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Kun. B. Laurinavičiaus 
mirtis ir laidotuvės 

1981 m. lapkričio 25 d. Lietu
voje pasklido žinia — tragiš
kai žuvo kun. Bronius Lauri
navičius. Nesinorėjo tikėti, kad 
tai tiesa, nes dažnai Lietuvoje 
pasklinda, o gal net kažkieno 
sąmoningai paskleidžiami 
liūdni gandai, kad kažką suė
mė, kažką užmušė, primušė, ir 
kai kurie jų nepasitvirtina. O šį 
kartą pasitvirtino... 

1981 m. lapkričio 24 d. apie 
20 vai. 20 min. Vilniuje prie 
Dzeržinskio-Žalgirio gatvių 
sankryžos savivartis sunk
vežimis Maz-503, vairuojamas 
Lazutkino, mirtinai sužalojo 
Adutiškio kleboną, Lietu
viškosios Halsinkio grupės 
narį, kun. Bronių Laurinavi
čių. 

Lietuvos tikintieji ir kuni
gai, išgirdę apie šį tragišką 
įvykį, vieningai tvirtino — tai 
KGB darbas: Prieš kelias 
dienas ,,Tiesoje" buvo atspaus-
d i n t a s k o r e s p o n d e n t ė s 
Danguolės Repšienės straips
nis, nukreiptas prieš kun. Bro
nių Laurinavičių, esą žalojantį 
vaikų gyvenimą. 

Žuvimo aplinkybės labai 
neaiškios. Kunigo žuvimo bylą 
iš Vilniaus autoinspekcijos 
perėmė LTSR Vidaus reikalų 
ministerija ir ją veda tardy
tojas Vaitiekūnas. 

Nuo pat kunigo žuvimo 
momento žmones stebino kai 
kurios keistos aplinkybės. Į 
avarijos vietą subėgo daug 
žmonių. Milicija juos skirstė, 
neleido buriuotis, išskiriant 
vieną įgėrusią moteriškę, 
visiems uoliai aiškinančią, kad 
esą „senis buvo girtas, ėjo 
degant raudonai šviesaforo 
šviesai ir palindo po ratais". 
Kitą dieną žuvimo vietoje susi
rinkus žmonėms, vėl prisistatė 
alkoholiu dvokianti moteris ir 
aiškino, kad kunigas pats 
palindo po ratais. 

Rytojaus dieną Vilniaus 
laikraštis „Vakarinės naujie
nos" ir radi jas trumpai 
pranešė, kad lapkričio 24 d. 20 
vai. 20 min. Žalgirio gatvėje 
automobilis Maz-503 (vairuo
tojas G. Lazutkinas) part
renkė ir mirtinai sužalojo 
pėsčiąjį". 

Kitame numeryje „Vaka

rinės naujienos" kvietė visus, 
mačiusius šį įvykį, ateiti į 
Vidaus reikalų ministeriją. 

Žmonės, mačiusieji avariją 
ir įtardami, kad tai KGB dar
bas, nedrįsta viešai kalbėti, 
bijodami susilaukti didelių 
nemalonumų. Todėl pateik
dami kai kuriuos liudijimus, 
nenurodysime liudytojų pavar
džių. 

Moteris N. Lapkričio 25 d. 
nuėjo į miliciją ir papasakojo 
mačiusi šį įvykį. Ant šaligat
vio stovėjęs vyriškis. Prie jo 
priėję keli vyrai ir, paėmę už 
parankių, pradėję kažką kalbė
ti. Vyriškis, atrodo, kalbėti 
nenorėjęs. Važiuojant pro šalį 
sunkvežimiui, vyrai staiga 
vyriškį su skrybėle pastūmė po 
mašiną. 

Liudininkė buvo paklausta, 
ar galėtų atpažinti anuos 
vyrus, o kai ji suabejojo, mili
cija ją išprašė lauk. 

Visai panašiai tragišką įvy
kį nupasakojo moksleivis N. 
J is matęs tik tą momentą, kai 
keturi vaikinai pastūmė seny
vą vyrą po besiartinančiu 
sunkvežimiu. 

Sunkvež imio Mas-503 
vairuotojas Lazutkin, sugrįžęs 
po avarijos į garažą, pasakojo 
bendradarbiams apie nelaimę, 
bet kartu ir guodėsi, kad nebū
sią baudžiamas, nes žmogų po 
mašina pastūmė kažkokie 
vyrai. 

Kiek vėliau vairuotojas 
Lazutkin kun. Broniaus Lauri-
n a v i č i a u s a r t i m i e s i e m s 
pasakojo, jog už sankryžos 
mašinos priekyje už 3-4 m 
staiga pamatęs žn-ogų, kuris 
atsitrenkęs į mat Iną. Vos 
mašinai sustojus, prie kabinos 
pribėgo du jauni įgėrę vyrai, 
atidarė kabinos duris ir sušu
ko: „Ką tu padarei?" Atvykusi 
autoinspekcija užsirašė vieno 
vyro pavardę, o kitas laisvai 
nuėjęs. 

Į nelaimės vietą atvykę 
greitosios pagalbos medikai 
teigė, kad vyras, atrodo, 
pastumtas po mašina, nes 
gulėjo kniūbsčias, delnai buvo 
švarūs, o veidas — žiauriai 
sužalotas. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Taika ir teisingumas 

Kovo 28 — balandžio 2 
dienomis Romoje vyko popie
žiškosios Teisingumo ir Taikos 
— Iustitia et Pax — komisijos 
generalinė asamblėja, kurioje 
dalyvavo komisijos nariai iš 
visų penkių pasaulio konti
nentų. Komisijos tikslas yra — 
katalikų Bažnyčios mokslo 
šviesoje nagrinėti ir gilinti 
teisingumo ir taikos proble
mas, skatinti tikinčiuosius 
susirūpinti tomis proble
momis, ugdant pasaulyje 
teisingumą ir tautų pažangą, 
pagarbą kiekvieno žmogaus 
asmens teisėm bei laisvėm. 

Kolumbijos maldos 
Kolumbijos katalikų vysku

pai nutarė pravesti visose 
krašto parapijose specialias 
maldos dienas už Lenkiją. 
Pranešdami apie šią inicia
tyvą Lenkijos katalikų Bažny
čios primui arkivyskupui 
Glemp, Kolumbijos vyskupai 

Prisikėlimo varpai tesustiprina mū
sų viltis ir tikėjimą Tėvynės Lietu
vos prisikėlimu! Pavasario džiaugs
mas tenuskaidrina mūsų pastoges! 

Irakas norėtų_ 
užbaigti karą 

pažymi, kad jie drauge su vi
sais krašto tikinčiaisiais giliai 
užjaučia lenkų tautą dabar
tiniame jos kančios kelyje, 
gėrisi lenkų tautos ištikimybe 
tikėjimui, jo krikščionišku tvir
tumu, kurį nuolat nuosekliai 
liudija visa lenkų tauta su savo 
ganytojais priešakyje. Geogra
finis nuotolis negali mūsų 
atskirti, pažymi Kolumbijos 
vyskupai. 

Ateis prisikėlimas 
Lenkų tautos istoriją galima 

palyginti su kryžiaus keliu. 
Tauta savo istorijos raidoje ei
dama kryžiaus kelią suklum
pa, patiria pralaimėjimus, yra 
palaidojama, bet visada vėl 
prisikelia. Tai pažymi Lenki
jos pr imas a rk ivyskupas 
Glemp ganytojiniame laiške. 
Pamaldos buvo transliuo
jamos per lenkų valstybinį 
radiją. Jei šiandien lenkų 
tauta yra priversta pergyventi 
naują kryžiaus kelio stotį, 
pažymėjo arkivyskupas, tai 

T e h e r a n a s . — I r a n o 
valdžia po daugelio mėnesių 
į s i l e ido grupę užs ien io 
korespondentų ir parodė prie 
Dezfulo miesto vykusio mūšio 
apylinkes. Kai kurios Irako 
pozicijos paimtos be kovos, 
bunkeriai neturi šūvių ženklų. 
Apie 70 Irako sovietų gamy
bos tankų rasti nesužaloti, 
įklimpę pelkėse. Iraniečiai 
atstūmė Irako kareivius apie 
25 mylias, paėmė daug amuni
cijos ir ginklų. 

Korespondentus labai domi
no pati Irano kariuomenė. 
Šalia reguliarios, gan tvarkin
gomis uniformomis kariuo
menės matėsi daug revoliuci
jos gvardijos — pasdaranų 
karių, kuriems žūti mūšio 
lauke yra didžiausia laimė. 
Kar in inka i parodė jaunų 
„mobilizacijos" karių dali
nius, kurie priminė korespon
dentams skautus, nes daugelis 
buvo 13-14 metų. Vienas 
jaunuolis, paklaustas, ką jis 
Čia veikia, atsakė, kad jis 
žygiuoja parnešti „Saddamo 
galvos" (Irako prezidento). 
Karininkai paaiškino repor
teriams, kad šie jaunuoliai 
savanoriai išvalė Irako minų 
laukus ir paruošė kelią šar-
vuočiams. 

Korespondentams teko 
sutikti ir Amerikoje mokslus 
baigusių lakūnų. Pulk. Sulei-
maja pasakė, kad Irano 
kariuomenė išvystė naują 
mūšio taktiką, kurią tikriau
siai studijuos anglai, ameri
kiečiai ir prancūzai. Kovo 24 
prasidėjęs puolimas pralaužė 
Irako frontą per 5 vai. To 
nesitikėjo nė patys Irano kari-

yra ženklas, kad didysis 
tikslas yra pasiekiamas tik per 
kančią. Tačiau tauta nepriva
lo prarasti savo tikėjimo, netu
ri atsitolinti nuo kryžiaus, bet, 
priešingai, tun dar stipriau 
tikėti, kad ateis prisikėlimo 
diena. 

ninkai. Kareivius visur lydin
tieji šiijitų mulos aiškina, kad 
mūšio laimėjimas prieš bedie
vius Irako kareivius buvo Ala
cho dovana. 

Iraniečiai krovė į sunkveži
mius mūšyje paimtą karo gro
bį. Korespondentai matė dėžes 
tankų patrankėlių šovinių, ant 
dėžių matėsi užrašai: „GHQ 
Jordan Armed Forces. Am-
man, Jordan". 

Neprisijungusių šalių suva
žiavime Kuvvaite daug kalba
ma apie Irano-Irako karą. 
Visos arabų valstybės palaiko 
Iraką, išskyrus Siriją. Irako 
valdžia norėtų karą užbaigti, 
tačiau Iranas kelia sunkias 
paliaubų sąlygas: pasitraukti 
iš Irano žemės, pasiskelbti 
agresorium ir atlyginti karo 
nuostolius. Irako prezidentas 
norėtų karą baigti iki rugsėjo 
mėnesio, nes tada Bagdade 
turi prasidėti neprisijungusių 
valstybių vadų konferencija, 
kurioje to bloko pirmininko 
vieta turi pereiti iš Kubos Fidel 
Castro į Irako Husseino 
rankas. Iranas jau veda 
kampaniją tarp neprisijungu
sių šalių, kad jos reikalautų 
vadų suvažiavimą šaukti ne 
Irako sostinėje, bet kur nors 
kitur. 

Po Irako pralaimėjimo prie 
Dezfulo Bagdade lankėsi Jor
dano karalius, Saudi Arabijos 
gynybos ministras princas 
Sultanas, Šiaurini) Jemeno 
prezidentas. Visi prašė prezi
dentą Husseiną tvirtai laikv-
tis ir žadėjo savo finansinę, 
karinę paramą. Šalia irakiečių 
jau kovoja savanoriai iš Jor
dano ir Š. Jemeno. Persų 
įlankos arabų vadai palankes
ni Egiptui, nes arabų pasauly
je kalbama, kad tik Egiptas 
galėtų išgelbėti Iraką nuo 
skaudaus pralaimėjimo. 

— Michigano valstijoje 
suimtas 16 metų vaikinas, 
įtariamas penkių asmenų 
šeimos nužudymu 

T R U M P A I 
IŠ V I S U R 

— Briuselyje Europos Rin
kos svarstė, kokias paskelbti 
sankcijas Argentinai, kuri jėga 
okupavo Falklandų salas. 
Belgija jau atšaukė savo 
ambasadorių iš Buenos Aires. 

— JAV keleiviniai ir pre
kybos laivai buvo įspėti laiky
tis 200 mylių spinduliu nuo 
Falklando salų, kur Britanija 
paskelbė blokadą. Valstybės 
departamentas paskelbė, kad 
tai — pavojinga zona. 

— Okupuo tame Vakarų 
Krante Izraelio kareivis nušo
vė 50 metų moterį arabę. J i 
artinosi prie kariuomenės 
sandėlio ir, įspėta, nesustojo, 
aiškinasi sargybinis. Arabai 
sako, kad moteris iki tamsos 
dirbo savo darže ir buvo nušau
ta. 

— Aus t ra l i jos liberalų 
p a r t i j o j e b u v o b a n d y t a 
pašalinti iš pareigų premjerą 
Malcolm Fraser. Balsavime jis 
gavo 54 balsus, o jo konku
rentas, užsienio reikalų minis-
teris Andrew Peacock gavo 27. 

— Tailandijoje lankosi JAV 
delegacija, vadovaujama Cary 
Crocker. Lankomos pabėgėlių 
stovyklos, kuriose gyvena iš 
Laoso pabėgę kalniečiai. Sutik
ta apie 70, kurie buvo liudinin
kai sovietų cheminių dujų ata-
kų. 

— Nežinomi piktadariai 
sužeidė Ottawoje Turkijos 
diplomatą. Spėjama, kad tai 
armėnų teroristų darbas. Nuo 
1973 m. armėnai nušovė 20 
turkų diplomatų. 

Paneigė žinią 
B e i r u t a s . — I r a n o 

kariuomenės š tabas paneigė 
užsieniuose pasirodžiusią ži
nią, kad Irane įvyko mūšis su 
Afganistano ir sovietų karei
viais. Štabas patvirtino, kad 
kovos Afganistane vyksta 
netoli Irano sienos, tačiau 
jokių įsibrovimų į Irano terito
riją nebuvę. Panašų paneigi
mą paskelbė ir sovietų užsienio 
reikalų ministerija. 

Iranas, kaip žinoma, turi su 
Sovietų Sąjunga 1,243 mylių 
sieną, o su Afganistanu — 388 
mylių sieną. 

Šešių partijų 
valdžia Salvadore 
San Salvador. — Rinkimus 

laimėjusios Salvadoro dešinio
sios partijos, nors ir galė
damos sudaryti vyriausybę 
vien iš savo penkių partijų, 
nutarė priimti ir daugiausia 
balsų gavusią krikščionių 
demokratų partiją. Sakoma, 
kad nutarimas sudaryti „tauti
nės vienybės" valdžią padary
tas spaudžiant JAV ir Vene-
cuelos ambasadoriams. Dar 
nežinia, ar bus įsileistas į laiki
nąją vyriausybę krikščionių 
demokratų partijos vadas Jose 
Napoleon Duarte. Partijų 
vadai dar tariasi ir nutarimą 
paskelbs po Velykų. 

