktais 
iš kelnių marškiniais. 

Po darbo visi mes eikime į 
savus namus ir lįskime tie
siog į vonią. 

Dr . J . Adomavičius 

Ū s u s matyti aišku ir be 
paaiškinimų: gausi ūsuotą 
vyrą, o tavo vaikams ūsai pra
dės dygti greičiau negu dan
tys. Bet geriau tegul dygsta 
ūsai negu ragai. 

— Inspektoriau, noriu jus įspėti, 
kad šiame rajone daug nusi
kaltimų 

Iš anglų spaudos 

A P I E B U V U S I 
V I R Š I N I N K Ą 

Gal neapsirikau teigdamas, 
jog t. B. Andriuška yra 
pasakęs — trys darbai esą 
vienodos vertės: vadovauti 
kunigų rekolekcijoms, klau
syti davatkų išpažinčių ir... 
šunį blusinėti. 

Br. P . K l e i n o t a s , SJ. 
„Mūsų žinios", XII.23 

AR T I K R A I ? 
Jau atsiranda balsų, kurie 

stengiasi nuvertinti Vietinės 
rinktinės reikšmę ir jai vado
vavusius asmenis. Idėja gera 
ir reikėtų ją įgyvendinti, kol 
yra gyvų dalyvių. 

(aj) „Draugas" sausio 24 
* 

Kadangi ir 1984 metais 
,Man of the Year' irgi bus 
Anatolijus Kairys, tai kitiems 
neverta nei dramoms, nei 
romanam ir nei poezijai pec-
kioti balto popieriaus, tikintis 
laimėti varžybas. 

„ D i r v a " , gruodžio 22 

Po Korėjos lėktuvo nušovimo. IS australų spaudos 

Balys Pavabalys 
ARGI TAS LAIKAS TOKS 
JAU PAIKAS? 
Prakalbų yra sakoma daug. 
Bet man jų klausyti nėr laiko. 
Tad nešdinuos iš salės lauk: 
Nuo jų tvaiko širdis man paklaiko. 

Pobūvių rengiama daug. 
Bet man juose būti nėr laiko. 
O jei būnu, tai gero nelauk: 
Pasigeriu be saiko. 

Knygų išleidžiama daug. 
Bet man jų skaityti nėr laiko. 
Ir Čia nieko gero nelauk: 
Jų mintys gyvenimą draiko. 

J. Minelga 

VASARIO APDŪMOJIMAI 

Kaip tave, tėvyne, man nebemylėti, 
Jei aukų nei duoklių sau nebeprašai. 
O kai tavo labui doleri reik dėti — 
Ritasi per plikę prakaito lašai. 

Kai veiksniai Vasary kepures ištiesia, 
Butkus ar Bobelis pagraudena mus, 
Aš mąstau: maskoli, raguotasai biese, 
Jei ne tu, galėčiau čia gyvent ramus. 

• 

a 

: 

Man keiksnojant ruskį (o be jo, dar daug ką), 
Link Maria High school pajuda minia. 
Neša tėvynainiai laisvės kovai auką. 
Na, tegu... ramybėj gal paliks mane? 

Myliu ir mylėsiu aš tave, tėvyne, 
Visada kartoju, ką tada sakiau, 
Kai apgraužtą kumpį ir svogūnų pynę 
Vilkdams per Kybartus ašarą braukiau. 

" 

— Vyrai, gal kartais turite atliekamą kastuvą? 
V Kaln in i . , „Siuntu" 

N U O M O N I Ų SKIRTUMAS N E S U N K U S D A L Y K A S 

Nusikaltėlis jau kelintą 
kartą atsiduria teisme. Pri
trūkęs kantrybės teisėjas 
subara jį: 

— Ar tau ne gėda jau 
kelintą kartą čia pasirodyti? 

— O ko man turi būti gėda? 
— sako nusikaltėlis. — Juk 
teismas yra garbinga įstaiga. 

V a r š u v o s ga tvė je 

Kalbasi du lenkai: 
— Rusai Čekoslovakijoj ir 

Rytų Vokietijoj jau išdėstė 
raketas prieš NATO, bet 
Lenkijoj to nedaro. 

— Suprantama kodėl: kas 
žino, į kurią pusę lenkai at
suks jų raketas! 

Garsųjį fiziką Alber tą 
E i n š t e i n ą k a r t a v i e n a 
pažįstama paprašė paskam
binti telefonu. 

— Tik prašau užsirašyti 
mano telefono numerį, jis 
sunkus atsiminti, — pasiūlė 
pažįstama. 

— Na, gerai, — tarė moksli
ninkas. — Tai koks gi tams
tos telefono numeris. 

— 24361. 
— Tai kas čia sunkaus? Du 

tuz ina i ir d e v y n i o l i k a 
kvadrate. Prisiminsiu ir neuž
sirašęs. 

V e l n i ą sapnuoti reiškia, 
kad tu apie jį dažnai galvoji. 
Nieko baisaus. 

G E R A S PATARIMAS 

Rentgenas kartą gavo juo
kingą laišką. Laiško autorius 
prašė pasiųsti nedideli kiekį 
rentgeno spindulių ir nurody
ti, kaip jais pasinaudoti, nes jo 
krutinėję esanti įstrigusi re
volverio kulka. Pats apsilan
kyti jis neturįs laiko. 

Mokslininkas parašė jam to
kį atsakymą: 

"Gaila, bet šiuo metu kaip 
tik neturiu atliekamų X — 
spindulių. Be to, jų pasirinki
mas yra labai sudėtingas da-

Zuiki regėti - būk tikra, l y k a g T o d ė l pakeikite pap. 
nijoj (kadangi šiais laikais krupninko, kitaip ji tave dar kad jokie spąstai jo nesulai- nmgįau i r pasiųskite man savo 
arklių kaip ir neliko, tai labiau išjuodins, kad neturėsi kys ir nepagaus, jei nužiūrėtą j n ^ ^ į a ią8tą'. 
arkliavagių profesiją pakeitė kur dingti. jaunikaitį sykį išleidai iš * 
automobilių vagys). T e a t r ą regėti ir jame kome- rankų. . 

D o v a n ą gaut iš senio — bus dijas vaidinti reiškia, jog tavo J e i k a m šit ie s a p n ų Paskaita ..Naip apsisaugon 
blogai dar patį rytą; gauti iš giminaičiai tau sukurs tokį i š a i š k i n i m a i n e p a t i n k a , nuo ligų' ne įvyks , n e s 
jauno vaikino — visai kas teatrą, kad tu neturėsi kur prašome pasiieškoti kitų sap- -paskaitininkas susirgo, 
kita. akių dėti. Būk atsargesnė. nininkų. Rengėju pasiteisinimas. 

AIAKL, KODfiL 

— Mūsų kolchoze baisus pur
vynas, tiesiog skėstam. > 

— Džiaukis, greit sutaisys ke
li* 

— O iš kur žinai? 
— Kolchozo pirrrdninkas nu

sipirko naują "Volgą'*. 
Nugirsta "Žemaitės" kolchoze 

Keičiame Panevėžy pusę mūri
nio namo į Ukmergės miestą. 

Skelbimas ant tvoras Pane
vėžy, Ramygalos gatvėj. 

m 
Bailumas ir kantrumas — 

moteriškumas. 
Pranas Dom. Girdžius 

# 
Demokratiškai atsisveikinti 

su sveiku protu (ir demokrati
ja) — irgi demokratiška. 

m dr DrntijraJt" X 9.7 

Kai tave pašauks į karą, 
žiūrėk, kad eitum paskutinis, 
kad galėtum grįžti pirmutinis. 

Talmudas 
H graikų spaudos 

S U VELYKOM IR 
N A U J A IS IA IS METAIS 

LINKSMI VELYKV ŠVENČIU 
JR LAIMINGI NAUJV METU 

L!NKU VISIKUS SAVO DllAlT.AMS 
IK PAŽĮSTAMIEMS 

„Nauj ienos" g r u o d ž i o 2 7 

GIMĖ RYTOJ 

Rytoj, šeštadienį, 1858 metų gruodžio 31 d., rusų pa
vergtoje Lietuvoje, Vilkaviškio aps.. Paežerių pasituriu*. 
Čio ūkininko šeimoje gimė Vincas Kudirka. 

„Naujienos" gruodžio 30 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. vasario mėn. 4 d. 

Lietuviai Kalifornijoje 

LIETUVIU F O N D O 
POKYLIS 

*Los Angeles metinis Lietu
vių Fondo pokylis įvyko sau
sio 21 dieną Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Kadangi 
palyginta trumpame laikotar
pyje turėjome visą eilę įvairių 
pobūvių, rengėjai rūpinasi dėl 

Rimties valandėlei 
(Atkeiia iš 3 psl.) 
formuojasi į energiją, atrodo, 
tarsi maži kūneliai: elektronai 
juda, o šviesa sklisdama yra 
tartum banga. Garsus fizikas 
Broglie rašo: 'Užtektų mums 
žinoti bent tiek: kas iš tikrųjų 
yra šviesos spindulys". Bet iš 
tiesų nė to šiandien dar pilnai 
nežinoma. 

Naujų problemų sukėlė 
Plancko kvantų teorija, kurią 
išplėtė Einšteinas ir kiti. 
Planck atrado, kad elektro
magnetinis spinduliavimas 
negali būti priimtas ar pasiųs
tas visų atomų, bet tik kai ku
rių, ir tai labai mažame kieky-
je , v a d i n a m ų k v a n t ų . 
Einšteinas kvantų teoriją pri
laikė foto elektros reiški
niams. Bet ir visais tais atra-
;:mais, visomis sukurtomis 
hipotezėmis neišspręsta ato
mo mikrokosmo — tas maža
sis pasaulis. Tačiau ir jis turi 
savo įstatymus ir dėsnius. 
Atominės laboratorijos Ar-
gonne fizikas John H. Martin 
1962 m. "Chicago tribūne" ko
respondentui pareiškė, kad 
viena jėgų, kuri privertė jį ti
kėti j Dievą, yra atomo viduji
nė jėgainė, kuri yra nemato
ma, bet nuostabiai veikianti 
atomo struktūroje. Mokslinin
kai surado mikroskopu nepa
gaunamų dalelyčių, kurios 
išsilaiko tik mažą nuotrupą 
milijoninės sekundės dalies, 
betgi kurios yra pagrindinės 
atomo struktūroje. Yra kitos, 
joms priešingos, turinčios jė
gos sunaikinti medžiagą. Ta
čiau ir tarp tų skirtingų ato
mo dalelyčių viešpatauja 
tvarka, kokia yra visoje visa
toje. Nuostabu tačiau tai, kad 
atomo dalelių sąveiką tvarko 
skirtingi į s tatymai , negu 
mums žinomi traukos, magne-
:...:mo ir kiti. Tokie reiškiniai 
stebina mokslininkus, bet 
drauge verčia sutikti su tikro
ve, kad yra didysis įstatymų 
Davėjas ne tik visatoje, bet ir 
atskirame atome. Atomo vei
kimo sistema yra tiek tvarkin
ga, kad galimybė, jog ji atsi
rado savaime, yra lvgi nuliui. 

J. V. 

Philadelphia, Pa. 

TRUMPAI 
— Kultūros centro, esančio 

Lietuvių namų patalpose, 
vadovybės praneša, kad jis 
bus atidarytas kiekvieną sek
madienį nuo pirmos iki penk
tos vai. p.p. Minėtomis dieno
mis Lietuvių tautodai lės 
instituto Philadelphijos sk. na
rės supažindins su įvairiais 
tautodailės darbais. Vasario 5 
d. Genovaitė Mačiūnienė de
monstruos tautinių juostų 
audimą, o vasario 12 d. Danu
tė Surdėnienė — medžio deko
ravimo deginimo būdą. Norin
tieji galės iš ten esančios Jono 
Stelmoko gražiai sutvarkytos 
bibliotekos pasiskolinti kny
gų. 

— Kovo 4 ateitininkai ir skau
tai ftv. Andriejaus parapijoj 
ruošia šv. Kazimiero minėji
mą. 10:30 vai. r. bažnyčioje 
vyks iškilmingos pamaldos, o 

po jų salėje pietūs, paskaita ir 
meninė programėlė. Pietų pel
nas bus skiriamas iškilmin
gojo Šv. Kazimiero 500 m. mir
ties minėjimo, įvykstančio 
kovo 18 d., išlaidų sumažini
mui. Bronius Vaškaitis 

šio renginio pasisekimo. Ta
čiau be reikalo — susirinko 
daugiau negu į kai kuriuos ki
tus renginius. 

Pokylį pradėjo komiteto pir
mininkas Jonas Cinga, o jį 
linksmai pravedė Danguolė 
Vizgirdienė. Lietuvių fondo 
valdybos vicepirmininkė Ma
rija Remienė pasakė trumpą 
santūrią kalbą. 

Mūsų kruopščiosio8 šeimi
ninkės įdėjo daug darbo bei 
širdies patiekdamos tikrai 
puikią šiltą vakarienę. Gi už-
kandžiams — netikėti skanu
mynai! Chicagos lietuviškos 
dešros ir pakepinta juoda duo
na nustebino jaunimą ir nos

talgiškai nuteikė vyresniuo
sius. Gausų pyragų stalą 
dominavo žagarėlių kalnas ir 
iš Chicagos atsiųstas raguo
lis. 

Meninėje dalyje V. Dūda ir 
M. Vaivadaitė, akompanuo
jant muzikei O. Metrikienei, 
žavėjo publiką solo ir dueto 
dainomis į pabaigą dainon 
įtraukdami visus pokylio da
lyvius. Šokiai tesėsi iki anks
tyvo ryto. Pokylio metu vyko 
dovanų paskirstymas, varžy
tinės ir aukų rinkimas. Aldo
na ir Jonas Cingai paaukojo 
500 dol. Marcelė ir Jurgis Uk
sai bei vienas anoniminis — 
po 200 dol. Po 100 dol surink
ta trisdešimt viena auka. 

WHO 

Kirk's Half Size Shop 
2 1 4 5 - 7 W. 95th 

C h i c a g o , 111. 
2 3 3 - 4 2 7 3 

For "i he Mother of The 
Bride or Groom 

Hal's Bakery, Inc. 
2025 W. 35th St. 

Chicago, 111. — 847-2121 
Cakes for \Veddings & A!l Occasions 
Open Monday thru Friday 5:30 A.M. 

to 9 P.M. Saturday 
5:30 A.M. to 4 P.M. 

Rainbow Florist 
8729 W. 95th 

Hickory Hills, 111. - 430-4595 
Specialiai vestuvėms 
„Package" — $199.50 

Malvina Gascon-Kasperavitius 
Savininkė 

Be's Printing Service 
9250 S. Harlem Ave. 

Bridgeview, 111. 
430-5999 

Complete Printing Service 
Wedding Invitations & Accessories 

48 Hour Service on Invitations 

ŠVENTO KAZIMIERO 500 M. MINĖJIMAS 
C O N N E C T I C U T 

— į v y k s — 

HARTFORDE 
Kovo 4 d. SV. JUOZAPO KATEDROJE bus dauge

lis vyskupų ir kunigų koncelebruotos šv. Mišios, vado
vaujant Arkivyskupui John F. VVhealon. 

Kovo 3 d. BUSHNELL AUDITORIJOJE, 166 Capi-
tol Avenue, 2 vaL popiet įvyks KONCERTAS. Progra
moje: Toronto vyrų choras „ARAS", Čiurlionio Ansamb
lio kanklių orkestras ir Jungtinė Tautinių šokių grupė. 

6 vai. vak. įvyks iškilmingas banketas „LaRenais-
sance" klube, E. Windsor. 

Per visą kovo mėnesį vyks Lietuvių kultūrinė para
dą Connecticut valstijos muziejuje. 

Koncerto bilietus (nuo 4 iki 15 dol.) iš anksto užsi
sakyti pas J. Gursky, tel. (203) 929-0100, o banketo (po 
25 dol.) pas L Belanger tel. (203) 229-4802. 

Kambarius galima užsisakyti ,Parkview Hilton" 
viešbutyje, 1 Hilton Plaza, tel. (203) 249-5611, paminint 
„Commemoration of St. Casimir". 

Dėl bendrų žinių skambint pirm. I. BUDRIUI, 
Tel. (203) 6930164 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių apšil
domas butas Marquette Parke 

Skambint 434-8952 

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

» » M » M t t t > M M t M M H M » 
F & D SEWERAGE 

Sinkų ir vonių — J e Į s I išvalomi. 
Taip pat valome kanalizacijos vamz
džius ir "catch basins". Taisome su
sprogusios ir prakiurusius vamzdžius. 
Skambinkit (angliškai) 

TEL. — 749-8644 
Ucensed — Bonded — Ispirert 

i A S H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St — TeL 778-9064 

Vacha Florist 
4 7 1 0 S. VVestern 

C h i c a g o , 111. 
5 2 3 - 6 2 4 8 

Flovvers for VVeddings 
and Ali Occasions 

Pat & Dorothy's Bridal Fashions 
4806 W. 83rd 

Burbank, 111. — 424—7766 
The Shop with the Personai Touch 
Bridal & Prom Dresses. Bridesmaids' & 
Mother of the Bride. Size 3 to 44 for the 
Budget Minded. 

Mandarin Restaurant 
4356 W. Ford City Dr. 

284-6190 
b Hi Rise Ford City Condominiums 
N"ext to Concordia Bank. Serving 25 to 
200. Exclusive Dining Room-Happy 
Hour 11 A.M. to 6 P.M. Live Hawaiian 
Kntertainment Fri. & Sat. 