Palestiniečiai budi 
Beirutas. — Palestinos 

Laisvinimo organizacija įsakė 
visoms palestiniečių karinėms 
grupėms budėti, nes yra žinių, 
kad Izraelis šiomis dienomis 
pradės Libane didelę invaziją. 
Palestiniečiai gavę žinių iš 
Sovietų Sąjungos ir kitų Euro
pos šalių. PLO vadai sušaukė 
pavojaus konferenciją, kurioje 
nutarta paskelbti ginkluo
tiems būriams pavojaus stovį. 

Ispaniją žavi 
Argentinos žygis 
Gibraltaro padėtis — kaip Falklande 
Madridas. — Argentinos žy

gis Falklando salose neabejoti
nai paveikė ispanų-britų ginčą 
dėl Gibraltaro. Britanija valdo 
Gibraltarą nuo 1704 metų. 
Ispanija jau seniai reikalauja 
šią nenormalią padėtį keisti. 
Anksčiau tūkstančiai ispanų 
kasdien eidavo į Gibraltaro 
teritoriją dirbti uoste, laivų 
dirbtuvėse, didžiuliuose sandė
liuose. Generolas Franco 1969 
m., po nepavykusių diplomati
nių derybų su britais, sieną 
uždarė. 

Naujoji demokratinė Ispa
nijos vyriausybė buvo numa
čiusi balandžio 20 d. sieną ati
daryti. Britanija už tai žadėjo 
paremti Ispaniją, kuri sten
giasi įstoti į Bendrąją Europos 
Rinką ir į Nato. Tačiau šiomis 
dienomis nuotaikos Ispanijoje 
pasikeitė. Radikalai Ispanijos 
kariuomenėje ir dešiniosios 
politinės partijos, šaukdamos: 
„štai, kaip reikia su britais elg
tis", rodo į Argentinos pavyz
dį Falklande. Ministras lordas 
Carringtonas, kuris vedė dery
bas su Ispanijos vyriausybe, 
pasitraukė iš vyriausybės. 
Padėtis pasikeitė, ir Ispanija 
paskelbė, kad balandžio 20 
siena į Gibraltarą nebus ati
daryta. 

Panašiai kaip Falklande, 
Gibraltaro gyventojai, apie 
29,000, keliuose referendu
muose milžiniška dauguma 
pasisakė už pasilikimą britų 
karūnoje . Gibraltariečiai 
nepritaria ir sienos atidary
mui, nes tada ispanai darbi
ninkai užims daugelį uosto 
d a r b ų . A n k s č i a u britai 
priimdavo ispanus tik dienos 
darbui. Temstant ispanai ture-

Kuvvaite baigta 
konferencija 

Kuvvaitas. — Neprisijungu
sių šalių ministerių konferen
cija Kuvvaite, kur dalyvavo 
atstovai iš 70 valstybių, baigė
si piktu pareiškimu prieš 
Izraelį ir jo politiką okupuo
tose arabų žemėse. Konferen
cija papeikė Ameriką ir ragino 
keisti dabartinę liniją Viduri
niuose Rytuose, ragino pripa
žinti palestiniečių organizaci
ją ir jų teises. įdomu, kad ši 
konferencija atmetė kai kurių 
šalių siūlymus pasmerkti Egip
tą dėl jo taikos su Izraeliu 
sutarties. Pirmą kartą po ilges
nės pertraukos arabų šalies 
sostinėje konferencijoje daly
vavo ir Egipto delegacija. 

Olandija — pirmoji 
Amerikos draugė 

Washingtonas. — Balan
džio 19 d. Amerikoje lankysis 
Olandijos karalienė Beatrix, 
kuri pradės visą eilę Olan-
dijos-JAV draugystės metų 
minėjimų. Olandija laikoma 
draugiškiausia Amerikai šalis, 
nes po Amerikos revoliucijos 
kovų ji pirma pripažino JAV. 
Pirmasis JAV ambasadorius 
Olandijoje buvo John Adams. 
J is atvyko Olandijon 1782 
balandžio 19 d. 

Olandijos ambasada ati
dengė, kad Olandijoje šiuo 
metu gyvena 14 milijonų 
žmonių, tuo tarpu Amerikoje 
yra 15 mil. olandų kilmės 
amerikiečių. Daugelis jų įsi
jungs į 200 metų draugiškumo 
sukakties minėjimus. 

davo grįžti per sieną namo. Po 
paskutiniųjų derybų buvo susi
tarta, kad ispanai galės likti 
Gibraltare, kiek norės. Siena 
bus atidaryta 24 valandas. Tas 
sukėlė Gibraltaro gyventojų 
įtarimą, kad Ispanija planuo
ja įkurdinti savo piliečius 
Gibraltare, kur jie būsimuose 
referendumuose gali nusverti 
balsavimus ir pasisakyti už 
susijungimą su Ispanija. 

Be to, Gibraltaro vietiniai 
politikai svarsto, kad Ispani
jai įstojus į Nato ir atidarius 
savo Cartagenos ir Cadizo uos
tus Nato laivams, sumažėtų 
Gibraltaro reikšmė karinėje 
Nato komandoje. Šiuo metu 
Gibraltaras turi plačią auto
nomiją, daug platesnę negu 
Ispanijos baskų ar katalanų 
provincijos. Gibraltariečiams, 
grįžus į Ispanijos suvere
nitetą, būtų sunku atsisakyti 
savo politinių ir administra
cinių galių. Todėl daug vieti
nių, net ir ispanų kilmės, linkę 
likti Britanijos valdoje. 

Argentina ruošiasi 
karui su britais 

Londonas . — JAV sekreto
rius Haigas penkias valandas 
tarėsi su Britanijos premjere 
Thatcher ir jos ministeriais. Po 
to jis išskrido į Argentiną. 
Haigas pareiškė reporteriams, 
kad jo gautas įspūdis — labai 
tvirta britų vyriausybės laiky
sena. 

Britų gynybos ministras 
Nott pareiškė, kad britų laivai 
nuskandins bet kurį Argen
tinos civilinį ar karinį laivą, 
kuris pasirodys 200 mylių 
nuotolyje nuo Falklando salų. 
Blokada prasidės pirmadienį 5 
vai. ryto Britanijos laiku. Falk
lando salose tai bus 12:00 nak
tį arba sekmadienį 10:00 vai. 
ryto Chicagos laiku. „Kiek tai 
mus liečia, mes pirma atidary
sime ugnį ir nuskandinsime 
laivus, kurie bus 200 mylių 
riboje", pasakė ministeris. 

Argentina šaukia atsar
ginius ir ragina jaunus vyrus 
stoti savanoriais į kariuome
nę. Transporto lėktuvai skren
da iš Comodoro Rivadavia 
miesto į Falklandus su karei
viais ir karine medžiaga. 
Spėjama, kad salose Argen
tina turi apie 10,(XX) kareivių. 
Argentinos vidaus reikalų 
ministeris gen. Alfredo Saint 
Jean pasakė, kad Malviną 
salos bus ginamos iki pasku
tinio Argentinos kareivio. 

Buenos Aires prie karinės 
naujokų įstaigos demonstravo 
apie 200 jaunų argentiniečių, 
kurie šūkavo: „Tegu britai atei
na, mes parodysim tiems pira
tams kieno čia žemė". 

KALENDORIUS 
Balandžio 10 d.: Makarijus, 

Kleope, Mintautas. Kilnutė. 
Balandžio 11 d.: Velvkos. 

Kristaus prisikėlimas. Sta
nislovas. Gema, Vykintas, 
Daugailė. 

Balandžio 12 d.: Damas. Sa
bas. Jovys, Jūratė. 

Balandžio 13 d.: Hermas, 
Ida, Algaudė, Mindaugas. 

Saulė 
6:24. 

teka 5:21, leidžiasi 

ORAS 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną 40 L, 
naktį 30 1. 
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R E D A G U O J A Jonas Žadeikis . Informacinę medžiagą ir nuotraukas 

siųsti: 6522 So. R o c k w e l l Ave. , Chicago , IL 6 0 6 2 9 . Te l . 778-7852 

Sveikindami visą Ateitinin-
kiją ir visus jos rėmėjus Kris
taus Prisikėlimo šventėje, 
nuoširdžiausiai linkime 
visoms ir visiems džiaugs-. 
mingiausio Aleliuja. 

Drauge su sveikinimais 
reiškiame padėką ypač jau
nųjų narių globėjoms ir globė
jams, kurių triūsas sudaro 
pagrindą šviesiai sąjūdžio 
ateičiai. 

Ateitininkų Fed. v-ba. 

Kristaus prisikėlimo šven
tės proga, sveikiname plačiai 
pasklidusią ateitininkišką 
šeimą, kviesdami visus suar
tėti savo darbu ir auka, ir 
linkime jaunatviškos dvasios 
bei stiprių margučių. 

Jaun. Ateitininkų Sąj. C.V. 

Brangieji Broliai ir Seserys 
Jėzuje, švęsdami Velykų — 
mūsų išganymo — paslaptis, 
dėkokime mūsų Tėvui Dievui, 
Jėzaus ieškodami gyvųjų 
tarpe, nes ką padarome vie
nam iš mažiausiųjų Jėzaus 
brolių, tą padarome ir Jam. 
Visus nuoširdžiai sveikiname, 
linkėdami ir melsdami dva
sinio atsinaujinimo. 

Moksleiviai ir moksleivės. 

Šv. Velykų proga sveikina
me visus ateitininkus, kvies
dami dalyvauti Kristaus 
prisikėlimo meilės pergalėje ir 

nešti tą meilę per visą pašau-
H. 
Studentų Ateitininkų sąj. CV 

Prisikėlusio Kristaus žadė
toji Ramybė geros valios žmo
nėms tegul viešpatauja mūsų 
šeimose ir tarp visų ateitinin
kų. 

Ateitininkų Sendraugių 
sąjungos CV 

Kristaus Prisikėlimo šven
tės proga sveikiname visus 
Chicagos ateitininkus 
sendraugius, linkėdami links
mo Aleliuja! 

Chicagos Sendraugių v-ba. 

„Iš Ateitininkų Gyvenimo" 
skyriaus vardu sveikinu visus 
bendradarbius, skaitytojus ir 
jų šeimas, „Draugo" redakciją 
ir administraciją Kristaus 
Prisikėlimo šventėje. 

Šventą Velykų rytą 
prisiminkime brolius ir 
seseris, kad prisikėlęs Kristus 
padėtų nugalėti visas kančias 
ir duotų jiems vilties sulaukti 
laisvo Velykų ryto Lietuvoj. 

Jonas Zadeikis 

Telydi visus mūsų žingsnius 
prisikėlęs Kristus ir teatneša 
dvasinį atgimimą mums, mūsų 
tautai ir visai žmonijai. 

Kun. Kęst. Trimakas, 
Vyr. „Ateities" redaktorius. 

. . # • * ' • * \ 

Toronto moksleiviai su svečiais iš Čikagos: R. Kaknevičiūtė, V. 
Slivinskaitė, L. Sulaitytė, Juozas „Joe Duke" Dūkas, N. Slivinskaitė, B. 
Abromaitytė, D. Čepaitė, V. Dundzila. 

S Ą S K R Y D Ž I O 
D A R B O T V A R K Ė 

Sąskrydis Clevelande 1982 
m. balandžio 30 — gegužės 1-2 
d., per Clevelando Ateitininkų 
šeimos šventę. Praveda kun. 
dr. K. Trimakas ir Edis Raz
ma. 

P r o g r a m a : 
Balandžio 30 d., penk. 

8 v.v. - Lietuvių namuose 
apačioje, kun. K. Trimako pa
skaita sendraugiams, „Suau
gusiojo psichologinė odisėja 
pro iliuzijas ir dūžius". Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Atvažiavę moksleiviai ir stu
dentai taip pat renkasi Lietu
vių namuose apat in iame kam
baryje, pavakaroti. 

Gegužės 1 d., šešt. 
9 v.r. — Studentams kavutė 

parapijos apatinėje salėje. Tuo
jau po kavutės programa su 
kun. K. Trimaku ir Edžiu Raz
ma. 

Moksleiviams — Clevelando 
moksleiviai lituanistinėje mo
kykloje, o atvykusiems — iš
vyka. Renkasi 9 v.r. parapijo
je. 

1 v. p.p. — Visiems bendri 

pr iešpiečia i Lietuvių na
muose. ($5.00). 

2 v.p.p. — Studentai su Edžiu 
Razma, moksleiviai su kun. K. 
Trimaku. 

5 v. p.p. - Keliaujame namo 
pasiruošti literatūros vakarui. 

7:30 v.v. — Literatūros va
karas parapijos salėje. Prog
ramą atlieka mišrus kvartetas 
„Harmonija" iš N.Y. Po kon
certo šokiai. 
Gegužės 2 d., sekm. 

10 v.r. - Šv. Mišios Dievo Mo
tinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijoje. Visos kuopos daly
vauja su savo vėliavomis ei
senoje. Renkamės 9:30 v.r. prie 
salės. 

Tuoj po šv. Mišių akademi
ja parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys Gintė Damušytė. Kvie
čiami visi atvažiuoti, pabend
rauti, pasidalinti idėjomis, 
veiklos rūpesčiais, padisku
tuoti Kongrese iškeltus klau
simus ir pasilinksminti. 

Dėl nakvynių ir informaci
jos skambinti Edui Cepuliui 
(216) 942-8402, moksleivių 
pirm. — Nijolei Balčiūnienei 
486-0283, ir Rūtai Staniškytei 
531-8496, studentų pirm. 

Iki pasimatymo Clevelande! 

P a r t i z a n o D a u m a n t o j a u n u č i ų ir j a u n i ų k u o p o s g lobėjos ir 
v a d o v a i A t e i t i n i n k ų n a m u o s e L e m o n t e . S t o v i iŠ k.: g lobėja 
R o m a N o r k i e n ė , v a d o v a i — A u d r a K a m a n t a i t ė ir A n d r i u s 
P a b e d i n s k a s , E r i k a s V a s i l i a u s k a s , R e n a t a B i e l s k y t ė , glob. 
J ū r a V a s i l i a u s k i e n ė . Sėdi : R a m o n ą B i e l s k y t ė , Lora 
V a s i l i a u s k a i t ė ir Lė lė Ž u k a u s k a i t ė . T r ū k s t a V i l i a u s Dund-
z i ios . 

Nuotr . A. L i a u g a u d o . 