Richard's Banųuet Ballroom 
3253 S. Hariem 

Berwyn 111. 
788-5524 

Banquets for VVeddings 
& Ali Occasions 
125 to 500 People 

Flowers for VVeddings & Ali Occasions 
Flovvers By Carol 

Ford City Shopping Center 585-4411 
Brementowne Shopping Center 

532-9637 
CaroFs Warehouse 

10344 S. Harlem 
Palos Hills. 111. 

599-4877 

WARSAW INN 
Polish-American Smogasbord 

6250 W.63rd 
586-0410 

Reasonably Priced Banquets 
Family Styie or Smogasbord 

Banąuet Rooms for 35 to 200 People 

Six ta ' s Bakery 
5 4 0 5 S. Kedzie 

7 3 7 - 2 1 1 3 
Specializing in Wedding & 

Party Cakes 
Closed Sundays 
Rembrandt Studios 

Photography & Video Taping 
4748 S. Pulaski 

376-0600 
4909 S. Ashland 

254-7554 
13020 S. VVestern - 388-8848 

C. W. 
Limousine Service 

Complete Limousine Service 
and Airport Transportation 

Home to Church 
To Reception 

493-2700 

£,MIHIIIIIimmillllUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH!lll|inilllllillililMIIII(£ 

SEIMŲ ATOSTOGOS WASAGOJE, f 
Kanadoje | 

Nuo šeštadienio, liepos 28 d. 2 vai. po pietų iki Šeštadienio, £ 
rugpiūcio 4 d. 12 vai. pietų 1 

Programa vaikams: mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus S 
grupėms. i 

Seimininkių pagamintas maistas. Nakvynė: nameliuose arba £ 
kambariuose barakuose. r 

Kaina: -
Seimai, nakvynė ir patalpos savaitei $75.00 | 
Maistas: suaugusiam savai te i $60.00 s 

vaikai 7 - 1 1 m. $40.00 5 
vaikai 4 - 6 m. $30.00 s 
vaikai 2—4 m. $15.00 | 
vaikui iki 2 m. -O- 1 

s • 
Vieta: Franciscan Father's Camp. New WASAGA, On- § 

tario. S 
Dalyvaujantiems nepilną savaite, pilnos savaitės kaina s 

padalinama į 6 dienas ir padauginama pagal dienų skaičių s 
kiek dalyvaujama. § 

Registruotis iki šių metų gegužės mėn. 20 do. pas Gabiją 5 
Petrauskienę e / o Prisikėl imo Parapija, 1011 College St. ~ 
Toronto, Ont. M6K 3B3. 

Informacija: Dana Pranait ienė (416) 762-1482 Toronte 
Gabija Petrauskienė (416) 232-0737 Toronte. 

Organizuoja: Prisikėlimo Parapijos Jaunų Seimų Sekci
ja. 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 Ct., Chicago, IL 6062S 

SIUNTINIAI | UETUVA 
2TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

, New Gold Coast Inn 
t, & Banųuet Hali 

2525 W. 71st — 434-4149 
Hali Available for VVeddings - Bridal 
Showers p'uneral Luncheons and all 
Occasions • Up to 170 People - Fish Fry 
Every Fri. S to 10 P.M. 

Harvey's Prime Rib ^ A ' - i l 
Specializing in 
Weddings— Bridal 

Shower«. Rehearsal Dinner* — 
Up to 300 People 

331 E. Ogden, VVestmont. 111. 
789-2212 

Geras vardas daujpau reiš
kia ka:p dideli turtai. 

F. Giucciardini 

Burbank Rome Restaurant 
6501 W. 79th. Burbank 111. 

599-4554 
Nevv Banquet Facilities for up to 100 

Reasonable Pricea 
VVeddings-Shovvera-Anniversaries 
lst Communion-Confirmations-

Graduations 

Grand Manor Banquet 
Hali & Lounge 

5436 S. Archer Ave. 767-2300 
Rea cnable Wedding & 

F .nquet Packages 
' /tarting at $16.50 

Large Bar & Dance Areas 
„Parties up to 600 Gueats" 

Norman's Formai Wear 4 
5100 W. 95th, Oak Lawn, TU., 425-
0786; 17702 Oak Park Ave., Tin 
ley Park, 111., 532-4312. Tutedos fof 
Weddings & All Occasions. Designer 
Tuxedos. 

Constable Limousine Service Ltd. 
Serving South Side of Chicago & South 
Suburbs. Chauffeur Driven Cadillacs & 
Lincoln Lirnousines. Available for All 
Occasions. Champaing Wedding 
Packages Mon-Fri. 9 A.M. to 4 P.M. 
646-4427 or 221-2626 Anytime 

tllllllllllllllllllllllll I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHIIIIIII I I I I I I I I I IMIIIIHI' 

Pticek & Son Bakery. 5523 S. 
Narraganaett. Chicago, 111. 585-
5500. Cakes for Weddings & All 
Occasions. Special Wedding Cake 
$39 95. We also feature Bafsinert. 
Baby Buggy, Chalice. Train. Fire 
Truck. The Bikini. Cabbage Patch 
I)oll. Sesame Street Characters & 
many more. Open Tues. thru Fri. 5 
A M to 6 P.M. .Sat. 5 A.M. to 6 P.M 

For The Ultimate \Vedding Reception 
With That Country Club Atmosphere 

Palos Country Club 
131st & Southwest Hwy. 

Palos Park, 111. 
Banquets for 100 to 600 People 

For Information Call 448-6550 

Christopher John Florai 
Wedding Specialiste 

Flowers for all Occasions 
Fresh or Šilk 

4546 W. 95th 
Oak Lawn, 111. 

422-8313 

1984 M. EKSKURSIJOS j LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

Bstondžk) 18 
G*guž*s9 
Gegužes 14 
Cfjrtst 30 
MrisHe 11 
Birželio 1S 
B4rtetto20 
IftsoosS 

- $1114.00 
- $1114.00 
- $1335.00 
- $1361.00 
- $1315.00 
- $1521 00 
- $1361.00 
- $1618.00 

Liepos 18 
Rugpiūcio 1 
Mfpjūeio 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spslto3 

- $1361.00 
- $1361.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1127.00 
- $114200 
- $1268.00 
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A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairiu atstumų 

TeL 376-1882 arte 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 * 

>e*oooooooooooooo©©©oo©oooo< 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 

SERAFINAS — TeL 686-2960 
>°ooeoooooooooooooooooooooc 

VALOME 
KILIMUS HK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — BE 7-5168 

M O V I N G 
SERCNAS perkranste baldus h kitus 
daiktu*. Ir B toB miesto leidimai ir 
pima apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8668 

Ksttonių ilgis nus 10 M 16 dienų — jvsirūs maršrutai — Vilnius. Ryga. Tali-
Lenini 

Pris siu grupių gaRms Jungtis i i VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu " 

NAPLES BAKERY 

SPECIALIZING IN 
WEDDING & PARTY 

CAKES 
424-1810 

3705 W. 95th Street 
Evergreen Park 

"•gistrscsos, kiformacųos reikalu skambinkite: 

1-600-722-1300 (ToN FREE) 
Ii MsiisihimHi ir Kanados: 1-617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 W«st Broadway, P. 0. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127 

;*taigai vsdovKgs: Aldona ADOMONIS ir Aibina RUD2lON> 

— sutvsrkoms dokumentus. 
Prices are -,ased on double occupancy and are subject to changes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MA. Š I M K U S 
INCOMETAX SERVICI 

KOrTART PUBUC 
4359 S. Msptevood, tat 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iltvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1749 MJ LIETUVOS ŽEMĖLAPIS | 
Aidkinimei lotyniškai ir lietuviškai vaivadijom, j 

vyskupijom, Lietuvon myliom. | 

ISleido Lieto** Saulių Sąjunga Tremtyje. Platina | 

Išleido Lietuos šaulių Sąjunga tremtyje. Platina | 

S. BERNATAVIČIUS, 151S S. 48th Ooart, f 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W 69 St, tel. 776-1486 
>oooooooooooooooooooooooooc 

S S O K S i 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitai 

NEDAS, 4068 Archer A' 
Chicago, IL 8MS2. TsL 837 

Cicero, lUDots 60660. U S A . 

IMIHUIMIIIIIIM11111111111111 

16 — 20 — 30 pigiau mokėsite ui 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3208V* W. 95th Street 

R E A L E S T A T E 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

6 buQ| Hstrinls. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 
S-jų butų 
gus. 

Gsratas. Nebran-
1 

INdaus grasiai Įrengtas buagalo. Pui
ku didelei seimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 6Srd Street 
TeL 436-7878 

i 

r 

t 
Budraičio Beal Estate Įstaigos 

PATARNAVIMAI 
Nemokamai įkainuosime jūsų nuosa

vybę pardavimui. 
Nemokamai išnuomosime jūsų butus 

arba nuosavybę. 
Taip pat patarnausime norintiems 

apdrausti nuosavybes, automobilius, 
sveikatą bei gyvybę. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

767-0600 
• • • • • • • 

iimiiHMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draodfanag — Valdymu 
q 

Narnu piridinM — Pardavimą* 

18 
-
•J 

INCOME TAX 
NotarsatM — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2281 

PASKOLA U2 2EMESNIUS 
NUOŠIMČIUS 

67-ts Ir Ridgeway — 5% kambarių 
(3 mieg.- mūr. namas su dalinai Įreng
tu rūsiu. Šoninis {važiavimas 
50.000 dol. 

vai 

CENTURY 21 — CAHTLL BROS, 
4160 W. «rd Strset 

TsL SSS-6166 

ATDARI AP2IOREJIMUI 
SEKMAD. NUO 1 IKI 4 VAL. 

• 

SSS7 S. Rotfasrford. 
Naujas 3-jų butų. 
Naujas "M-lsvel". 

4 miegami. Moderni virtuve ir vonia 
Pilnas rūsys. 2 mai. garažas. Tik 1,500 
dol. įmokėti, turinčiam gerą kreditą, 
ir moketis S295 dol. į men. Gražus ns-
mas. No. 666. Skambinkit dabar. 

AR NOKITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
joms galime padėt nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

OVUEN FAMILY REALTY 
TEL — 4S4-7166 

rv , » r t t « • " » 
Duplex namas — po 2 miegamus. 2 
vienetai isnuoroavimui. 225 pėdų skly
pas prie pat gražaus Bear Lake eže
ro. Lsh/eUai. jiengimsi. Lt Raiykrts 

-
angliškai adr. 

716-4666S1C 

WL 

0UIET, ESTABUSHED OAK LAWN 

8 room custom brick home buUt by s -
prėskiem of a large Savings A Loan. 
Formsl dining room, I5'x23' Urme 
ra- Large kitehen with brsskfast . 
aook. Fua bssement, psrtiy f inishsd. 
Commerdal centrai air cond. Energy 
ssvtng gas best Uundry room on 
first floor. 67x215' wooded lot for 
s nice garden. City water * sewers 
WsJk to a bus A shopping. Church 
A school nearby. Price reduesd — 
now $93,000. For appointment or 
free brochure call 

BOBLAK REALIORS 
Oak L*wn Poetai 

AUTO REPATR SERVICE 

,s PLATTNKTTrT "DRAUOĄ* 

D i D AUTOMOTIVE 
Complete Anto Repsu- Service 

Tune-ups. Brakes, Transmission Work 
Batteries/Electricol 

Tel 7S7-4176 — 2641 W. 7lst St. 

file:///Veddings
file:///Vedding
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kun. .Jurgis G u r i n s k a s 

naši situacija, kaip jam atvy
kus — nebuvo lietuvio kunigo 
Tada dar kartą grįžo j parapi
ją ir, čia atšventęs savo 80 me
tų sukaktį 1980 m. birželio 23 
d., jau pasitraukė poilsio į sa
vo namelius. 

Aušros Vartų parapija, per
gyvenusi sunkumus, dabar vėl 
turi lietuvį kleboną kun. Vy
tautą Palubinską. Jis ir uoliai 
rūpinosi ilgamečio klebono 
kun. J. Gurinsko laidotuvė
mis, nes šioj parapijoje velio
nis paliko neišdildomus pėd-
sakU8- (P. it 

MIRĖ KUN. 
JURGIS GURINSKAS 

Buvęs ilgametis New Yorko 
Aušros Vartų parapijos k lebonas 

Sausio 23 rytą Brookhaven 
Memorial ligoninėje Long Is-
land, N. Y., mirė a. a. kun. Jur
gis Gurinskas, buvęs ilgame
tis Aušros Vartų parapijos 
klebonas Manhattene, N. Y., o 
Lietuvoje buvęs gimnazijos 
kapelionas Kybartuose. 

Buvo pašarvotas M. Salins-
kienės šermeninėje Woodha-
vene. Sausio 24 d. šermeninė
je buvo ats isve ikinimo 
apeigos. Sausio 25 d. pervež
tas į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kur vakare buvo ge
dulingos pamaldos. Palaido
tas sausio 26 d., ketvirtadienį, 
Šv. Karolio kapinėse Long Is
lande. Velionis paskutiniu lai
ku sunkiai sirgo, gy- ?̂ r savo 
namuose Mastic be<tch, L. 
L Juo rūpinosi brolio ir sesers 
vaikai — Romas Gurinskas ir 
Vytautas Gerulaitis. Prieš mir
tį mėnesį išbuvo Ugoninėje. 
Mirė ištiktas širdies priepuo
lio. 

Velionis buvo gimęs 1900 m. 
balandžio 23 d. Galkiemio kai
me, Kaupiškių valsč., Vištyčio 
parapijoje, Vilkaviškio ap
skrityje. Jo tėvai turėjo 9 vai
kus, — 5 sūnus ir 4 dukras. Jis 
buvo jauniausias šeimoje. 

Turėjo gražų balsą ir nuo 
pat jaunystės mėgo muziką, 
religines giesmes, joms giedo
jime vadovavo. Gal tai ir pa
skatino, kad įstojo į kunigų se
minariją. Įstojo į Seinų — 
Vilkaviškio kunigų seminari
ją, kuri tada buvo Gižuose. Į 
kunigus įšventintas 1926 m. 
birželio 18 d. Įšventino vysku
pas A. Karosas. 

Pirmiausia buvo paskirtas 
vikaru į Virbalį, iš ten perkel
tas į Kazlų Rūdą. Tada Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune pradėjo studijuoti teo
logiją ir gavo licenciato laips
nį. 1931 m. paskirtas Kybar
tų gimnazijos kapelionu. Čia 
jis išvystė plačią veiklą, buvo 
geras mokytojas, pedagogas, 
palaikė gimnazijos drausmę. 
Drauge rūpinosi ir kita jam 
prieinama veikla, bei katali
kiškos spaudos platinimu. 

Kai 1940 metų birželio mė
nesį Lietuvą okupavo Sovie
tai, darbas pasidarė nebeįma
nomas. Iš visų gimnazijų buvo 
atleisti kapelionai, o be to, prie 
jo prisistatė enkavedistai ir 
pareikalavo, kad jis jiems tar
nautų, šnipinėtų savo drau
gus kunigus ir jiems praneštų. 

Tada kun. J. Gurinskas 
slapta pabėgo į Vokietiją, iš 
ten atkeliavo į Ameriką. Į New 
Yorką atvyko 1941 metų bir
želio 13 d. 

Išgelbėjo Aušros 
Vartų parapiją 

Manhattene, New Yorko 
miesto centre, buvo Aušros 
Vartų parapija. Joje ilgus me
tus klebonavo kun. Juozas 
Šeštokas, bet jis 1937 metais 
mirė. Tada New Yorko vysku
pijoje nebuvo kito lietuvio ku
nigo, ir parapijos administra
torium paskyrė nelietuvį kun. 
Peter J. Lambe. 

Kai atvyko kun. J. Gurins
kas, tuoj bandyta išgelbėti pa
rapiją. Čia daug padėjo Lietu
vos pasiuntinys Washingtone. 
Taip New Yorko kardinolas 
Francis J. Spellman 1942 m. 
vasario 1 d. paskyrė kun. Gu-
rinską Aušros Vartų parapi
jos klebonu. Aušros Vartų 
parapijoje jis dirbo 38 metus, 
kol išėjo į pensiją. 

Aušros Vartų parapijoje, iš
mokėjo 20,000 dol. skolos, įtai
sė naują zakristiją, bent porą 
kartų perdažė bažnyčią iš vi
daus ir iš lauko, gražiai ją iš-
dekoravo, įtaisė naujas švie
sas, tabernakulį, vargonus, 
atremontavo parapijos salę. 
Taip pat jis organizavo ir pa
rapijos draugijų veiklą. 

1975 metais pasitraukė į 
pensiją ir apsigyveno savo na
melyje Mastic Beach, L L, 
bet parapijoje vėl susidarė pa-

Ne vien jau įvykusiais dar
bais vertinamas žmogus, bet 
plačiais užsimojimais. Kas di
delį barą užima, tai vos pa
kraštį nuaręs, jau daug padir
ba; kas menką teužsiima, ir 
gerokai padaręs, nedaug te-
padirba. 

Vaižgantas 

• — — I — M m 
DR. Juozas Vaišnora, MJ.C. 

Jurgio Matulaičio kelias 
į Vilniaus vyskupo 

soste 

2 
Sv, Sosto atstovo Ratti 

vizitas Lietuvoje ir 
Latvijoje 

Leidinėlį išleido Tėvai Pran
ciškonai 1982. 

Kaina su persiuntimu 5 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m5 W. 63rd 8t, 
Chicago, IL 60629 
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H e a r i n g Problems? 
S p e e c h Problems? 