SUSIKAUPIMAS 
ATEITININKŲ 

NAMUOSE 

Ateitininkų namuose jau ke
linti metai priešvelykiniame 
laikotarpyje rengiama religi
nio susikaupimo diena, kurio
je visada dalyvauja nemažas 
skaičius žmonių. Šiemet tokia 
diena įvyko Verbų sekmadie
ni, balandžio 4 dieną. Nežiū
rint to, kad tą pačią dieną Chi-
cagoje vyko dar ir Korp! 
„Gajos" susikaupimas, daly
vių į Ateitininkų namus susi
rinko arti 60. Konferencijas 
pravedė kun. dr. Juozas Vaš
kas, MIC. J i s savo nuoširdu
mu ir paprastumu sugebėjo pa
traukti daugelį klausytojų. 
Buvo nagrinėjamos temos: 
„Dievas, kaip asmuo", „Dievo 
ga i les t ingumas ir teisin
gumas", „Atpirkimo bei iš
ganymo sąvokos". Dalyviai į 
šias temas atsiliepė klau
simais, kuriuos tarp savęs dis
kutavo net ir prie pietų stalo. 
Diena buvo baigta Šv. Mišio-
mis. Organizavo specialus ko
mitetas. Apmokėjus visas iš
laidas, pelno likutis buvo 
paskirtas Ateitininkų na
mams. 

jb 

POSĖDŽIAVO 
ATEITININKU 
F E D E R A C I J O S 

VALDYBA 

Kovo 25-tos dienos posėdžio 
pradžioje Federacijos vadas 
priminė ir paryškino Lietuviš
kų Parapijų metų reikšmę ir 
svarbumą. Valdybos nariai sa
vo pasisakymais padarė kai 
kurių pasiūlymų. Nutarta 
kreiptis į atskirų sąjungų val
dybas ir prašyti, kad jos ragin
tų visus ateitininkus aktyviai 
dalyvauti Lietuviškų Parapijų 
metų pravedime. Federacijos 
valdyba pageidauja, kad atei
tininkai vasaros stovyklose ir 
susirinkimuose tuos klau
simus išsamiai diskutuotų, o 
taip pat kad būtų keliamas ir 
pabrėžiamas pašaukimų klau
simas. 

Posėdyje buvo pasisakyta ir 
dėl artėjančio šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakties mi
nėjimo (1484-1984). Iškelta 
mintis, kad, šv. Kazimiero me
tų proga reikėtų stengtis, kad 
Popiežius Jonas - Paulius II 
paskelbtų maldos dieną už Lie
tuvą. Buvo siūloma, kad kiek
viena kolonija iškilmingai 
paminėtų šv. Kazimierą ir kad 
šalia pagrindinių iškilmių Ro
moje ir Toronte kurioje nors 
didesnėje JAV kolonijoje būtų 
suruošta platesnio masto šv. 
Kazimiero šventė su atitin
kama programa. Siūloma pap
rašyti prof. Antano Maceinos 
parašyti išsamų straipsnį apie 
šv. Kazimierą filosofinėje švie
soje. Ateitininkų Federacijos 
valdyba siūlo, kad šv. Kazi
miero minėjimai ateitininkų 
būtų ruošiami ir planuojami 
kartu su Lietuvos vyčiais. 

Sąjungų referentai pranešė 
apie sąjungų veiklą. Visos 
sąjungos, atrodo, gerai tvarko

si, tik studentai dar vis neturi 
centro valdybos. Federacijos 
vadas pranešė, kad yra vilties, 
jog netrukus Chicagoje bus su
daryta studentų centro valdy
ba. 

MAS referentė Daina Pen-
kiūnaitė pranešė, kad centro 
valdyba balandžio 2,3 ir 4 die
nomis Dainavoje ruošia pava
sario kursus moksleiviams. 
MAS vasaros stovykla įvyks 
Dainavoje nuo birželio 20 d. iki 
liepos 4 d. Neringoje MAS sto
vykla numatoma rugpjūčio 15 -
29 dienomis. 

JAS referentė Ramunė Miku-
lionytė pranešė, kad vasaros 
stovykla įvyks Dainavoje Lie
pos 4-18 dienomis. Jai vado
vaus St. Rudys, jr.; komendan
tu bus J. Polikaitis. Čia buvo 
aptartas ir JAS vadovo išleidi
mo galimybių klausimas. 

ASS referentas Pr. Baltakis 
perdavė centro valdybos nusis
kundimą, kad iki šiol dar ne
pavyko užmegzti "glaudesnių 
ryšių su atskirais skyriais. 
Sendraugių vasaros stovyklos 
įvyks: Dainavoje liepos 18-25 
d. Ją tvarko Vytautas Šoliū-
nas. Kennebunkporte rugpjū
čio 14-21 d. Jos programos rei
kalais rūpinasi dr. Č. Masaitis. 

Federacijos vadas pasi
dalino įspūdžiais iš kelionės į 
Bostoną, kur dalyvavo Bos
tono ir kaimyninių kolonijų 
ateitininkų sendraugių susi
rinkime. To susirinkimo metu 
buvo išrinkta Bostono atei
tininkų sendraugių valdyba, 
kuriai vadovauja Almis Kuo
las. 

Federacijos vadas pranešė, 
kad kun. Šeškevičius iš Bra
zilijos prašo Federacijos val
dybą atsiųsti vieną ar du as-
menis p r aves t i v a s a r o s 
stovykloms. Fed. valdyba nu
tarė pasiųsti vieną atstovą. 
Tikimasi, kad ta proga bus ga
limybių užmegzti ryšius ir su 
Argentinos bei kitų Pietų 
Amerikos kraštų ateitinin
kais. 

Posėdžio metu buvo išreikš
ta keletas pasiūlymų bei pa
geidavimų vasaros stovyklų 
rengėjams. Siūloma savo prog
ramose diskutuoti lietuviškų 
parapijų svarbumą, praeitų 
metų At-kų Jubiliejinio kong
reso nutarimus ir paminėti 
įvairių mūsų tautos žymiųjų 
žmonių sukaktis, kaip Mairo
nio, V. Krėvės ir kt. 

Pasikeista nuomonėmis, 
„Mūsų idėjos dabarties švie
soje" knygų serijos klausimu. 
Tolimesniems leidiniams bu
vo padaryta keletas pasiūly
mų. Iškelta galimybė toje seri
joje išleisti prel. Kuraičio raštų 
rinktinę su biografiniu įvadu. 
Kitais metais sueina 100 metų 
nuo prel. Kuraičio gimimo. 
Šiuo reikalu ypač rūpinasi bu
vęs Ateitininkų Federacijos va

das dr. J. Girnius ir Federaci
jos valdybos narys, rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. Dau
giau temų „Mūsų idėjos dabar
ties šviesoje" serijai gauta iš 
Ateitininkų Tarybos pirminin
ko dr. Adolfo Damušio: „Mūsų 
idėjinė rezistencija"; „Lietu
vių kalba — jos originalu

mas"; „Kristaus asmenybės 
charakteristika". Posėdyje bu
vo taip pat iškelta nuomonė, 
kad į minėtą knygų seriją būtų 
galima įtraukti prof. Simo Su
žiedėlio rašomą knygą apie šv. 
Kazimierą. 

Skelbiama premija už reli
ginį veikalą 81-82-jų metų lai
kotarpiui. Tos premijos me
cenatas y ra dr. kun. J 
Prunskis. Premijos komija ne
trukus bus sudaryta ir pa
skelbta spaudoje. Veikalus ir 
rankraščius galima siūlyti iki 
šių metų gruodžio 31-mos die
nos. 

jv 

MAS PAVASARIO 
KURSAI 

MAS CV ruošiami Pava
sario kursai įvyks kitą sa
vaitgalį — balandžio 16,17, 18 
dienomis. Dainavoje. Aišku, 
jau visi esate užsiregistravę 
pas Daivą Barškėtyte ar Edį 
Šulaitį (j^i dar ne, nedelsdami 
registruokitės, žadam dar ke
lis priimti). Važiuojantys kur
santai įsidėmėkite: 

1. Prašome visų kursantų 
susitvarkyti taip, kad būtumė
te Dainavoje tarp 3 ir 6 v. p.p. 
Pirmoji programos dalis prasi
dės 7:30 v.v. 

Jeigu kas atvažiuos vėliau, 
prašau iš anksto apie tai pra
nešti MAS CV. 

2. Penktadienio vakare nu
matomas laužas, (aišku orui 
leidžiant), lauke. Būtinai atsi-
vežkite šiltus ir patogius dra
bužius. Šeštadienio dienotvar
kė perpildyta paskaitomis, 
diskusijomis, žaidimais, pasi
kalbėjimais, užsiėmimais. Šv. 
Mišios bus 6 v.v.. Šeštadienio 
vakare šoksime ir jei būsite 
pasiruošę — bus trumpas ta
lentų vakaras (atvažiuokite 
pasiruošę parodyti savo talen
tus). 
3 Visi sekmadienį palifeka 

stovyklą iki 2 v. p.p. Programa 
numatyta baigti 11-12. Visi 
dalyvauja uždaryme, nebent 
iš anksto susitaria su vado
vais. 

4. Jei kas važiuoja mašina ir 
turi vietos, praneškite mums — 
mes tuojau pripildysime tuš
čias vietas. 

5. Čikagiečiai, Daiva sutiko 
suorganizuoti traukinio kelio
nę iš Chicagos į Jackson 
(Dainavą). Jei kas norėtų va
žiuoti, nedelsdami praneškite 
Daivai Barškėtytei, tel. 476-
1974. Kelionė traukiniu galio
ja tik į abi puses. Bilietai bus 
nupirkti iš anksto. Jei dar bū
tų klausimų, skambinkite bet 
kuriam MAS CV nariui, ar sa
vo kuopos pirmininkui. Atvy
kite visi į kursus pasiruošę 
dirbti, bet su šypsena veide ir 
gera nuotaika. Bus smagu! 

Daiva 
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ŽIDINIO VEIKLOS 
KALENDORIUS 

Balandžio 18, sekmadienį, — 
čiuožimo iškyla į Glen Ellyn 
stadioną. Organizuoja Parti
zano Daumanto JA kuopa. 

Balandžio 18, sekmadienį — 
margučių ritinėjimo popietė 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje. Rengia Dielininkaičio MA 
kuopa. 

Gegužės 15-16 dienomis — 
jaunučių vadovų kursai Jauni
mo centre. 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Laisvė be idealų daugiau 
kenkia, negu padeda. 

A. Graf 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6—8; antr. 12—6; penkt. 10—12, 1—6. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71 st Street 

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

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

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

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

Kovo 13 ir 14 dienomis Los 
Angeles moksleiviai iškylavo 
pajūryje. Šeštadienio popietėje 
nuvažiavę pas Palubinskus įsi-
kraustėme su visais miegmai
šiais ir lagaminais; tą atlikę 
skubėjome bažnyčion Mi
šioms. Po Mišių greit pasiruo
šėm mūsų susikaupimo va
karui pajūryje. Ten nuvažiavę 
ir užkūrę laužą atsisėdome 
padiskutuoti temą: „Lietuvybė 
ir jos ateitis". Pabaigę rimtą 
dalį, vakarą praleidome val
gydami, kalbėdami, klau
sydami muzikos, išdykaudami 
ir stebėdami bangas, lūžtan
čias į pakrantę. Tiktai kai šal
tas vėjas mums priminė šiltas 
lovytes, traukėm namo. Grįžę 
skirstėmės; vieni — kalbėtis, 
kiti lįsti į miegmaišius ir 
snausti. Ryte, pavalgę pus
ryčius pastebėjome, kad naktį 
lijo. Buvome labai nusivylę, 
nes planavome dieną praleisti 
pajūryje. Vistiek norėjome ap
lankyti pajūrį. Nors lynojo, ten 
nuvažiavę bėgome smėliu, o 
kai kurie net įšoko į vandenį. 

Namuose praleidome dieną 
klausydami paskaitos „Visuo
menės herojai" ir rašydami 
sveikinimus kitoms kuopoms. 

Milda Palubinskaitė 

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

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga! susitarimą 

Te l . ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

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

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

NEIEŠKOTI TARP 
MIRUSIŲJŲ 

Sunkiausia tikėjimo tiesa, 
kad Kristus, kuris buvo prikal
tas prie kryžiaus ir mirė, pri
sikėlė iš mirusiųjų ir gyvena 
tarp gyvųjų. Tai buvo sunku ti
kėti apaštalams ir Jėzaus Kris
taus sekėjams, nors jie buvo 
girdėję jo žotLžius, matę jo daro
mus stebuklus, nors jis primi
nė ir savo kelią mirtin ir būsi-
mą p r i s i k ė l i m ą . J e i g u 
skaitome evangelijose, kaip 
apaštalai abejojo, nors jau vie
nas kitas jį matė prisikėlusį, 
kaip griežtai sakė, kad netikė
siąs, jei nematys jo žaizdų, 
apaštalas Tomas, tai matome, 
kad tie jo mokiniai nebuvo 
lengvatikiai, priima kiekvieną 
gandą kaip tikrą žodį. 

Tiems patiems Kristaus se
kėjams angelas turėjo pasaky
ti: „Kam ieškote gyvojo tarp 
mirusiųjų? Jo nėra čia; jis pri
sikėlė" (Lk. 24,5-6). Ir jis dar 
pridėjo: „Atsiminkite, kaip jis 
jums kalbėjo... ir sakė: Reikia, 
kad žmogaus Sūnus būtų įduo
tas į žmonių nusidėjėlių ran
kas, būtų prikaltas prie kry
žiaus ir trečią dieną prisikeltų" 
(Lk.24,6-7). 

Tai lyg tikėjimo išmėgi
nimas ir kartu sutvirtinimas 
tam laikui, kai ateis didieji per
sekiojimai, kai patiems apaš
talams reikės eiti Kristaus ke
liu, kai ne savo valia, o 
prievarta reikės priimti mirtį 
vienam ant kryžiaus, kitam 
žvėrių nasruose, trečiam ugni
mi ar kardu įvykdytą. Jų ti
kėjimas Prisikėlusiu Kristumi, 
Dievu ir Žmogumi, bus sutvir
tintas, kai Jėzus ne tik paro
dys istorinį įvykį — savo mirtį 
ir prisikėlimą, bet padrąsins 
dieviškais žodžiais: „Ir štai, aš 
esu su jumis visas dienas, iki 
pasaulio pabaigai" (Mt.28,20). 

Nenuostabu, kad ir dabar 
Prisikėlimas tikinčiam Kris
taus žodžiais yra paguoda ir 
suraminimas, sustiprinimas ir 
pasiryžimas, o abejojančiam 
tas akmuo, kuris kliūva po ko
jomis ir kuris verčia nuolat 
abejoti. Nebūtų jokios abejo
nės, jei šis istorinis įvykis ne
neštų paskui save ir moralinės 
atsakomybės ir nereikalautų 
keisti gyvenimą pagal Kris
taus žodžius. 