L e a m i n g Problems? 
Arvio— provided to children 

and adults. 
Oontact 

THE SIEGEL INSTITUTE 
lOCHAEL BEESE HOSPITAL 

StSl South Cottas* Grovt 
CUcafO, 0LSM1S 
TEL — TO1-2M0 

llIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIimi 

>00000©©©0©00©0000©©000©0<X 
ADVOKATAS ALGIS GLAMBA 

6601 S. FaUski Road 
GUcago, 1L «M2t 
TEL. — 7C7-0S03 

Valandos paga! susitarimą 
>oooooooooooo-> > o o o o o o o o o o 

• • • • • • • • • • • • • • • I I I I I . . . . . . 

GRFAT LAKĘS 
OVEKHEAD D00RS INC 

Doors and Openers. Rettsonable Pncea 
Fatt Service. 28 Yrs. Erpenence 
31W S. Kadzia - TeL MMMĮ 

• - — — — — — — — rTmmmmM-j 
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ADVOCATV DtAUGLJA 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 Sa Kedzie Avenue 
Chicago, DL 60629, TeL 778-8000 

WL WAFDt A. HANNA, DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. vasario mėn. 4 d. 

S722 S. 
TEL. -

TEL. -

, SrvanUa, 

- SS741S9 

Uinafc 

SOPHIE 
•AMO 

BARČUS 
VALANDOS 

Lietuvių kalba tattidi—teJi ir • * -
madiaaiaU nuo 9:30 iki *30 T*1 ryto. 

Stoni WOPA 1480 AM 
Tranaliojam ii nuoatvot ttudijoe 1 
ąuatte Pk., red»J4 Aldona Duiku* 

7150 S. Maptonood Av< 
Chkafo» IL 60629 

TeL 77&-LM3 

PACKAGE K3UPRESS AGENCY 
MARIJA XORIOK1E.\£ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kes. Maistas iš Eunapoa sandelių. 

2888 W. *» St, Chicago, IL 88828 
TaL — 8254787 

SV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILIEJINIS MEDALIS 

Skulptor iaus P. V a s k i o projektas, F r a n k l i n Mint nukal 
tas . 44 mm pločio sidabrinis $45. Bronzinis $10. Persiuntimai 
$1. už medalj. Užsisakantiems bronzinių 10 ar daugiau vien : 
antrašu — 25% nuolaida 

Lietuvių Katal ikų Rel ig inė Ša lpa 
3 5 1 H i g h l a n d Blvd., Brooklyn , N Y 11207 

Te l . 212 -647-2434 

<aae • = • - • - • - • - sss 

GKEENWOOD FUNERAL 

Wss* U U f c f l t M t 
233-2257 561-4343 
»aooooooooooooooooooooooo« 
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GEROJO GANYTOJO NAMAI 
Gerojo Ganytojo Namų vadovybė kreipiasi į lietuvių 

visuomenę prašydama paramos. Brangius aukotojus ir 
rėmėjus kviečiame, kas gali, padidinti savo įnašus, o kurie 
dar visai neprisidėjo prie šio lietuviams svarbaus projek
to, nuoširdžiai prašome prisidėti. 

Būtų labai gera, kas galėtų paskolinti didesnę sumą 
— bus mokama 10%. 

Mielus skaitytojus, suprantančius šio svarbaus 
užsimojimo naudą ir globos namų įsikūrimo svarbą lietu
vių visuomenei, prašome rašyti sekančiu adresu: 

Lithuanian Good Shepherd Home, Inc. 
P. O. Box 438 

Cedar Lake, Indiana 46303 

Darką 
Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais paga! susitarimą. 

MIIIHIUHUHūHmHIIIIIIIUlimilIlIlUlIlII 

E L E K T R O S 
PW—8M81 — PATAISYMAI 

Turtu Chicsfos aalMte lsldias*. 
Dirbu Ir uimlsaty. Dirbu arslUi, «*>-
rantuotai ir •ailnior*! 
1514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTI! 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis J Hernaną De&j 
TaL 8884824 po 5 vaL vakaro 

Kalbėti lietuviškai 

Panaininkami auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

P U S M E d l I M 
$12848 Chkasaj* 

$ 9 7 . 0 0 
C l e s r • J 8 
(15/30/10/UII) 

•5X9 So. Kedzie Aveniu 
J. BACEVIČIUS — 778-2233 

WAGNER and SONS 
m i m u r m i AND 

ADDING MACHINES 

Virt 88 meta. petikteM jom 
patanarimaa. 

0610 a Pakaki Rd., Ch'fo. 
Pacas — 5814111 

I 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. ONAI JONAITIENEI 
mirus, jos dukterį SIGITĄ AL'ŠROTEENĘ ir jos šeimą, 
velionės brolius: advokatą PE7TR4 PAUTIENIŲ ir dr. 
KAZĮ PAUTIENIŲ, jos seserį ZUZANĄ JUŠKEVIČIE
NE ir visus kitus velionės gimines ir artimuosius jų gi
laus sielvarto metu nuoširdžiausiai užjaučiame. 

DR. JUOZAS IR IRENA 
DIČPINIGAIČIAI 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GFRAI DAS F. DA1MID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Caiitornia A venue 
Telefon.u LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Teletona- — YArds 7-174!-2 

Skambinant 
fonais: 

Chicagoje galima susisiekti šiais tele-

Ona Pranckevič iūtė 
4 3 6 - 6 3 7 6 

Algirdas Marchertas 
598-5323 

Tikimės ir laukiame dosnios paramos savo užsi
brėžtam darbui. Dėkojame iš anksto. 

Gerojo Ganytojo Namų vadovybė 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
7 DAY CRUISE FROM MIAMI -

APRIL 29, 1984 
FREE ROUND TRIP 

AIRFARE. 
•ESTftICTIONSAPPIT. 

M/S Skyward rate categories 
Cit. #4 - ATLANTIC DICK $1275.00 

(OvtsMe roo«, 2 Jswtr Uos) 
CM. #t-IISCATNIDECK $1245.00 

(OvtsMs room, 2 lewtr btds) 
CM. l U - C A I I I U A N DECK $1175.00 

(OMsMt roo«, 2 lowtr bedi) . _ 

j» ,r rar-r—- m—m. .• •*•£&'• 
y — 

S: ̂ J 

Ships' Registry: r4orway 

NORWECIAN 
CARU8EAN UNCS 
Amertcas Favorite Cruise Line*v 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
• 7 2 7 SOUTH WESTHm AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 40*43 
TsJ. (312) 2 3 t f 7 t 7 

A, f A. 
Dipl. Inž. CESX)VAS STANIULIS 

Jau praėjo vieneri metai kai iš mūsų tarpo amžinai 
atsiskyrė mūsų mylimas ir brangus vyras, tėtis ir sene
lis Česlovas Staniulis. Jo netekome 1983 m, vasario mėn. 
10 d. 

Jo brangiam atminimai už jo sielą mirties metinių 
proga, šv. Mišioa bus atnašaujamos 1984 m. vasario mėn. 
10 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicagoje, 8 vai. ryto. Va
sario mėn. 11 d. 9 vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
Detroite ir Romoje. 

Nuoširdžiai prašome visus draugus ir pažįstamus tą 
dieną prisiminti mirusi **vo maldoje. 

Giliai tebeliudinti: 
imona, vaikai ir anūkai. 

A. f A 
ANTANAS ŽUKAS 

Gyveno Oak Lawn, Illinois, anksčiau gyv. Chicagoje, 
Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė vas. 2 4 , 1984 nv, 8:45 v. ryto, sulaukęs 84 m. 
Gimė laetuvoj, Vėgėlių km. Amerikoj išgyveno 34 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sofija (Alekna

vičiūtė), podukra Loretta Kasis, anūkė Rovena ir kiti 
giminės Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadieni nuo 2 iki 9 vai. 
vak. Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street 
Laidotuvės įvyks pirmad., vasario 6 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo par. bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero liet kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, podukra ir anūkė. 
Laid. direkt DonaM A, Petkus. Tel. 476-2345. 

STEPONAS C LACK ir SCNCS 
LACKAWICZ 

Laidotuviy direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-I2I3 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

•IAY DRUGS VAISTINĖ 
2759 W. 71tt St, Chicigo, Ūl 60629 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

mmsTTNGAi i i n u m o KBCBTAI • PANMI HAT 
SALDUMYNAI • •IIIIIIIIM AtTJOttKYS 

i K M f i L vssst* 
SJO r*. nssf«. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m. vasario mėn. 4 d. 

x Rimgaudas Kasiulis, minint 
Į Lietuvos Nepriklausomybės at-
i kūrimo sukaktį vasario 12 d. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje, 
meninėje dalyje šalia Dainavos 
ansamblio duos programą rage
liu, pagrodamas keletą lietuviš
kų melodijų. 

X lituanistikos katedros va-
karonė bus kovo 9 d., penkta- j 
dierų, 7 vai. vak. Jaunimo cen
tre Chicagoje. Kalbės Illinois! 
universiteto Chicagoje planavi- į 
mo dir. prof. N. Moravcevieh, j 
Slavistikos departamento dir. į 
prof. B. Sljivic-Simsic, Lituanis-1 
tikos programos dir. prof. M. Į 
Stankus-Saulaitė ir LB švietimo 
tarybos pirm. J. Kavaliūnas. Dai
nomis vakaronę paįvairins Rita 
Markelytė-Dagienė. Visi kvie
čiami. 

X Jūratė fNamifcaitė) ir Lar-
ry O'Brien sausio 23 d. susilau
kė naujagimės dukrelės. Nauja 
šeimos nare džiaugiasi abu jau
nieji tėvai, sesutė Katriutė, se
neliai Vytautas ir Alė Namikai 
ir abi promočiutės — Sofija Na-
mikienė ir Stefanija Masiulienė. 

x Jonas Kaunas prieš Kalė-

x Adv. Saulius V. Kuprys iš
sirūpino, kad ir kanadiečiai ga-
lėdų nusirašyti aukas lituanisti
kos katedrai nuo savo krašto 
mokesčių. Čekiai rašomi: "TJni-
versity of Ulinois for the Endo-
wed Chair of Lithuanian Stu-
dies". 

x Mykolas Drunga (ne Karo
lis kaip klaidingai paskelbta 
vakar dienos "Drauge") įeina į 
komisiją atrinkti "Laiškų lietu
viams" žurnalo konkursinius ra
šinius. Terminas įteikti rašinius 
yra vasario 16 d. 

f 

X Rita Markelytė-Dagienė pa-
! sakys pagrindinę kalbą Beverly 
Į Shores Lietuvių klubo rengia-
! mame Lietuvos Nepriklausomy-
; bes minėjime vasario 19 d. 1 vai. 
į p. p. Red Lanterns Inn salėje, 
i Rita Dagienė, jauna akademike, 

Clevelando lietuvių tautinių šokių grupė "Grandinėlė" rengiasi šv. Kazimiero sukaktyje kovo 4 d. Romoje duoti 
lietuvišką programą, kad lietuviai ir kitataučiai pamatytų lietuvių kultūros dalelę. Nuotr. VL Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIET. KATALIKŲ SPAUDOS 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 

Po vakarienės, kurią surengė 
"Draugo" administracija, buvo 
Lietuvių Katalikų spaudos drau-

Finansinį pranešimą padarė j ges garsiojo Yale 
'Draugo" administratorius ir dramos mokyklą. 

universiteto 

PRANEŠIMAS 
Cbicagos lietuvių Tarybos 

Lietuvos Nepriklausomybės — 
Vasario 16-sios minėjimas vyks 
šia tvarka: 

šeštadieni, vasario 11 d., 12 
vai. vėliavų pakėlimas ir žuvu
siųjų pagerbimas Jaunimo cen
tro sodelyje. 

Sekmadieni, vasario 12 d.: 
10:30 vai. pamaldos Svč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje, šv. Mišias atnašauja ir 
pamokslą sako vysk. 'Vincentas 
Brizgys. Gieda parapijos cho
ras, diriguojamas A. Lino. Var
gonais groja A. Eitutytė. 

10 vai. pamaudos Liet. ev. liut. 
Tėviškės par., 11 vai. Siono Liet. 
ev. liut. ir vasario 19 d. 10 vai 
pamaldos Liet. ev. reformatų 
bažnyčiose. Pamaldas laiko ku
nigai A. Trakis, J. Jozupaitis ir 
St. Neįmanąs. 

Akademinė dalis 2 vai. popiet 
Marijos aukšt. mokyklos audito
rijoje. Kalbėtojai gen. konsule J. 

IŠARTI IR TOLI 
). A. VALSTYBIŲ 

— Vasario 16 minėjimas Los 
Angeles, Calif., lietuviams bus 
vasario 10 d. Pamaldos bus šv 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Giedos per šv. Mišias komp. Bro
niaus Budriūno vadovaujamas 
choras. 12:30 vai. Marshall 
aukšt mokyklos salėje bus aka
deminė dalis, kurioje paskaitą 
skaitys svečias iš Cbicagos dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Meninę 
dalį atliks Ramiojo vandenyno 
skautės ir "Spindulio" jaunimo 
ansamblis. Visi turi jausti šven
tą pareigą Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo minėjime 
dalyvauti. 

— Kun. A. Sabaliauskas, mi
sionierius salezietis, dabartiniu 
metu gyvenąs saleziečių amatų 

i mokykloje Boston, Mass., š. m. 
vasario pradžioje pradeda aš
tuoniasdešimtus metus. Pasku
tiniu rr u dėl savo nusilpusios 
sveikatos jis nuolat buvo namuo-

vra muzikė, studijuoja kompozi-, . , . . . . .. ^ 
das pasiuntė šešis registruotus ! c i j ą , „^ ^ ^ y ^ a r t i s t i š . , gW>s, leidžiančios Draugą me-
iaiškus sąžinės kaliniams, ken- !

 k a deklamatni*. ^ r * k a 1 h * W i l i m s susirinkimas vasano 1 d. sąžines 
čiantiems lageriuose ar kalėji
muose Sovietų Sąjungoje. Trys 
laiškai, rašyti Baliui Gajauskui. 
Viktorui Petkui ir kun. Alfon
sui Svarinskui, jau grįžo su už
rašu "Return-inconu — "atga!-
nežinomas". Tai parodo, kad 
bolševikai kaliniams laišk 
perduoda. 

Marijonų svetainėje. ka deklamatorė, gera kalbėtoja. 
Praėjusiais metais ta pačia pro- ,„ . . , . , . . , , , 
ga kalbėjo rašyt. Adolfas Mar-j . ^ r i n k i m ą pradėjo valdybos 
kelis, pasakydamas išskirtinai j P1?"™**** *\Antanas Razma, 
gerą kalbą, labai gražiai dekla- pakviesdamas Marijonų vienuo-
mavo duktė Daiva, dėl U g o s i "Jos provmeijolą kun. Vikt^ą 
programoje negalėjo dalyvauti | ^ . ^ nukalbėti maldą. Pir-

X "Lieti?vos bažnyčių'" knygų 
autoriui. baigiančiam rašyti 
/eikalc V-jj "Vilniaus arkivys
kupijos ' tomą. reikalingos ži
nios apie šiuos kunigus: VIa-

dukra Rita. šiais metais dukra! ?*** b u v o P**™* *"*»• 
ne-: įke ič ia tėvą. Vasario 16 dienos i k a d ******* kvorumą, o esant 

' kvorumui, protokolų sekretorius 
kun. Andrius Naudžiūnas per-

. gražiausia dovana tai šeimos į 
: lietuviškumas, tradicinis lietuvy-; 
bės tęstinumas ir ugdymas. skaitė pereito narių ir direkto

rių susirinkimų protokolus. Pro-
tokolai buvo priimti, dar paplo-x Lily Monkus, lietuvės ak

torės, nuotrauką ir platų palan- j jant, kad buvo labai tiksliai ir 
| kų aprašymą įsidėjo "Chicago \ išsamiai parašyti 

dislovas Goras, Zigmas Rama- • Tribūne" vasario 3d. numery. 
nauskas. Vladislovas Salavie 
jus, Aleksandras Micas. Kazi
mieras Gečys. Benediktas Ver
bickas. Reikalingos ir jų nuo
traukos. Jeigu kas galėtų su
teikti apie juos informacijų, 
prašomi rašyti adresu: Bro
nius Kviklys, 5747 So. Camp- j iem . 
bell A ve.. Chicago. UI. 60629. 

Giriama jos vaidyba ir pažymi- į x Gook Oounty iždininkas 
ma, kad ji nuo pat pradžios, per i Edward J. Rosewell prašo pra-
visus šios dramos pastatymus I nešti, kad taksų reikalu galima 
nepraleido nė vieno vaidinimo, kreiptis į jo įstaigą kasdien nuo 
ši komedija statoma Chicagoje I vasario 6 d. tarp 8 vai. ryto ir 6 
jau dvejus metus, dabar eina į vai. vak., 118 No. Clark St Bus Į Petras 

x Lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas bus vasario 8 d., 
trečiadienį, 8 vai. vak. Dariaus 
ir Girėno posto salėje. Bus kar
tu paminėta ir Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo sukaktis, 
kurioje pagrindinę kalbą pasa
kys Jonas Talandis. Bus prista
tyti išrinkti nauji direktoriai Al
girdas Brazis ir Raymond Wer-
telka. Padėkos ilgamečiui di- Į 
rektoriui Bruno Gramont. kuris, 
pakeltas garbės direktorium, 
taip pat buvusiam direktoriui 
Jonui Galminui Po susirinkimo 
bus kavutė ir atsigaivinimas. 