Nesikeičia žmogus ta pras
me, kad jis visuomet stovi tarp 
gėrio ir blogio. Ar tas blogis 
ateina iš išlaukinio pasaulio ar 
iš žmogaus vidaus, visuomet 
reikia jį nugalėti pačiam žmo
gui, pasitikint savyje esančiu 
ar iš viršaus gaunamu gėriu ir 
už jį kovojant su išoriniais ar 
vidiniais priešais. Tauta, ku
rią Dievas pasirinko savo Sū
nui gyvenimo scena, jį atmetė, 
žiūrėdamas savo tradicijų, ku
rios buvo įsigyvenusios jų iš
orėje ir viduje. 

Ne be reikalo ir apaštalas šv. 
Petras prikišo savo tautai ir sa
vo žmonėms: „... jūs, tiesa, įda-
vėte ir jo išsigynėte Piloto aki
vaizdoje, nors tasai buvo 
nutaręs jį paleisti. Jūs išsigy
nėte Šventojo ir Teisiojo ir pra
šėte dovanoti jums galvažudį. 
Taigi, jūs nužudėte gyvenimo 
davėją, bet Dievas jį prikėlė iš 
numirusiųjų, ir to mes esame 
liudytojai" (Apd.3,13-15). Ki
taip tariant, ta parinktoji Kris
taus buveinė — ta tauta pasi
rinko blogį, kad išsaugotų 
tradiciją ir savo kaprizingus 
aiškinimus. 

Kažin ar mes, kaip sako 
rašytojas Francois Mauriac, 
pasirinktume Kristų geriau, 
negu galvažudį, jeigu reiktų 
atsižadėti savęs ir savo įpras
tos kasdienybės, savo įpročių, 

LIETUVA IŠGYVENA RELIGINĮ 
ATGIJIMĄ 

Rimties valandėlei 

savo gyvenimo būdo? Po tiek 
metų, kai šis istorinis įvykis 
kasmet bent vieną kartą me
tuose iškilmingai kartojamas, 
dar vis iš naujo keliamas klau
simas, ar tikrai Kristus prisi
kėlė, ar tikrai jis pasirodė apaš
ta lams ir savo kitiems 
mokiniams, ar jis tikrai su jais 
dalinosi kasdienos duona ir žu
vimi — maistu, kuris labiau
siai žmones vienus su kitais 
suartina. 

Bet ir tas abejojimas kaip tik 
sutvirtina tikėjimą Prisikėlu
siu Kristumi, nes apie prisikė
limą nuolat galvojama, jei iš 
viso pajėgiama mąstyti, įžvel
giant į praeitį, į istoriją ir sa
ve. Svarbiausia čia — žvelgti į 
save, nes nuo žmogaus vidaus 
priklauso gėris ir blogis bei 
tarp jų dviejų pasirinkimas, 
žmogus ir Dievas, kai žmogus 
savęs be Dievo negali supras
ti. Jis gali tik apie save ir savo 
paskirtį negalvoti ar mėginti 
išsiaiškinti tai, kas neišsiaiš
kinama, vadinamais moks
lais, kurie neliečia daugiau, 
kaip gamtos apraiškas-

* 

Istoriją reikia tyrinėti ir grįž
ti praeitin ta pačia dvasia, ko
kia ji buvo tuo laiku, kurį nori
me atgaivinti. Nesunku tikėti 
Homeru, surinkusiu sukla
sifikavusiu graikų legen
das. Nesunku tikėti ir šumerų 
Galgamešo mitais, kuriuos 
tyrinėja mokslas kaip buvu
sius prieš keturis tūkstančius 
metų anksčiau negu Kristaus 
gimimas. Bet sunku tikėti Kris
taus prisikėlimu, kada jau bu
vo raštas, kada tradicija nenu
trūkstamai galėjo eiti iš lūpų į 
lūpas. Tai ir skirtumas — anie 
mitai nereikalauja pakeisti gy
venimą, kai šis istorinis įvy
kis, nuo arnžių numatytaVDie-
vo - Kūrėjo, reikalauja 
gyvenimo pagal Prisikėlusio 
Kristaus mokslą, kai jis rei
kalauja pakeisti savo įpro
čius ir vidų, kai jis pastato 
žmogų tarp Dievo, kuris kūrė, 
ir to paties Dievo, kuris atsiun
tė savo Sūnų — Gelbėtoją Jėzų 
Kristų. 

Mokslas suteikia daug gali
mumų pakeisti išorinį gyveni
mą, įsigyti patogumų, patai
kauti žmogui kaip žemės 
valdovui. Bet kartu jis ir su
daro pavojų, kad žmogus savo 
mokslu, kuris prasideda žeme 
ir baigiasi žemės ar visatos 
smulkiausiomis dalelytėmis, 
gali atsisukti prieš patį žmogų 
ir jį padaryti mokslo, įrankio, 
gaminio vergu. 

Tikėjimas, nors ir šešėlio bū
du, parodo toliau negu žmo
gaus vyzdys gali siekti, sutei
kia daugiau vilčių, negu 
mokslas gali pažadėti. Tai ti
kėjimas tuo Aukščiausiu Kūrė
ju, kuris leido visą kūriniją ir 
ja leido naudotis žmogui. Tik 
žmogus turi visuomet ieškoti 
gėrio sau ir savo artimui, o ne 
blogio, kurio yra pilna ir žmo
guje, ir visatoje, ir žemės kūri
niuose, galinčiuose atsisukti 
prieš žmogaus gyvenimą. 

Prisikėlimas ar Didžioji 
šventė (Velykos) turi stiprinti 
tas dvasines jėgas, kad žmo
gus bent sugebėtų į save pa
žvelgti atviru žvilgsniu ir apie 
savo veiksmus spręsti atvira 
širdimi. Tai stiprina tikėjimą 
ne tik Kūrėju, veikiančiu žmo
gaus sieloje, bet ir pačiu savi
mi, savo karta, savo tauta ir 
gėrio laimėjimu. Tas tikėjimas 
stiprina ir viltis, kad žmogus 
nėra tik žemei skirtas, bet skir
tas aukščiausiam laimėjimui 
— amžinybei su Prisikėlusiu 
Kristumi. 

Pr. Gr. 

Tokia antrašte Associated 
Press reporteris Bryan Brum-
ley paskelbęs š.m. kovo 14 d. 
vieno iš didžiausių New Her-
sey dienraščių sekmadieninėje 
laidoje „The Sunday Record" 
ilgoką straipsnį apie Lietuvą. 
Jis lankėsi ok. Lietuvoje, buvo 
ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, 
kalbėjosi su kunigų semina
rijos rektorium kun. Viktoru 
Butkum, kurį jis tarp kitko 
vadina Niktoru, ir net su Lietu
vos disidentais. 

Bryan Brumley rašo iš 
Kauno. Sovietinėje Lietuvoje 
Romos Katalikų Bažnyčioje 
yra pakilusi tautinio atgimi
mo banga. Tai tylus aidas pa
siekęs Lietuvą iš Lenkijos. 

„Mes čia turime seną priežo
dį: būti lietuviu reiškia būti 
kataliku" pasakė kun. Vik
toras Butkus, kuris vadovauja 
vienintelei Lietuvoje Romos 
katalikų kunigų seminarijai, 
esančiai šiame viduramžiš
kame mieste 60 mylių atstu
me nuo Lenkijos sienos, kur 
dauguma gyventojų yra katali
kai. 

Kai Lietuva Antrojo pasauli
nio karo pabaigoje buvo galu
tinai įjungta į Sovietų Sąjun
gą, ši maža Pabaltijo tauta 
turėjo keturias kunigų semi
narijas. Ši dabar išlikusi kuni
gų seminarija yra vienintelė 
didesnioji seminarija iš viso iš 
dviejų seminarijų visoje Sovie
tų Sąjungoje, kur valstybinis 
tikėjimas yra ateizmas. 

Lietuvių katalikų Bažnyčiai 
leidžiama veikti viešai. Kai 
religija kitur Sovietų Sąjun
go je d a u g u m o j a t v e j ų 
neatsilaikė prieš komunizmą, 
Lietuva didžiuojasi, turėdama 
dar 650 bažnyčių su 700 kuni
gų-

„Dabar mes matome daugiau 
jaunų žmonių bažnyčiose negu 
prieš 15 metų, nors mes nesa
me tikri, kaip tai išaiškinti", 

-pastebėjo Butkus, kuris dvejus 
metus studijavo Romos mies
te. „Žmonės netiki vien į 
duoną. Galbūt jie ateina į baž
nyčią ieškoti dvasinių verty
bių". 

„Dauge l i s žmonių yra 
krikštijami ir tuokiami bažny
čioje ir daugelis laidojami su 
religinėmis apeigomis",-pridė
jo jis pokalbio metu jo mažame 
kabinete prie seminarijos 
kiemo. 

Lietuva buvo nepriklau
soma nuo 1918 iki 1940 metų, 
kada ji buvo okupuota Sovietų 
Sąjungos. 1941 m. ją užėmė 
vokiečiai, o 1945 m. vėl iš naujo 
ją okupavo Sovietų Sąjunga. 

Pagal rusų šaltinius Lie
tuvos partizanai kovojo prieš 
okupacinę sovietų armiją iki 

Išsklaidyti po visą pasaulį, 
lietuviai dabar susipažįsta su 
visokių tautų žmonėmis ir 
p r a d e d a i š m a n y t i , kad 
nepriderėjo lietuviams save 
laikyti menkesniais žmonėmis 
už galingų tautų žmones. 
Prigimtos gerosios lietuvių 

ypatybės žmoniškumo atžvil
giu dažnai pralenkia kitų savu
mus. Iš to iškyla labai svarbus 
uždavinys, būtent, pavyz
dingai apsireikšt visu savo 
elgesiu, savo gyvenimu. 

1957 metų. Tie šaltiniai teigia, 
kad Maskva tą pasipriešinimą 
numalšino tik, galima sakyti, 
s u g r i o v u s i Bažnyčią ir 
ištrėmusi ketvirtadalį 2,9 mili
jonų tautos. Gyventojų skai
čius nuo to laiko esąs pakilęs 
iki 3,4 milijono, iš kurių yra 
10.5 procentų rusų ir 9.5 
procentų lenkų. 

Stropus tautinis judėjimas 
yra daugiau pastebimas Lietu
voje negu kitose Sovietų 
respublikose. Čia reguliariai 
išeina keturi pogrindžio 
laikraščiai, nepaisant poli
cijos pastangų jų egzistenciją 
užgniaužti. 

Lietuvos nacionalistai, už
kalbinti (interviewed) respubli
kos sostinėje Vilniuje, aiškina, 
kad jie siekia visiškos 
nepriklausomybės nuo Sovie
tų Sąjungos. Jie teigia, kad 
KGB saugumo policija ėmėsi 
daug greižtesnių priemonių 
prieš Bažnyčią ir didisidentus 
nuo to laiko, kai 1980 m. 
rugpjūčio mėn. Lenkijoje prasi
dėjo darbininkų judėjimas. 

Jie taip pat tvirtina, kad la
bai neaiškiomis aplinkybėmis 
yra nužudyti keli kunigai ir 
kad valdžia yra įmetusi į kalė
jimą du žinomus veikėjus, 
dalyvavusius žmogaus teisių 
judėjime, Helsinkio grupėje ir 
Tikinčiųjų teisėms ginti komi
tete. 

Stipriausias tautinio judė
jimo prasiveržimas įvyko 1972 
m. gegužės mėn., kai šimtai 
jaunuolių, apsiginklavę laz
domis ir plytomis kovojo 
Kauno gatvėse su policija ta 
proga, kai Romas Kalanta susi
degino, protestuodamas prieš 
sovietų okupaciją. 

Netrukus po to Sovietų 
valdžia šiek tiek atleido oficia
liai Bažnyčiai savo varžtus. 

Klierikų skaičius Kauno 
kunigų seminarijoje nuo tuoj 
pat po karo turėtų 24, šiandien 
yra pakilęs iki 94. Šiemet baig
sią penkerių m. kursą 18 jaunų 
kunigų, ir kun. Butkus tikisi 
galėsiąs gauti iš valdžios 
leidimą padidinti stojančių į 
seminariją skaičių iki 30. 

Kai kurie iš daba r esančių 
seminarijoje klierikų esą perė
ję per „pogrindžio seminari
ją", veikiančią visoje Lietu
voje, vadovaujamą vietinių 
kunigų. 

„Jie gauna apmokymą iš 
kunigų, o ko jiems reikia 
pragyvenimui , g a u n a iš 
žmonių", — pastebėjo vienas 
lietuvis d i s i den t a s , pridė
damas, kad šiais metais tokias 
neoficialias studijas baigs 10 
jaunų vyrų. 

Kun. Butkus sako, kad „per 
paskutinius dvejus a r trejus 
metus apie 10 vyrų yra jau 
pasiekę tokiu būdu pogrindžio 
kunigystę, bet jie negali gauti 
šventimų, nebaigę Kauno 
kunigų seminarijos. 

Valdžia taip pa t yra leidusi 
seminarijai pristatyti klieri
kams naują miegamąjį, užimti 
kadaise vartotą klasėms pasta
tą ir atidaryti bei atnaujinti 15-
tame šimtmetyje statytą Švč. 
Trejybės bažnyčią su marmu
riniu altoriumi, parketo grindi
mis, su vitražiniais langais ir 
importuotais vargonais. 

Pajamas seminarija gauna 
iš b a ž n y č i o s l a n k y t o j ų , 
paaiškino kun. Butkus, kuris, 
paklaustas apie bažnyčios 
finalinę padėtį, plačiai nusi
šypsojęs, atsakė: „Ačiū, mes 
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Poetas Balys Gaidžiūnas, „Draugo" romano konkurso 
teisėjų komisijos pirmininkas, kalba rašyt. Birutei Pūkelevi-
čiūtei premijos įteikimo iškilmėse Clevelande. 

Nuotr. J . Garlos 

Kristaus mirtis, jo prisikėli
mas iš mirties ir ką tai reiškia 
galvojančiam žmogui, iki šių 
dienų daro tokį įspūdį, kad ne 
vienam yra per sunku tikėti 
Kristaus prisikėlimu, o kiti tai 
mini ne tik vidiniai jaudin-
damiesi, bet juo toliau, juo 
žmonija mini tai vis plačiau ir 
vis iškilmingiau. 

Nekrikščionys tuoj po Kris
taus mirties ir paskiau visais 
laikais iki mūsų dienų netikin
tys ne vieną kartą stengėsi net 
žiauriais būdais tai užslopinti, 
tačiau iki šiol veltui. Įvykis, 
kurį minime Velykų šven
tėmis, yra tiek didelis, kad jo 
prasmę suprasti ir išgyventi 
reikia gilaus susitelkimo ir 
įžvelgimo. Žmogus visada 
natūraliai jautė reikalą gerų 
santykių su Dievu. To siek
davo net tokiais būdais, kurie 
mums šiandien atrodo žiau
rūs, ir niekad negalėjo būti 
tikras, a r jis yra Dievo malo
nėje. Mąstantis žmogus ir tada 
jautė, ką pasakė psalmininkas 
(Psl.50,19), kad Dievas iš mūsų 
nori ne deginamų aukų, o grau
džios ir nuolankios širdies. 

Su Kristaus mirtimi ir 
prisikėlimu įvyko daug kas, ką 
suprasti nepakanka paviršuti
niško prisiminimo. Baigėsi ne 
tik deginamosios aukos, bet ir 
žmogaus netikrumas savo 
santykiu su Dievu. Savo mir
timi ir prisikėlimu Kristus 
grąžino žmogui prarastą Die
vo malonę . Žmogus gali 
bendrauti su Dievu ir pasiekti 
išganymą. Kiek kuris žmogus 
pasinaudos Kristaus mirtimi ir 
prisikėlimu, tai yra kiekvieno 
mūsų asmeninėje galioje. Kas 
to siekia, jokia pašalinė jėga 
negali sukliudyti. Visi bandy
mai žmogui tai kliudyti palie
čia tik matomus būdus Dievą 
garbinti, bet ne žmogaus sielos 
bendravimą su Dievu. 

Mes galime vieni kitiems 
padėti, bet tik tiek ir tiems, 

išsiverčiam visai gerai". 
Nepaisant Sovietų drau

dimo mokyti vaikus religijos 
viešai, tėvai duoda jiems kate
kizmo pamokas patys namie, 
pastebėjo kun. Butkus> 

„Mes neturime jokio sunku
mo surasti sau patarnautojų 
Mišioms ir kandidatų į kuni
gus",-pridėjo jis. Yra net ir 
vienuolių, vyrų ir moterų, išsi
tarė jis, nors valdžia ir yra 
panaikinusi visus vienuo
lynus ir nacionalizavusi po 
Antrojo pasaulinio karo visas 
jų turėtas nuosavybes. 

Spaudai paruošė: 
Antanas Masionis 

kurie patys stengiasi ir to 
siekia. Tiesa, kad ir geriausių 
norų žmogus patiria sunkumų 
bendrauti su Dievu. Mes ne 
daug galvojame, kad žmogaus 
prigimtis yra paliesta ne tik 
gimtosios nuodėmės; tėvų 
nuodėmės turi įtakos jų vai
kams," kiekvieno asmeninės 
nuodėmės jam pačiam. 

Tačiau, nepaisant nuodė
mės visokių pasekmių,po Kris
taus mirties ir prisikėlimo kiek
v ienas to norint is ga l i 
bendrauti su Dievu. Užtenka 
turėti Dievo ir artimo meilės, 
tvarkingai gyventi, bendrauti 
su Dievu maldoje, ypatingai 
šventoje Komunijoje. Ta i 
nesunkūs keliai, bet tai ne tušti 
žodžiai ar iliuzijos, o visagalės 
priemonės. Jų pasekmes ir pa
tirtį apaštalas Paulius išreiškė 
žodžiais: „Visa galiu tame, 
kuris mane stiprina" (Filip.4,-
13). Šis bendravimas su Kris
tum žmogui žada ne tik pomir
tinę laimę, bet yra ir šio 
gyvenimo laimės paslaptis. 

Ne daug kas pagalvoja, į ką 
iškeitė žemiškas galimybes 
išsilavinę vyrai ir moterys 
užsidarę kl iauzūriniuose 
vienuolynuose, ten tenkin-
damiesi minimaliniais žemiš
kais dalykais. Jie yra laimin
gesni , negu supran ta to 
nepatyrusieji. Ne tik jiems, o 
tūkstančiams jaunuolių ir 
s u b r e n d u s i ų g y v e n a n č i ų 
pasaulyje, mokantiems gyven
ti su Kristum, nereikia ieškoti 
p a g u o d o s n a r k o t i k u o s e , 
alkoholyje, moraliniame palai
dume, neprasmingose pramo
gose. Beiešką laimės tik žemiš-
k o s e p r i e m o n ė s e a r 
malonumuose netenka vilties 
ne tik laimingos amžinybės, o 
daugelis nepakelia šio gyveni
mo, kuriame žemiško nieko 
jiems netrūksta. Ne iš badmi-
rių, o iš tokių net pasikėsinimų 
savižudybei yra daug daugiau, 
negu pamini laikraščiai. 

Kristus nekaltas sutiko būti 
žmonių nužudytas, kad juos 
pačius išgelbėtų, ir prisikėlęs 
pasiliko su mumis, kad mes 
galėtume ir dabar jausti jo 
buvimą su mumis, jausti ramy
bę ir ruoštumės laimingai 
amžinybei. Ypač mūsų laikais 
daug kas turėtų įsiklausyti į 
Kristaus kvietimą: Ateikite 
pas mane visi dvasios varg
šai, kuriems sunku pakelti 
save. Aš jus atgaivinsiu. 

Vyskupas Vincas Brizgys 

Kristus neskelbė nei savęs, 
nei naujų dogmų ar mokslo, jis 
skelbė tik Dievo meilę. Kiek
vienas krikščionis turi būti 
kaip Kristus. 

Rab. Tagore 

EPIZODAS PRIE 
ŠVENČIONIŲ 

ANSLAVS EGLITIS 

V e r t ė J u r g i s Gliaudą 
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pulkininkas priprato prie manęs. Mūsų santykiai 
pasidarė bičiuliški. J i s manęs nevargino. 

Buvau labai įsiutęs prieš gražuolę Kazimirą, 
negalėjau nei miegoti, nei valgyti. Kitą dieną nėjau į 
arklidę, vengdamas sutikti merginą gatvėje. Mano 
smegenyse liepsnojo beieškant, kaip jai duoti gerą 
pamoką. Pagaliau aš pasirašiau sau „Einąuar-
tierung8chein" — tai buvo paliepimas rekvizuoti pri-
vatiškas patalpas kariškam reikalui. Lietuvių polici
jos viršininko lydimas, vėlai vakare apie dešimtą 
valandą aš buvau prie Kazimiros senelės namų. 

Mudu beldėmės prie durų visą amžinybę. Norė
damas išsaugoti policijos prestižą, viršininkas pasi
siūlė išlaužti duris. Pagaliau mudu išgirdome žings
nius už durų. Suskambėjo užraktai, sugirgždėjo 
stambi senoviška spyna ir durys prasidarė. Apsi
rengusi baltu apsiaustu, paslėpusi plaukus po aukštu 
turbanu ir virpančioje kelių žvakių žvakidės šviesoje 
Kazimirą atrodė nepaprastai įspūdinga ir graži. 

Policininkas paaiškino jai mūsų vėlaus vizito 
reikalą. 

J i pervėrė mane neapykantos žvilgsniu ir lediniu 

der Aue žadėjęs jai, kad jos nama i niekad nebus truk
domi keistų prašalaičių. Matyti, mes neturime 
respekto seno džentelmeno pažadams. 

Mano palydovas paraudo, sumurmėjo keletą atsi
prašymų ir jau buvo pasirušęs pasitraukti. Puiku, aš 
pagalvojau, tas vyras kritikuoja Kazimirą vien tiktai 
už nugaros. Susitikus su ja, jo na r sa dingsta. Gal jis 
bijo jos ryšių su vokiečiais? 

Aš pasiėmiau stirnos kojos rankenos steką po 
pažastimi, suvaidinau vokiškos arogancijos sceną ir 
įteikiau Kazimirai mano pasirašytą rekvizijos 
įsakymą, kuris buvo įdėtas vokan. 

Mudviejų akys pirmą kartą susikryžiavo, kaip 
poetai tartų, lyg šalti ir aštriausi ašmenys. Aš buvau 
nustebęs. Aš laukiau jos atšiaurumo, bet nelaukiau 
tokios galingos neapykantos, tokios paniekos. 

Mane nuvedė į kambarį namų pastogėje. Tai 
buvo nedidukas, su geru skoniu apstatytas kam-

čia vaidinti kilnų poną, bet bausti ją už jos arogan
ciją, už jos įžūlumą. 

Tą pat naktį aš įsakiau įtaisyti telefoną mano 
naujoje buveinėje. Sugirgždėjo kopėčios, subildėjo 
plaktukai, darbininkai šaukėsi vienas į kitą, temp
dami vielas per kaimynų namus, per sodo medžius. 
Telefono įvedimas truko už vidurnakčio. Bet kuriuo 
atveju aš negalėjau užmigti. Aš palikau minkštą, 
šiltą lovą, atsisėdau minkštasuolyje, vaikštinėjau 
siaurame kambario narve, rūkiau stovėdamas prie 
atviro lango, žiūrėdamas į šiltos vasaros nakties 
tamsą. Man buvo aišku — mano susijaudinimas dėl 
tos prakeiktos lenkaites peraugo visas proporcijas. 
Kietai nutariau nesivelti į žaidimą. Aš norėjau 
išlaikyti asmenišką ir reikšmingą okupacinio dalinio 
adjutanto vertę. 

Kitą dieną grįžęs namo iš savo kariškos būstinės 
barys, panašus į salonėlį, kurių būna senuose, beveik r a d a u kambarį jaukiai sutvarkytą, ir melsvame inde 
į pilį panašiuose senų dvarų namuose. Patogus gįlėms kambarį skaidrino didelė šviesiai raudonų 
minkštasuolis buvo pridengtas brangaus, nublu- aguonėlių puokšte. Aguonėlės atrodė maloniai, 
kusio šilko. Ant grakštaus empyro stiliaus stalo sto- Aišku, tai buvo paliaubų pasiūlymas. Aš nebuvau gi 
vėjo karališko daniško porceliano melsvas indas barbaras ir aš jutau pareigą tarti ačiū šeimininkei už 
gėlėms. Ant sienų kabojo pora dailių prancūziškų gra- j0g rūpestį. Norėdamas tai pabrėžti, aš liepiau paaiun-
viūrų. Kambarys atrodė taip, lyg buvo laukiamas jo tiniui pakviesti Kazimirą į mano kambarį. J i atėjo 
gyventojas. Tai man patiko. J a u daug laiko praėjo, apsirengusi kuklia sukne, kuri man priminė lenkišką 
kada aš mačiau kambarį tokį skoningą, tokį jaukų, tautinę aprangą. Apsirengimas jai labai tiko, ji 

Tyčiomis rūgščiai sudarkęs veidą, aš arogan- mokėjo rengtis. Jaučiausi taip irzlus, kad nedrįsau 
tiškai nagrinėjau smulkmenas. Aš apžiūrinėjau pažvelgti į ją. Tačiau ir trumpo žvilgsnio užteko 
baldus, sunkų kilimą, sienas, kurios buvo padengtos pamatyti, kad ji nebebuvo paniekinančiai šalta kaip 
ne popieriais, bet švelniu audiniu. Lova buvo pato- vakar, kad ji pasitikinčiai šypsojosi, š i ta šypsena 

įgėlė mane kaip vapsva. J i suplanavo pergalę! 
Menkutis triukas — ir šis bjaurus adjutantas, vyres-
nvsis leitenantas, pradės šokti pagal jos muziką! 

giai plati ir minkšta. Aš atkėliau paklodę ir pūkinę ir 
pirštų galais patikrinau matracą, tarytum ieško
damas blakių pėdsakų. Valandėlę Kazimirą laukė, jos 
akyse liepsnojo pyktis, staiga, apsisukusi ant kulnų, 
ji iftėjo iš kambario. Man pasidarė gėda — aš elgiausi 

Vydūnas tonu pasakė, kad kilnusis kavalerijos meisteris van k a i p 9 t o r f i e v i 8 b e r n a g Q k a 8 ^ 9 J u k a 9 n e a t v y k a u (Bus daugiau) 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
ISPODŽIAI IŠ 

LIETUVIŲ OPEROS 

Nespėjo prabėgti aštuoni mė
nesiai, ir vėl su šimtais lietuvių 
žengiau j Marijos aukšt. mo
kyklos rūmų salę Chicagoje, į 
Chicagos Lietuvių operos 26-jo 
sezono šventę — Weberio ope
ros „Der Freischutz" trečiąjį 
spektaklį. Šį kartą aplinka bu
vo kiek kitokia: nekaitino per
nykštis birželinis karštis, o 
kartu ir žiūrovų spūstis nebe
buvo tokia didelė, kaip pernai. 
Nors šį kartą mane linksmino 
tai, kad žiūrovų tarpe buvo ma
tyti nemažas procentas jau
nesnių veidų. Tai ateities lietu
vių gyvoji bendruomenė. O 
kodėl žiūrovų spūstis mažes
nė? Ar dėl to, kad bilietų kai
nos siekė 25 dol. asmeniui? Aš 
bent sakyčiau, kad „I Lituani" 
va rdas mūsų nacionalis
tiniams jausmams buvo daug 
artimesnis, negu „Der Frei
schutz". Antra, pernai Chica
gos Lietuvių opera šventė sa
vo sidabrinę sukaktį. Šiemet gi 
privalėjom padėti jai kelią ties
ti į auksinę sukaktį. Nors ke
lias ilgas ir gal ne vienas tos 
sukakties nebesulauksim, ta
čiau mecenatai, operos „Der 
Freischutz" pastatymui su
aukoję apie 33,000 dol., parodė, 
kad ištikimųjų operos rėmėjų -
mecenatų gretos neretėja ir 
nepavargsta ir kad rėmėjai -
mecenatai už savo aukas ne
prašo ypatingų malonių. Bū
tent, kad būtų pakviesti į po-
spektaklinius balius, nes 
šiemetiniame pospektaklinia-

. ^ jne baliuje Jaunimo centro di
džiojoje salėje rėmėjų - mece
natų labai nedaug tedalyvavo. 

Sakoma, kad Weberis pra
skynė kelią romantinėms vo
kiečių operoms ir jo „Der Frei
schutz" buvusi įžanginė opera 
į tą romantizmo epochą. Štai 
kodėl ją ir pasirinko Chicagos 
Lietuvių operos vienetas. Aš 
gi, keliaudamas daugiau negu 
700 mylių, kažkaip tikėjausi, 
kad opera bus daugiau cho-

—rinė, kad prieš spektaklius 
smarkiai išreklamuotas vieno 
geriausių dabarties aktorių — 
Jonos Kelečiaus vaidmuo šioje 
operoje bus „žvaigždinis". De
ja, pamiltasis operos choras 
tepasirodė tik pirmame ir pa
skutiniame veiksme, o akt. J. 
Kelečius scenose tik vaideno
si, nei žodžio neištaręs. Tas 
mielas lietuviško žodžio meis
teris. 