"Foram" teatre 5620 So. Har- < uždaryta įstaiga vasario 13 d. 
i dėl Lincolno minėjimo, bet ati-

x Visų JAV lituanistinių mo-id a ry t & v a s a f i ° *> d ~ Prexi' 
kyklų bibliotekoms, kaip auto- j d e n t u ****** d i e n*' 
riaus ir leidyklos dovana, išsiun
čiama kun. J. Prunskio knyga-
albumas "Lietuviai Sibire", Ame- dol. ui kalėdines korteles ir ka-

egzekutyvinis sekretorius kun. 
Petras Cibuslris. Dėl pranešimo 
buvo trumpos diskusijos, prime
nant, kad pajamos ir išlaidos iš
silygina tik nuolatine Marijonų 
vienuolijos parama 

Apie renginius, kuriuos "Drau
gas" yra daręs pereitais metais, 
pranešė kun. Viktoras Rimšelis, 
primindamas, kad tai sėkmingai 
atliekama tik su renginių komi
teto pagalba, tam komitetui pa
dėkodamas už didelius darbus, 
iš pasiaukojimo skiriant savo 
laiką, kad lietuviška spauda ga
lėtų atlikti savo uždavinius išei
vijoje. 

Apie legalinius reikalus prane
šimą padarė teisinis patarėjas 
adv. Eugenijus Petkevičius. 

Naujų prenumeratorių rinki
mo, jubiliejinių metų atšventi-
mo — "Draugas" šiemet nuo 
liepos mėnesio švenčia savo 
75-rių metų sukakti — pranešė 
ir daug naujų idėjų iškėlė dr. 

Kisielius. Jis skatino, 

x Dr. Edvardas Domanslds, 
1 Lagūna Beach, Cal., atsiuntė 25 

rikos Lietuvių 
dinys. 

Bibliotekos lei-

x Beverly Shores, Ind., Lie-

lendorių. Labai ačiū. 
X Stasys Miliauskas, Lachine. 

Kanada, pratęsė "Draugo" pre-

x Antro Kaimo sukaktuvi
niuose pastatymuose Jaunimo 
centre vasario 4 ir 5 dienomis 
kokteilių baras bus atidarytas j kštelių už didesnes sumas 
valandą prieš programos pra- Į 
džią, t. y. šeštadienį. 7 vai. vak., 
sekmadienį 2 vai popiet. Dar Ii-t 
kę bilietai bus gaunami prie 
įėjimo. (pr.). 

tuvos Dukterų draugijos veiklos j numeratą su 25 dol. auka dien 
korespondencijoje "Draugo" va- j raščiui. St. Šiliauską skelbiame 
sario 1 d. numeryje, laužant laik- j garbės prenumeratorium, o už 
raštį. iškrito prie antraštės vie- į paramą tariame nuoširdų ačiū. 
tovės pavadinimas "Beverly! „. _ , . _, , _ , 
ou T J „ »* • i x \ . Lapienė, Melrose Park, 
Shores, Ind." Atsiprašome. | _ _. ,. - ' ,. _ , L 

\ m., Liucija Kurkulis, Rochester, 
x Kun. P. DUys, Laima j N Y., S t Baltrukėnas, Dania, 

Browne. Vida šilienė, Chicago,; ^a.., Austrą Puzinas, San Mateo, 
Dl.. A. Riekutė, Grand Rapids,j ^ a t 8 m n t ė ^ kalėdines kor-
Mich., Kazys Varnas, New Or- j t e l e g ^ kalendorių po 20 dol. 
leans, La., atvyko į "Draugą" ir j a u k u . Labai dėkojame. 
įsigijo naujausių leidinių ir plo- j 

x Dr. K. A. Šukys, Kankakee, 
1111., kartu su prenumeratos pra-

x Važiuoju į Miami, Floridą, | tęsimu atsiuntė ir 25 dol. dien-
iš Cbicagos galiu paimti vieną' raščio paramai. Dr. K A. Šukį 
keleivį, kuris padėtų vairuoti au- į skelbiame garbės prenumerato-
tomobilį. Skambint vakarais, rium, o už auką tariame nuo-
Tel. 925-8898. (sk.). 

x Midland Taupymo bendro
vei, Marąuette Parko skyriui, 
reikalingi tarnautojai (tellers) 
PU patyrimu ar be. Skambint 
tel. 925*400. (sk.). 

x Akiniai siuntimui į Lieta-1 
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio. 2615 West 71 j 
vStreet Chicago. B! 6%29. Te
lefonas 778-6766. (sk.) • 

x NAMAMS PIRKTI PA-i 
SKOLOS duodamos mažais mė-' 
nrsiniais įmokėjimais ir priei- \ 
namais nuošimčiais. Kreipkitės! 
į Mutual Federal Savings. 22121 
Wc«t Cermak Road — Telef. '• 
VI 7-7747. fsk.). 

X BaJtic Monumentą, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa-

Iminklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis, (sk.). 

x Audronė Vikta, Century 21 
fVeLine Realtors. Inc., atstovė. 
Orland Park, DL, sąžiningai pa
tarnauja Chicagoje ir prie
miesčiuose, perkant, parduo
dant ar išnuomojant namus. 

, JAV-se ir Kanadoje, kraustan-
| lis į kitus miestus, tais reika-
! lais. suteikia visas reikalingas 
j informacijas (Century 21 VTP 
iReferral Service). Skambinti 

',12-349-1880 (Sk-). 

širdų ačiū. 
X Kazys Černiauskas, Chica

go, BĮ., kartu su prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė ir 20 dol. K. 
Černiauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
lietuviško žodžio labai dėko
jame. 

kad būtų sudarytas vajaus ko-. 
mitetas ir būtų tiesioginis rinki
mas prenumeratorių, net mėgi
nant jauniesiems siusti, apmo
kant iš sudaryto tam tikro va
jaus fondo, kad jie įprastų skai
tyti lietuvišką spaudą ir neati
trūktų nuo lietuviško kamieno. 
Nutarta apie tai pakalbėti su 
redaktoriais ir administrato
rium, sudarius iš direktoriato 
komisiją. 

Po pranešimų dar buvo padis
kutuoti įvairūs spaudą, ypač 
"Draugą", Uečiantieį klausimai, 
jubiliejinių metų minėjimai su 
specialiu leidiniu, gegužine, ba
liumi, koncertu ir kit. 

Į iš Cbicagos išsikėmsio vieno 
direktoriaus vietą buvo direkto
re išrinkta ses. Julia Shainaus-
kas, Marijos aukšt. mokyklos 
direktorė. Valdyba perrinkta ta 
pati, būtent pirmininku išrink
tas dr. Antanas Razma, I vice
pirmininku dr. Petras Kisielius, 
II vicepirm. adv. Eugenijus Pet
kevičius, m vicepirm. Juozas 
Polikaitis, iždin. kun. Viktoras 
Rimšelis, egzekutyvmiu sekr. 
kun. Petras Cibulskis ir proto
kolų sekr. kun. Andrius Nau
džiūnas. 

Susirinkimas buvo užbaigtas 
kun. Prano Garšvos sukalbėta 
malda. Direktoriai Ir nariai dar 
pasikalbėjo aktualiaisiais spau 

x Susivienijimas Lietuvių'dos klausimais ir pasivaišino 
Amerikoje ruošia laivu ekskur- j kava. pa. 

\ H A S 
h-ii i iK ir taisomi visų rūšių 
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x ieškoma moteris praleisti 
į! savaitę laiko rezidencijoje Ri- įvairių prekių, 

verside, 111., savininkams išva
žiavus atostogoms. Jokių ruo
šos darbų nenumatoma, bet rei
kalinga pabendrauti su pasilie
kančiais vyresnio amž. tėvais 
Prašome skambint vakarais po 
7 vai. telef. 442-8297. (sk.). 

siją į Karibų jūrų salas, balan
džio 29 d. Ji plauks Norvegų-
Karibų Linijos laivu M/S Sky-
ward, iš Miami, Floridos. Tai 7 
naktų kelionė j spalvingąją 
Meksiką ir gražią senąją JAV 
Key West. Lankysitės Meksikos 
Yucatane, Cancun ir Cozumel 
salose, kur galėsite pačiomis pi
giausiomis kainomis nusipirkti 

aplankyti gilios 
senovės May a pastatų griuvė
sius. Paruošimu Susivienijimo 
išvykai rūpinasi SLA narių tvar
koma American TraveJ Service 
Ruimo, 9727 S. Westem Ave^ 
Chicago, III. 60843. Tei 312— 
238-9787. (ak.). 

VYTO RUGINIS 
BROADH A y VAIDINIME 
Kiek žinoma, lietuvių aktorių 

yra vaidinę Holywoodo filmuo
se, įvairiuose amerikiečių sceni
niuose pastatymuose, tačiau ne
girdėjome, kad koris Ii mūsiškių 
būtų turėjęs galimybę pasiro
dyti kuriame visame pasaulyje 
žinomo Broadway teatre. 