Mano manymu, šalia choro 
trečiojo „Der Freischutz" spek
taklio pažibos buvo D. Stan-
kaitytė ir J . Vaznelis. Vien dėl 
jų jau verta lėkti daugiau negu 
700 mylių. O kur dar B. Pra
puolenis, A. Simonaitytė - Gai-
žiūnienė, šalia jų — veteranai 
A. Brazis ir J. Savrimas. Kaip 
buvo prieš spektaklį pranešta, 
pirmieji du dainavo turėdami 
temperatūros ir buvo išimta 
viena A. Simonaitytės-Gaižiū-
nienės arija. Tai nuostolis žiū
rovams. Kiek nustebau, kai 
„Tėviškės žiburių" š.m. kovo 
25 d. nr. J . Narūnės korespon
dencijoje perskaičiau, kad 
„solistė Audronė Gaižiūnienė 
automobiliu drauge su savo vy
ru ir dviem mažais vaikeliais 
atvyko į Miami, kur kovo 21 d. 
koncertavo Lietuvių Amerikos 
piliečių klubo salėje". Nejaugi 
šiais laikais yra stebuklų? Ko
vo 12 d. solistė operos spektak
lyje dainavo sirgdama, o po sa-
v a i t ė s , k a r t u su še ima 
automobiliu sukorusi ilgą ke
lionę, jau dainavo Miami. 

Maloniai pasijunti, kai kar
tais tave nustebina tie, iš ku
rių stebuklų iš anksto nesitikė
jai. Tad ir operoje „Der 
Freischutz" mane, kaip ir dau
gelį kitų, maloniai nustebino 
pamergių kvartetas: A. Bun-
Unaitė, E. Rūkštelytė, R. Pakš-
taitė ir G. Tauskas. O Bro
niaus Mačiukevičiaus gražiai 
ir jaudinančiai padainuota ari
ja buvo, sakyčiau, naujas ir ne
lauktas stebuklas Chicagos 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE ŠVIESIAM EDMUNDO VAITKAUS 
ATMINIMUI 

V y t a u t a s Kadžius 
Ilgametis operos valdybos pir
mininkas 

Lietuvių operos 26 metų kely
je. Taip šį kartą prasiveržė tas 
vyras, kuris per daugelį metų 
yra operos choro narys ir kar
tais nedidelių rolių atlikėjas. Šį 

kartą Bronius Mačiukevičius 
tarsi pakėlė patį dangų. 

Nesu kompetetingas kalbėti 
apie operos dirigentą Alvydą 
Vasaitį, kuris dirigavo mano 
matytą tretįjį spektaklį. Iš sa
vo pusės tegaliu tiek pasakyti, 
kad jis draugiškas vyras, o 
kartu ir šaltas, kaip žuvis. Kai 
per pertraukas nueini į užku
lisį, Alvydas sukiojasi tarp 
operos vieneto narių, mielai 
kalbasi su korespondentais, 
tarsi prieš akis nestovėtų di
džiulė našta ir kartu atsako
mybė — sekantis operos veiks
mas. Tad muz. A. Vasaičio 
žmogiškasis charakteris visai 
kitoks, negu buvusių vyresnių
jų tos pačios operos dirigentų. 

Pasibaigus spektakliui, kėlė 
ovacijas publika, kėliau ir aš. 
Nors gal ir ne taip entuziastin
gai, kaip dr. P. Kisielius jo ir 
šeimos artimai bičiulei — sol. 
D. Stankaitytei. 

Dar nuoširdesnes ovacijas 
kėlėm kitą dieną Jaunimo 
centre vykusiam Operos pobū
vyje, kai buvo pristatyti ir pa
gerbti operos vienete 25 metus 
dalyvaują jos nariai: Rūta 
Graužinienė, Algirdas Brazis, 
Julius Savrimas, Kazys Skais-
girys ir Vytautas Radžius. Mie
li skaitytojai, supraskime, ko
kią didžiulę auką jie yra 
atidavę Lietuvių operai ir ap
lamai išeivijos lietuvių kul
tūriniam gyvenimui. Todėl ir 
šiandien ausyse tebeskamba 
tame pobūvyje Vyt. Radžiaus 
pasakyti žodžiai: „Visuomenė 
gal nesupranta, kiek darbo rei
kia atiduoti operai... O kad ope
ra gyva, ačiū jums visiems..." 

Taip vėl iš akiračio man din
go lietuviškoji Chicaga, per ke
lias dienas suteikusi nemažai 
dvasinio peno. O kokia kryp
timi ateityje teks keliauti? 

LIETUVIAI 
D E M O N S T R U O J A 

KARTU SU 
L E N K A I S 

Nors vyresniojoje kartoje ir 
pasigirsta balsų lenkų kovoje 
dėl išsilaisvinimo iš rusų hege
monijos laikytis neutraliai, 
tačiau jaunesniojoje kartoje 
nuotaikos kitos: bendrauti su 
visais, kurie spiriasi rusų impe
rializmui. Labai įdomu, kad 
santykių su lenkais klausimą 
svarsto ir pavergtieji lietuviai. 
Pvz. „Aušros" nr. 18 A. Žuvin
t a s (slapyvardis) šią problemą 
paliečia gan akademiškai ir 
padaro tokią išvadą: „Vienasis 
pagrindinių tautos didybės 
bruožų yra sugebėjimas kitoms 
tautoms dovanoti praeities 
skriaudas ir nepamiršti jų 
n u o p e l n ų . . . Mes tu r ime 
bendrauti su lenkais. Turim 
užmiršti visas priežastis, kada 
nors kėlusias neapykantą. Bet 
Liublino unija turi būti palai
dota visiems laikams!" 

Los Angeles veikianti Ameri
kos Baltų Laisvės lyga bendra
darbiavimą su lenkais vykdo 

reiškimus. Dvi dienas, sausio 
16 ir 17, A. Mažeikos pareiški
mai ar ištisi pasikalbėjimai 
nuolat buvo kartojami per 
daugelį radijo stočių. 

Toną demonstracijoms davė 
būrelis lietuviško jaunimo. 
Reikia kiek nusistebėti, kad 
dalis tų, kurie jaunimui patrio-
tiztfvą pamokslauja, patys gero 
pavyzdžio nerodo. 

> J. Kj. 

LB SANTA MONICOS 
APYLINKĖS VEIKLA 

LB Santa Monicos — West 
Los Angeles apylinkės valdy
ba veiklos metus užbaigė kovo 
27 d. Santa Monicos katalikų 
parapijos patalpose įvykusiu 
metiniu susirinkimu. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad val
dyba, be privalomų darbų, dar 
surengė teisininkės N. Trečio
kienės paskaitą, birželio įvy
kių minėjimą, Lietuvos operos 
solistės V. Jonuškaitės 
Zaunienės - Leskaitienės pa
gerbimo vakarą. Taip pat stip
riai reiškėsi prie apylinkės vei
kianti J. Kojelio vadovaujama 

Švento Patriko dieną Šv. 
Kazimiero kapinėse atsisveiki-
nom su buv . L i e tuvos 
k a r i u o m e n ė s k a r i n i n k u 
Edmundu Vaitkum-Vaitke-
vičium, 68 metų amžiaus. Apie 
jį nepasakyti paskutinio gero 
žodžio negalima. Jis buvo ne 
toks kaip visi. Priedų neturėjo 
ir negalėjo turėti . Tokio 
charakterio žmonės visad 
mylimi, laukiami, respek
tuojami. 

Edmundas kilo iš smulkių, 
labai lietuviškai susipratusių 
bajorų šeimos, iš Angirių dva
relio, Josvainių valsčiaus, 
Kūdainių apskrities. Užaugo 
didelėj šeimoj. Ypač atmintina 

apylinkės veiklai. Artimiau
sias naujosios valdybos už
davinys — X Tarybos ir VI 
PLB Seimo atstovų rinkimai, 
kurie mūsų apylinkėje bus ge
gužės 8 ir 9 dienomis nuo 10 * 
vai. ryto iki 4 vai p.p. M. Vai
čienės namuose, 1115 Pearl St. 
Santa Monica. Rinkimuose 
dalyvauja visi apylinkės ri
bose gyveną lietuviai, ne jau
nesne kaip 18 metų. 

B. G. 

Baltų Laisvės lygos pirm. Antanas Mažeika kalba 
su televizijos žinių atstovais apie darbo streikus 

r- Pabaltijo kraštuose, sausio 17 d. Los Angeles mies-
c te vykusiose demonstracijose. 

Nuotr. V. Štoko. 

Štai vėl viliojanti žinia: New 
Yorko latvių koncertinis cho
ras birželio 5 dieną Carnegie 
salėje, New Yorke, stato kon
certinėje formoje savo tautinę 
operą „Banuta", kurios isto
rinis siužetas daug bendro turi 
su pagoniška ir vėliau7 kara
liaus Mindaugo Lietuva. Įdo
miausia, kad šioje tautinėje 
latvių operoje pagrindines 
Daumanto ir Valgudžio par
tijas dainuos solistas Algis 
Grigas iš Chicagos. Tad, jei lai
kas ir sąlygos leis, kaip ne
pamatyti lietuvio solisto, lat
vių t a u t i n ė j e o p e r o j e 
atliekančio pagrindines par
tijas. Kokį vardą turi New Yor
ko latvių koncertinis choras , , 
pasaKojo bičiuliai latviai Įl 
Washingtone. 

Kad Chicagos Lietuvių ope 
ra 26-jo sezono proga buvo pla
čiai aprašyta abiejuose Chica
gos amerikiečių dienraščiuose, 
Čikagiečiai gerai žino. įdomu 
gal tai, kad tų aprašymų ir 
fotografijų iškarpos pasiekė ir 
sostinę Washingtoą. 

VI. R. 

praktiškoje plotmėje. Praėju
sių metų gruodžio 20 d., protes
tuodami prieš karo stovio įvedi
mą Lenkijoje, Los Angeles 
l enka i surengė didžiules 
demonstracijas miesto centre. 
Baltai demonstracijas stipriai 
parėmė gausiais plakatais ir 
žmonėmis. Kalbėtojų tribūnoje 
pasirodė federalinės valdžios, 
Kalifornijos valstijos ir Los 
Angeles miesto aukštieji parei
gūnai. Žodį tarė ir Baltų Lais
vės lygos pirmininkas Anta
n a s M a ž e i k a , i r , š a l i a 
kongresmeno Robert Dornan, 
susilaukė pačių didžiųjų publi
kos ovacijų. 

Š i ų m e t ų s a u s i o 17 
demonstracijas organizavo 
Baltų Laisvės lyga. J a s stipriai 
parėmė lenkai demonstrantai. 

^Vieta demonstracijoms buvo 
pasirinkta Vokietijos konsu
latas, bandant paspausti vokie
čius, kad stipriau paremtų 
Amerikos sankcijas prieš Sovie
tų Sąjungą ir Lenkijos valdžią. 
Ryšius su spauda, televizija ir 
radijo stotimis palaikė Hanna-
ford firma. Informacine pras
me pasisekimas didelis. Keturi 
televizijos kanalai demonstra
cijas filmavo ir tą patį vakarą 
rodė žinių laidose. Trys iš jų 
perdavė Antano Mažeikos pa-

Lietuvai talkos komisija, ke
liais atvejais kėlusi Lietuvos 
reikalus amerikiečių spau
doje. Susirinkimui pirminin
kavo E. Arbas. sekretoriavo A. 
Sirutis. Visi susirinkimo daly
viai susimokėjo solidarumo 
įnašus. Nedalyvavusieji susi
rinkime apylinkės nariai soli-, 
darumo įnašus prašomi siųsti 
valdybos iždininkei E. Kojelie
nei, 747 23-rd St. Santa Moni-
c a , C a . 9 0 4 0 2 . D a b a r 
solidarumo įnašas yra suma
žintas: šeimai 5 dol., vienam 
asmeniui 3 dol. ir pensininkui 
1 dol. 

Susirinkime valdyba buvo 
papildyta naujaię nariais. Per
rinkta kontrolės komisija: A. 
Gricius, M. Maskoliūnienė ir S. 
Nyerges. Išrinkti atstovai į 
apygardos suvažiavimą:. G. 
Sirutienė ir E. Arbas. 

Naujoji valdyba jau kovo 31 
d. turėjo pirmą savo posėdį, ku
riame pasiskirstė pareigomis ir 
aptarė tolimesnės veiklos pla
nus. Iš buvusios valdybos sa
vo pareigose pasiliko V. Velža 
— pirm. B. Graužinis — vi-
cepirm., A. Sirutis - sekreto
rius ir E. Kojelienė - iždininkė. 
Naujosios valdybos narės — 
M. Vaičienė ir M. Lembertienė 
sutiko vadovauti kultūrinei 

Edmundo tėvo sesuo Sofija, 
gabi ekonomistė, visą nepri
klausomybės laiką išbuvusi 
„Šušvės" kooperatyvo — krau
tuvės vedėja. Kaip t as koope
ratyvas buvo įsteigtas ir 
kokias miestelio krautuvinin
kų kliūtis teko nugalėti, verta 
būtų atskiro rašinio ar net kny
gos. 

Jaunasis Edmundas lankė ir 
baigė Josva in ių p rad inę 
mokyklą ir Kėdainių gimna
ziją. Pradinė buvo didelė 
mokykla, vien tik pirmam sky
riuj, atmenu, buvo netoli šimto 
mokinių. Mokytojas Vladas 
Balsys kiekviena proga 
tėvams pabrėždavo, kad Vait
kus yra vienas iš trijų pačių 
geriausių, pavyzdingiausių, 
gabiausių visoj mokykloj, ne 
tik tam skyriuj. Ne tik mokėsi 
geriau už kitus, bet ir išsiskyrė 
iš mūsų visų daug kuo. Reikia 
atminti, kad tuoj po Pirmojo 
didžiojo karo apylinkė buvo 
labai sunaikinta, žmonės var
go, vaikai atrodė skurdžiai. 
E d m u n d a s s k u r d o j a u t ė 
mažiau, atrodė visada gražiai 
aprengtas. J i s tačiau tuo 
niekad nesididžiavo, buvo toks 
pat kaip visi, draugiškas, neuž
gaulus, o jo juokavimai, sąmo
jus, sugebėj imas įdomiai 
pasakoti mums buvo nepa
siekiami. Tuo jis skyrėsi nuo 
kitų vaikų grubumo. Jo niekas 
nematė supykusio a r norinčio 
kam įgelti, užgauti, pajuokti. 
Toks jis liko ir gimnazijos lai
kais. Tada kaip tik teko gyven
ti tam pačiam kieme, tik atski-
r u o s e n a m u o s e , i r 
s u s i t i k d a v o m e , e i d a v o m 
„palendros" žaisti į Kėdainių 
miesto parką veik kasdien. 
Tiesiog pavydėjo, kad jis kas
dien galėdavo papasakoti kokį 
naują anekdotą arba linksmą 
istoriją. 

Baigęs gimnaziją, įstojo į 
karo mokyklą, ir mūsų keliai 
išsiskyrė. Kaip jam ėjosi 
kariuomenėj, gali pasakyti tik 
jo ginklG draugai. Tiek yra 
žinoma, kad karui prasidėjus ir 
Lenkijai subyrėjus, kai į Lietu
vos teritoriją ėmė bėgti lenkų 
kariai. Edmundas, kaip gerai 
mokąs lenkų kalbą, buvo 
kurios tai internuotųjų sto
vyklos viršininku. Jau iš 
pirmųjų dienų jis pastebėjo, 
kad lenkų karininkai nenori. 

A- a. Edmundas Vaitkus, j . lei
tenanto uniformoje 1937 metais. 
bendravimo su savo pačių 
kareiviais. Jie jiems „žemes
ni", ne to luomo. Edmundas 
ėmė jiems kalti į galvą, kad 
mūsų kariuomenėj tokios 
diskriminacijos nėra, kad visi 
žmonės, taip pat ir kariai, yra 
lygūs, nelygios tik jų pareigos, 
darbai, ir kad taip bus ir čia, 
toj stovykloj. Nesvarbu, ar 
jums tai patinka, a r ne. Nėra 
paslaptis, kad ano meto Lietu
vos valdžia lenkų kariams 
slaptai padėjo bėgti iš sto
vyklų ir pasiekti Prancūziją ar 
Angliją. Edmundas buvo 
vienas tų, kuris žinojo, kaip tai 
padaryti geriau ir tyliau. Iš to 
buvo daugiau naudos ir 
lenkams, ir mūsų kraš tu i 

Pasiekęs šią šalį, gyveno 
rytinėse valstijose. Kai j a u ' 
Strattforde, Conn., neliko lietu
vių, Edmundas su žmona Ire
n a persikėlė į Chicagą. 
Pagyveno tik porą metų. Būtų 
aktyviai dalyvavęs visuose 
lietuviškuose renginiuose, bet 
jau įsisenėjusi liga to neleido. 
Paskutiniais mėnesiais kentė
jo didelius skausmus, nekėlė iš 
lovos. Rūpestingai ir su meile jį 
slaugė žmona, duktė Ginta 
Pudymait ienė, g imin inga 
Moliejų šeima. Sūnaus Vytau
to šeima gyvena toli nuo 
Chicagos, tai rečiau galėdavo 
būti su tėvu. 

Edmundo kaimynai, vaikys
tės ir mokslo draugai ir visi, 
kurie jį pažinojo, labai apgaili 
netekę nuos tab ia i gero, 
draugiško, nepamainomo lietu
vio. Jokios abejonės, kad Lietu
va jam buvo aukščiausias idea
las ir tą meilę sugebėjo 
perduoti ir įdiegti ir savo vai
kams. Jis tikrai buvo ne toks, 
kaip visi. 

— C.G. 
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Prisikėlimas gėriui 
Velykos. Tai viena iš didžių

jų mūsų švenčių. Jos mums 
bus tikrai prasmingos, jeigu 
jos mums bus ne vien Kristaus 
prisikėlimo prisiminimas, bet 
prisikėlimo išgyvenimas, mū
sų pačių naujas prisikėlimas 
Grariui. 

Velykos mums siejasi su 
margučiais. Bet nepamirški
me, kad margučiai tai nėra 
vien tik lenktyniavimas dai
liau meniškai juos išgražinti. 
Jų prasmė ne vien menas, bet 
ir priminimas, kad kaip iš 
kiaušinio kiauto prasiveržia 
nauja gyvybė, taip iš kapo pri
sikėlė Kristus, kas turi primin
ti ir mūsų prisikėlimą naujam 
dvasiniam gyvenimui, žėrin
čiam gėriu. 

Naujausiame, tik ką iš oku
puotos Lietuvos gautame Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos 50-me numeryje, dar 
neišspausdintame išeivijos 
laikraščiuose, yra keletas gi
liai prasmingų mūsų brangių 
kalinamųjų laisvės kovotojų 
laiškų. Vienas jų — Mečislovo 
Jurevičiaus, rašytas iš Kyšty-
mo lagerio, Celiabinsko apy
gardoje. J i s siunčia lyg testa
m e n t i n į s a v o p r a š y m ą : 
"Branginkite Jūs , mielieji, ti
kėjimą, praktikuokite jį. Ne pa
viršutiniškai, bet iš širdies. 
Ypatingai branginkite sekma
dienių šv. Mišias, sąmoningai 
!ose dalyvaukite. Tai mano di
džiausias troškimas". 

Tas naujųjų amžių kanki-
iiys, ištisais metais negalė
damas dalyvauti nė Velykų 
Mišiose, labai ryškiai išgy
vena jų prasmę ir duoda mums 
neužmirštamą patarimą prisi
kelti religiniais idealais pa
remtame gėryje. 

Lai mūsų prisikėlimas gėry
je atneša didesnę savitarpę 
meilę, sutarimą, vieningumą 
gėrio ir tiesos tarnyboje. Išei
vijoje mes turime daugybę la
bai vertingų centrų ir sąjū
džių. Vieni jų tarnauja savo 
kultūros ugdymui, kiti poli
tinės laisvės ir teisingumo sie
kimui, dar kiti — savitarpės ar-
t i m o m e i l ė s s k l e i d i m u i 
lietuviuose. Tai ypač ryški pri
sikėlimo gėryje veiklos dirva. 

Viena protestantų rašytoja, 
K. Spink, yra parašiusi knygą 
"The Miracle of Love". Visas 
šis puikus veikalas yra skirtas 

išreikšti jos nuostabų susi
žavėjimą katalikų vienuole 
Marija Terese, Artimo meilės 
vienuolijos steigėja. Auto
rė nupasakoja tokį atsitikimą: 
Kartą vienas žmogus stebėjo, 
kaip Motina Teresė rūpestin
gai tvarsto raupsuotojo žaiz
das, jį apvalo, sutvarko. Giliai 
paveiktas jis tarė: — Aš nė už 
tūkstantį svarų (- piniginis vie
netas) nepadėčiau ar nepalies-
čiau raupsuotojo. Motina Tere
sė jam atsakė: 

— Ir aš už pinigus to nedary
čiau, bet aš noriai jam patar
nauju iš meilės Dievui. 

Meilė prisikėlusiam Kristui 
tebūnie mums akstinu dar la
biau prisikelti gėriui, ypač 
besireiškiant paramos rei
kalingo lietuvio paslaugoje. Tą 
gražiai atlieka Balfas, čia gra
žiai reiškiasi Lietuvos Dukte
rys, nusipelnančios pagarbos 
ir palaimos bei paramos. Išei
nan t iŠ prisikėlimo gėriui dva
sios, mums reikia dar didesnio 

Piero della Franeesca (italas, 1415—1492) 

vieni kitų supratimo, atjau
timo, vieni kitiems pasitar-
n avimo. Savo Velykų poezi 
joje iškalbingai mus skatina 
religinės minties kūrėjas Vin
cas Stonis — kun. Kazimie
ras Žitkus: 

Gal slegia ir spaudžia 
mus vargas ne viena. 

Bet argi dejuoti ir 
skųstis šiandieną. 

Ne tiek Atpirkėjas ant 
kryžiaus kentėjo — 

Geriau užgiedokim: — 
Velykos atėjo! 

Prisikėlimą gėriui ryškiai 
pavaizdavo savo velykiniame 
eilėrašty "Jis prisikėlė" poetė 
kda. Karvelytė: 

J is prisikėlė, 
Palikdamas mane 
Prie tuščio kapo 
lauki s a vo .-.::•. I ėlirr o. 
? 'its,u bal ..obulės 

kraštelį 
melsiuos, 

Kad nebemirčiau daugiau, 
Kaip žiedas, 
Kuris rudenį vėl miršta... 

Juozas Prunskis 

Aldonos Vaitonienės 
menas 

Aldonos Vaitonienės austi 
tautiniai drabužiai jau seniai 
yra mūsų akims pažįstami. Sa
vo jautriu spalvų derinimu ir 
retu tautinių raštų supratimu ji 
puošia lietuves ir lietuvaites vi
suose pasaulio kampuose. Jos 
austi rūbai nėra tik paprasti 
rūbai, jie yra tikri papuošalai, 
kurių medžiagose tautinio raš
to dekoratyviškumas įgauna 
jautriai autentišką vertę. Tra
dicinis raštas yra pasėtas spal
votų siūlų fone, įaustas ar iš
kaišytas. Išgaunami sezonai, 

(312) 925-5988 gamtos spalvų niuansai. Jos 
__mmmmmmmmm_ austuose rūbuose mes pačios 

nesame tik dzūkės ar žemai
tės, esame tų kraštų pava
sariai ir gėlynai. 

Prieš kelerius metus Al
dona Vaitonienė pradėjo dirb
ti ir naujoje srityje, tai yra kili
mų (gobelenų) audime. Aišku, 
kilimas skiriasi ne tik forma
tu, tikslu, audimo technika, bet 
ir raštų pritaikymu prie nau
dojamos medžiagos. Bet kas 
yra gyva ir jautru jos austose 
medžiagose, tą randame ir ki-
limuose.Tautinių rūbų audime 
Aldona naudoja jau egzistuo
jantį raštą, tik jam pritaiko 
harmoniškiausią aplinką. Bet 
kilimų audime jinai jau žengia 
į laisvesnės kūrybos sritį, ku
rioj spalvos ir siūlai seka tik 
jos pačios nustatytas taisyk
les. J i audžia pasakas ir dai
nas, žuvytėm blizgančias gel
mes , t u lp ių i r žv i rb l ių 
pasaulius. 

Audėja Aldona Vaitonienė. 
gimus Lazdijuose. Audimo mo
kėsi Freiburgo Ecole des Be-
aux Arts et Metiers nuo 1946 
iki 1949 metų. J i gyvena ir dir
ba Toronte, Kanadoje. J o s aus
tus kilimus buvo galima nese
n i a i p a m a t y t i L ie tuv ių 
tautodailės instituto audimo 
skyriaus (kurį jį pati veda) 
parodoje Toronte, Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje. 

Rimą Puniškaitė 

Šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 10 d. 

Prisikėlimas 

Gyvenimas, kaip saulė, jis 
nušvinta mažyčiu spindulėliu 
vaiko veidelyje. Kaip saulė, jis 
paaugęs kyla į aukštybes; 
subrendęs kuria aplink save 
gyvybę ir grožį. Ilgainiui, kaip 
saulė, jis ima leistis žemyn ir 
galop, švystelėjęs* paskutinį 
kartą, pasitraukia nuo šios 
žemės, eidamas šviesti kitiems 
pasauliams. 

Ad. Jakštas 

Aldona Vaitonienė Tautodailės motyvais austas gobelenas 

ETIKETAS 
A r m o t e r i s g a l i 

n u s i v i l k t i š v a r k ą 
v i e šo j e v ie to je? 

K l a u s i m a s : Atrodo, kad jau 
y ra gerai įsipilietinęs papro
tys, kad išauklėtas vyras nenu
siima savo švarko viešoje vie
toje. Ar toji taisyklė taikoma ir 
gerai išauklėtai moteriai? Ki
ta ip ' sakant, ar moteris gali 
nusivilkti savo eilutės (kostiu
mėlio) švarką viešoje vietoje, 
kaip restorane, teatre, kino 
teatre ar net darbe — raštinė
je? O jei ji negali, ar yra kokios 
išimtys? Jei galima, kur dėti 
švarką — pakabinti ant kėdės 
a r palikti rūbinėje? 

A t s a k y m a s : Moterims dar 
vis leidžiama daugiau šiame 
krašte, negu vyrams. Pvz., Lie
tuvoje buvo nemandagu mo
terims ne tik nusivilkti švar
ką, bet net jį atsegti. Kai 
moteris nusiima švarką, tai ji 
vis tiek palieka apsirėdžiusi 
moteriškai padoriai, ar tai bū
tų švarkelis virš suknelės, ar 
palaidinukės (bliuzelės). Todėl 
ji gali pakabinti švarką ant kė
dės ar net rūbinėje. 

Cia pat patariama vyrams 
nepanaudoti šios informacijos 
plačioms diskusijoms dėl visų 
neteisybių, kurias jie turį pa-

Daiva Dobilienė kelti. 

Gyvenimas su daina 
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus moterų gildą ruošia 
tradicinius pavasario priešpie
čius šeštadienį, gegužės 1 d., 11 
vai., Martiniąue restorane 
(Garden Room), 95-ta ir Wes-
tern gatvė . Parengimo tema 
— gyvenimas su daina. Tai 
muzikalinis Beverly Sills auto
biografinės knygos pristaty
mas, atliekamas Marion L. 
Giammanco. Gildos skiriama 
metinė stipendija bus įteikta 
Rūtai Pakštaitei, dabar stu
dijuojančiai De Paul u-to muzi
kos fakultete. Jauna stipendi
ninkė studijavo smuiką (mok. 
Matiukas — 12 metų), pianiną 
(mok. A. Kučiūnas — 8 m. ir A. 
Jurgutis — 5 m.); dainavimą 
(mok. A. Stephens — 1977-1980 
ir dr. Peters — 1979 m.). 1980 
m. rudenį su aukščiausiais 
pažymėjimais, priimta į De 
Paul u-to muzikos mokyklą, 
kur studijų pagrindu pasirin
ko balso lavinimą, taipgi stu
dijuoja smuiką. Rūta yra 
įsijungusi į kamerinį chorą, 

Populiari ir vertinga daržovė 
Žmogaus sveikatingumą 

tampriai susijęs su jo mityba, 
n e s n o r m a l i a m k ū n o 
funkcionavimui reikai tinka
mo maisto. Todėl šiuo metu ir 
kreipiama tiek daug dėmesio į 
tinkamą žmonių mitybą. 

Visas kovo mėnuo Ameri
koje buvo skirtas mitybai 
(National Nutrition Month). 
Buvo rengiamos paskaitos, 
demonstruojami filmai ir 
mitybos klausimais daug rašo
ma spaudoje. Pagrindinė šios 
p ropagandos mintis yra 
atkreipti žmonių dėmesį į 
tinkamą mitybą. Tad siūlomi' 
vartoti daugiau daržovių, 
žuvies, liesos mėsos, pieno ir 
t . t Ypač visur iškeliama dar
žovių reikšmė, nes jos teikia 
mūsų organizmui vitaminti* 
mineralus ir kitas naudingas 
medžiagas . Kalbant apie 
daržoves, norėčiau šį kartą 
stabtelti prie kopūstinių daržo
vių, kurios daugelio mėgia
mos ir vertingos mūsų mity
ba i . J a u prieš ke le t ą 
tūkstančių metų romėnų poe 
tas ir kartu agrikultūros žino
vas Marcus Cato (Katonas) 
pastebėjo, jog kopūstai viena 
reikšmingiausių ir geriausių 
daržovių. 