šiuo metu vienas lietuvis jau 
jžengė į Broadway Plymouth 
teatrą, nuo sausio 6 dienos ten 
pradėdamas vaidinti T h e Real 
Thing" pastatyme. Tai yra Vy
to Ruginis, iš Cicero kilęs ak
torius, prieš dveius metus bai 

Tiesa, jo rolė (čia jis vaidi
na Brodie), dar nėra pirmau
janti, tačiau yra svarbu jo suge
bėjimas atkreipti į save dėmėsi 
ir galimybę pasirodyti Amerikos 
teatrinio gyvenimo viršūnėse. 
Siame veikale jis turi progą vai
dinti su jau ne vien tik Ameri
koje žinomais aktoriais: Jere-
my Irons, Glenn Glose, Christine 
Baranski. Kenneth Welsfa ir ki
tais. 

Daužvardienė, Lt. Governor j se ir darbavosi, rašydamas lietu-
George H. Ryan, .kun. dr. J. 
Prunskis tema "Kova ir viltys 
laisvės fronte", J. Talandis. 

Meninėje dalyje programą at 
liks lietuvių meno ansamblis 
Dainava. Choro vadovė muz. 
Audronė Gaižiūnienė, akompo-
niatorius muz. V. Maželis, so
listai B. Mačiukevičius ir V. 
Mieliulis, solo rageliu muz. R. 
Kasiulis, deklamatorė Z. Du-
bauskaitė. 

vių saleziečių — mirusiųjų ir gy
vųjų — gyvenimo apybraižas, 
kurių jau 35 jis pasiuntė į liet. 
saleziečių įstaigos archyvą Fras-
cati, Roma. Tai bus irgi įnašas 
į Lietuvos katalikų Bažnyčios 
istorinį lobyną. 

į — Susikaupimo diena buvo 
j sausio 29 d„ Putnam, Conn, 10-3 
vai. kalbėjo kun. dr. V. Cuku-
ras "Savęs atbaigimas išsilais 
vinimas - atpirkimas", ir dr. č. 

T ^ . Lietuvių visuomenė ir organi , M a g a i t i g . ^ ^ gyy^^ ješė-
I 2 8 « u s savo gyvenimo me- zacųos kviečiamos gausiai da- j ̂ Qse„ B u y o į i]mtį 

tus žengiantis Uetuvis aktorius \ lyvauti. Organizacijos pamal- ž-n t i e 8 8&krSLment^ ^ m ^ 
l i ^ T S ^ S L ^ 1 ^ ! 1 6 f T 6 " ' ! ? 0 8 ! ^ *£?%!? dalyvauja: § v e n t ų ; j u M e t ų a t l a i d u s 

— Vincentas ir Aleksandra 
Gruzdžiai nuo gruodžio l d. iš
sikėlė iš Philadelphijos, Pa., nuo
latiniam apsigyvenimui į Flori-

me jau nėra naujokas. Jis yra > su savo vėliavomis. 
vaidines ne viename Amerikos 
teatre. New Yorke irgi jau bu- Į 
vo pasirodęs ,,Off-Broadway" Į 
pastatyme "Becoming Memo-
ries". Praėjusią vasarą jis reiš
kėsi Lajolla Playhouse pastaty
muose. Ten jis pasirodė "The 
Vlsions of Simone Marchard" 
(rež. Peter Sellars) ir "TElomeo 
and Juliet" (rež. Des McAnuff) 
veikaluose. 

Cbicagos Lietuviu Taryba 

CHICAG0S 
ŽINIOS 

ARDO LIEJYKLA 

Wisconstn Steel bendrovė sa
vo liejyklą Chicagos pietuose 

Kritikai apie mūsiški aktorių! P ^ ^ v ė metalo laužui. Ją ims 
atsiliepia gerai, iškeldami jo ne- griauti Cuyahoga Wreckingben-
mažus sugebėjimus. Tas, aišku, d r o v ė ' ^P"*10181 už 3 miL dole-
yra svarbu, norint įsikabinti, o riu- e i u o J , e f a W k u 0 , i e ^ ^ 
taip pat ir išsilaikyti teatrinėse j Z 5 0 0 d»^»ninku. 
viršūnėse. 

Į savo sūnaus premjerą Ply
mouth teatre iš Cicero buvo nu
vykęs jo tėvas Ignas Ruginis (jo 
motina mirė jam dar jaunam 
esant). Tėvas pasakoja, jog 
Vytas (dabar jis vardą rašo — 
Vyto, nors lietuviškos pavardės 
dar neatsisakė) jau nuo mažų 
dienų buvo palinkęs prie teatro, 
nežiūrint, jog žinojo, kad dau
gumas artistų Amerikoje už
dirba mažiau negu tik gimnazi
jas baigę žmonės. Tačiau, tėvo 
padedamas, jis jau pradeda iš
simušti iš tų "eilinių" vargstan
čių artistų, kurie baigę dramos 
mokyklas dažnai eina į restora
nus lėkščių plauti. 

AUGS CHICAGOS APYLINKE 
! Northeastern Ulinois planavi
mo komisija skelbia, kad Cbica
gos metropolija, nusitęsianti į 
šešias apskritis ir dabar turinti 
7.1 miL gyventojų, 2005 metais 
turės 8 milijonus. Daugiausia 
augs priemiesčiai. Pačiame Chi
cagos mieste dabar yra truputi 

j daugiau kaip 3 miL gyventojų. 
Per ateinančius du dešimtme
čius mieste gyventojų teprisi-
dės tik 1,028, tik 1%. Per pas
kutinius tris dešimtmečius mies
to gyventojų skaičius mažėjo.! 
Ims didėti atsikeliant ispanų! 
kilmės žmonėms. 

ATPIGINTA RTA VAŽMA 
Chicagos regionalinio susisie

kimo (RTA) traukinių važma 
nuo vasario 1 dienos atpiginta 
10%. 

DAUGIAU STATYBŲ 
Chicagoje 1983 m. gruodžio 

mėnes| naujoms statyboms lei
dimų išduota 105% daugiau ne
gu pernai metais tuo pačiu lai
ku. Ii viso tą mėnes| išimta lei
dimų 22,421. Tai didžiausias sta
tybų kiekis nuo 1979 metų. 
NEĮLEIDO RADUUOJANČIO 

PLIENO 
Susekta, kad į Chicagą buvo 

gabenami kai kurie gaminiai iš 

dą. Jų naujas adresas: 6258 — 
6th Ave. So., S t Petersburg, 
Fla. 33707. 

— Phoenbco lietuviai Vasario 
16-tosios dienos minėjimą ren
gia vasario 12 d. Pamaldos bus 
11:15 vai. Sacred Heart kopiy 
čioje. Mišių metu giedos lietu
vių choras iš Los Angeles, Calif., 
vargonais pritariant muz. Onai 
Metrikienei. Paskaitą skaitys 
dr. Vytautas Vygantas iš Dalias 
Texas. Meninę programą atliks 
Los Angeles tautinių šokių an
samblis "Spindulys", vadovau
jamas O. Razutienės ir Christi
ne Mileriūtė-Lindąuist iš Glen-
dale, Ariz. Ir jiems akompanuos 
O. Metrikienė. 
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GINTARAS P. 6EP£NAS 
2649 W. 6Srd Street 

CUeago. D, 69629 
Tel. — 7764162 

Kasdien 9—6 vai vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
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Afrikatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedsfe Avenos 

CMcago, DL 69629 
Tci — 7766760 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Seštad. 9 vai. r. iki l vai. d. 

Kiti du Vyto broliai metėsi i plieno, kuris turi radiacijos. Tų 
praktiškus mokslus ir, baigę 
universitetus, jau sugebėjo ge
rai finansiškai įsitvirtinti: vie
nas yra dantistas, kitas — chi-
ropraktikas. 

Cicero lietuvių kolonijos lie
tuviams, kurie nuo jaunų dienų 
pažinojo jaunąjį Vytuką Rugi
ni, yra malonu, kad iš to mažo
jo Vytuko jau spėjo išaugti di
delis — ne tik Ogiu, bet ir suge-
bėjimais vyras, kuris jau spėjo 
įkopti į Amerikos teatrines aukš
tumas, ko dar nė vienas kitas 
lietuvis nebuvo nadares. 

gaminių gabenimai sulaikytas. 
Viena St. Lotus firma buvo be
gabenanti į Chicagą iš radi juo-
jančio plieno pagamintas 20,000 
stalo kojas. 

Reikia pažymėti, jog iš Cice
ro taip pat yra kilusi ir savo 
pirmuosius profesinius žingsnius 
amerikiečių teatre pradėjusi 
žengti Laima Sulaitytė, kuri 
šiuo metu vaidina Chicago Pre-
miere Society pastatyme "The 
Summer Stock Murder". 

(esi. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
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Daug sutaupysite, pirkdami fta 
\ų rsUnnents Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasiek
tas reikmenis ypatingai prosai. 
Pilnai užbaigti) foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir kstvirtsd. vakarais iki t vai. 

3314 West 63rd Street 

Tel. —- PRospect 6-8998 