Kopūstų giminei, žinoma, 
priklauso visa eilė panašių 
daržovių, iš kurių ypač išsi
skiria smydriniai kopūstai. 

Smydriniai kopūstai pagal 
itališkąją jų kilmę dar vadi
nami brokoliai (broccoli). Juos 

augino jau romėnai, vėliau 
italai, ir iš ten jie paplito po 
visą Europą. Dabar smydri
niai kopūstai auginami Angli-
joj , Prancūzijoj, Švedijoj, 
Kanadoj ir kitur. 

Amerikoje šiuo metu taip 
pat gana didelė pasiūla 
smydrinių kopūstų. Jų daug 
natcme maisto krautuvėse — 

daržovių skyriuje. 
Lietuvoje anksčiau smydri

niai kopūstai buvo beveik 
nežinomi. Užtinkama t ik 
frmų, kad 1930-1940 metų 
'aikotorpyje, kai kas mėgi
nęs auginti juos Panevėžyje. 
1932 metais Dotnuvos Žemės 
ūkio akademijos prof. S. 
Nacevičiu8 smydrinių kopūs
tų p^klas buvo išsirašęs iš 
Prancūzijos, tačiau platesnis 
įų a u g i n i m a s L ie tuvo je 
nepaplito. 1963 "m. ̂ smydriniai 

kopūstai buvo pradėti auginti 
Vytėnų daržininkystės bandy
mų stotyje. 

Šiuo metu šia daržove labai 
susidomėta dėl jos dietinės ir 
biocheminės vertės. 

Smydriniai kopūstai turi 
apie 2.5% cukraus, 83-120 mgr 
vitamino C, kaip tamsiai žalia 
daržovė turi ir vitamino A, 2.5-
4.8 mgr karotino, B grupės 
vitaminų, vertingų amino 
rakščių (metionino, lecitino. 
cholino), kurios mažina 
kraujuje cholesterolio kiekį. 

Perkant smydrinius kopūs
tus, reikia žiūrėti, kad žiedy
nas nebūtų pražydęs (gelsvai). 
Jei žiedyne pražydę tik keli 
žiedai, tai juos reikia išskinti, 
nes maistui netinka. Rečiau 
pasitaiko violetiniais žiedy
n a i s smydrinių kopūstų. 
Populiariausi yra tamsiai 

pasirodo solo partijose (sopra
nas). 1981 m. laimėjo pirmą 
vietą Young Women's Divi-
sion of Illinois konkurse, su
ruoštame Amerikos dainavi
mo mokytojų organizacijos. 
Gegužės mėn. dalyvaus Itali
jos operų konkurse. 1980 m. 
dalyvavo lietuvių talentų pasi
rodyme Freiburge, Vokietijoje. 
Nuo 1978 m. dainuoja Lietu
vių operos chore. Šįmet pri
imta į Salzburgo u-to Mozar-
teum muzikos akademiją 5 
savaičių intensyviom stu
dijom Austrijoje. Rūta Pakš-
taitė planuoja 1984 m. vėl 
išvykti į Salzburgo u-tą ir ten 
siekti magistro laipsnio ope
ros srityje. 

Priešpiečiams vietas rezer
vuoti pas Juliją Pupelienę, 
1812 So. 48th Ct., Cicero, 111. 
80650, tel. 656-4695 ar skam
binti Jean Vance, tel. OL2-
5245. Priešpiečiai $15 . 

M. K. 

Nebūk kiaulyte 
Jei esate gerame restorane 

ar hotelyje, kur maistas išdės
tytas bufeto stilium, čia vadi
namo švediško, "smorgas-
bord", tai tikras etiketas 
pataria, kad jūs pirma para
gautumėte žuvies, tada (ant 
švarios lėkštės, ko geri res
toranai bei hoteliai nesivaržo) 
mėsos ir, pagaliau, trečiu ėji
mu, salotų bei sūrių. Taip yra 
priimta ir kur kas estetiškiau 
negu viską suversti ant tos pa
čios lėkštės, lyg jovalo kalną. 

žaliais žiedynais. Maistui 
vartojami 3-4 inčų stiebeliai, 
lapai ir žiedynai. Lapelius 
reikia nuskinti, šaltu vande
niu perplauti ir, sudėjus į 
plastikinį maišelį, iki varto
jimo padėti į šaldytuvą. 
Lapeliai tinka lapinių salotų 
paįvairinimui arba supjaus
tytus sudėti į jau beveik išvir
tą daržovių sriubą. Stiebelius 
nuplauti ir, pašalinus pavir
šiaus aštrias atplaišas, taip 
pat sudėti į plastikinį maišelį 
ir padėti iki vartojimo į šaldy
tuvą. Smulkiai supj ausčius, 
galima juos vartoti vietoj 
salierų paįvairinimui daržo
vių mišra inės . S tambiau 
supjausčius, galima išvirti ir 
tiekti kaip priedą prie žuvies, 
mėsos ir t.t. 

Patį žiedyną reikia išskaidy
ti į mažesnes dalis ir, jei tuoj 
nenaudojam, sudėti į plasti
kinį maišelį ir padėti į šaldy
tuvą. Nuplauti žiedynus reikia 

Rūta Pakštaitė 

Daržovės 

tik prieš vartojimą, nes, iš 
anksto nuplovus, žiedeliai 
atsidaro. Virtus juos galima 
naudoti kaip priedą prie įvai
rių mėsų arba šiaip valgyti. 
Virti reikia labai atsargiai ir 
trumpai, kad išliktų tamsiai 
žalia spalva. Tačiau galima 
valgyti ir nevirtus, įmaišius 
juos į lapines salotas. 

Ypatingas skanėstas yra 
marinuoti smydriniai kopūs
tai. Imti: 1 sv. smydrinių 
kopūstų (žiedyną), 2 salierų 
kotus, pusę vidutinio svogū
no, 1 puoduką itališko užpilo. 
Smulkiai išskirstytą žiedyną 
sudėti į stiklą, pridėti smul
kiai sup jaus ty tus sa l ierų 
kotus, sukapotą svogūną ir 
užpilti itališką užpilą. Viską 
šaukštu palengva išmaišyti. 
Uždengti ir padėti į šaldy
tuvą. Po poros dienų t inka 
vartoti. Tinka prie sumuš
tinių, šiltų ir šaltų mėsų, 
žuvies ir t . t 

Stefani ja S t a s i e n ė 

Modernieji moterų 
užpuolėjai 

Moterų užpuolimai visame 
pasaulyje vis didėja. Taipgi ir 
šiame krašte. Ir yra tiktai laiko 
klausimas, kada apdraudos 
bendrovės JAV-ėse pradės ap
drausti nuo tokių nelaimingų 
atsitikimų. Dvi bendrovės — 
A m e r i c a n B a n k e r s Life 
Assurance of Florida ir RLI 
Insurance of Peoria, 111. — jau 
dabar pasiūlo apdraudas nuo 
kriminalistų užpuolimų. 

Moterys, kurios vairuoja, tu
ri būti labai atsargios ir saugo
tis, ką pareigūnai vadina "nau
jo, baisaus, gerai suplanuoto ir 
piktybiniai kalkuliuoto užpuo
limo metodo. Vyrai, kurie tai 
praktikuoja, amerikiečių poli
cijos ir spaudos vadinami 
"bumper - rapists". 

Tai yra toks vyras, kuris, pa
stebėjęs vairuojančią moterį, 
visai vieną, suduoda savo ma
šina (dažniausiai pavogta) į jos 
automobilį. Kai išsigandusi 
moteris išlipa iš savo mašinos 
pasižiūrėti padaryto nuostolio 
ir pasikeisti vairavimo pažy
mėjimais, kriminalistas už
puola ją su peiliu ar revolveriu, 
įstumia į savo mašiną ir nuva
žiavęs ją nuskriaudžia ir apva
gia. 

N e s e n i a i Kal i forn i jo je 
vienas 33 m. kriminalistas bu
vo nuteistas 151 m. kalėjimo už 
užpuolimus daugiau dviejų tu
zinų moterų 30 mėnesių laiko
tarpyje. Jacųueline Connor, 
Los Angeles apskrities advo
katė, kuri kaltino tą nusikaltė
lį, labai rimtai p*» taria mote
rims: — Niekados r esu stabdyk 
savo mašinos tamsioje, neap
šviestoje vietoje. O jei jau būti
na, niekad nenuleisk automo
bilio lango, kad pasikalbėtum 
su tuo vyru, kuris užgavo tavo 
mašiną. Jei tavo mašina paju
da, pasuk policijon, į benzino 
stotį ar kurią apšviestą vietą, 
kur yra žmonių.Niekad neiš
lipk iš savo mašinos gatvėje, 
tuo labiau greitkelyje. Tuojaus 
uždek savo mašinos visas Švie
sas, jei automobilis tiek su
gadintas, kad nepavažiuoja. 



g DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 10 d. 

MOSU KOLONUOSE 
Worce8ter, Mass. Milivaukee, Wisc. 
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M A L D O S D I E N A 

Americo8 Lietuvių Romos 
kata l ikų moterų sąjungos 5-tos 
kuopos Worce8terio reng iama 
Maldos d i ena įvyks balandžio 
18 d., sekmadienį . 10 vai . ryto 
koncelebruotos šv. Mišios Sv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Svečias kunigas sakys pa
mokslą. Giedos parapijos vyrų 
choras , vadovaujamas muz. Z. 
Snarsk io ir solistas V. Roževi-
čiu8. Vargona is palydės, var
gonininkė O. Keršytė. 

Po Mišių kleb. kun. A. Mi-
ciūna8, MIC, kuris yra ALRK 
Moterų sąjungos centro dva
sios vadas , kviečia visus pa
maldų dalyvius į salę kavutei , 
kurią jis pa ts asmeniškai ski
r i a visų lietuvių susijungimui 
š iais lietuviškų parapijų me
ta is . 

Moterų sąjungos 5-ta kuopa 
e ina organizuotai ir r enkas i į 
salę 9:30 vai . ryto. Kviečiame ir 
organizacijas, ypač j a u n i m r , 
r inkt is į salę ir eisime kurtu į 
bažnyčią. Puiki proga skau
t a m s pagerbt i Šv. Jurgį , kuris 
y r a jų organizacijos globėjas. 

Rengimo komitetas prašo vi
s a s mergai tes , moteris, sąjun-
gietes ir n e sąjungietes, kurios 
t ik turite taut in ius drabužius, 
pasipuoški te ja is ; ir jūsų visų 
lauks ime a te inan t prieš Mi
š ias į salę . Kviečiame visus ir 
kiekvieną asmeniškai , jungt is 
bandron maldon , nežiūrint, ka
d a a tvykote į šį kraš tą ir kaip 
toli gyvenate nuo Sv. Kazimie
ro parapi jos bažnyčios. Šie me
t a i paskelbt i lietuviškų para
pijų meta is , t ad susiburkime 
visi v ieningai prie savo para
pijos ir s tenkimės ją išlaikyti . 

Melskimės p rašydami Die
vą^ kad ark. J . Matulai t is būtų 
greičiau paskelbtas šventuoju 
ir su lauktume oficialiai Baž
nyčios autoritetų pripažintą, 
šalia šv. Kazimiero, antrąjį už
tarėją danguje. 

Melskimės už Lietuvą ir ken
čiančius lietuvius. Melskimės 
ir už J A V tautinį ir dvasinį at
gimimą, bei kitomis intencijo
mis. Bus graži ir didinga Mal-
d o s m a n i f e s t a c i j a , t i k 
junkimės į ją kiekvienas, -a. 

J. M. 

T R U M P O S 2 I N I O S 

Balandžio 24 d., šeštadienį, 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos ekskursija į New Yorką. 

Balandžio 25 d., sekmadie
nį, 1 vai . p. p. Maironio Parke, 
tautinių šokių sambūrio „Žai
bo" lietuviški pietūs su šokė
jų a t l iekama programa. 

Balandžio 30 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Maironio Pa rke mū
sų valstijos ats tovo William 
Glodis pagerbimo iški lminga 
vakar ienė. 

Gegužės 9 d., sekmadienį, 
Motinos dienos minėj imas. 
Kiekvienais metais motinų pa
gerbimą rengia Worcesterio 
apylinkės LB. 

Gegužės 15 d., šeštadienį, po 
5 vai. šv. Mišių, Moterų sąjun
gos 5-ta kuopa, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje ruošia kumpio 
ir pupelių vakar ienę visiems ir 
labai žema ka ina . 

V A S A R I O 16 M I N Ė J I M A S 

Po ilgos, žiaurios ir šal tos šį-
metinės žiemos ir g i laus snie
go, šių metų Vasar io 16 minė
j imas buvo nukel tas į kovo 14 
d., kurį suruošė J A V LB Mil-
waukee apylinkės pirminin
kė J. K. Dargienė, pasveikin
dama visus susir inkusius , 
kurie jau tė pareigą š i ame mi
nėjime dalyvaut i . Savo trum
pame įžangin iame žodyje pri
minė prieš 64 metus Vasar io 16 
dieną užžiebtą laisvės žiburį 
kiekvieno lietuvio sieloje, ku
ris švietė 22 me tus laisvoje Lie
tuvoje, kol k r a š t a s buvo oku
puotas. Tą tebesruvenančią 
laisvės liepsnelę mes privalo
me išsaugoti ir perduoti ją atei
nančioms kar toms , kol vėl ga
lės šviesti ir klestėti laisvoje i r 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Kvietė paremt i Lietuvių Bend
ruomenę ir padėt i , kuo galėda
mi, t iems pasišventė l iams, ku
rie dirba ir siekia laisvės 
Lietuvai. Toliau pakvietė J A V 
LB Milwaukee apyl inkės vi
cepirmininką Vytau tą J anu -
šonį pravesti tos dienos minė
jimo programą. J i s savo 
t rumpame žodyje palygino šių 
dienų amerikietiškos spaudos 
ir valdžios pare igūnų pasisa
kymus dėl šių dienų politinių 
įvykių, liečiančių Lietuvą i r 
mūsų veiklą su ankstyvesnių
jų metų, pai l ius t ruodamas šių 
dienų Amerikos dienraščių 
spaudą. Po to pakvietė kun. J . 
Augūną sukalbėti invokaciją. 
Buvo sugiedoti J A V ir Lietu
vos h imnai . Susikaupimo mi
nute pagerbti žuvę dėl Lietu
vos l a i s v ė s . P a g r i n d i n i s 
kalbėtojas buvo svečias iš Chi-
cagos prof. A. V. Dundzila. Sa
vo pasirinktoje temoje „Ame
rikos įkai tas Lietuvoje 1981 

rudenį", Fulbrighto stipendi
ninkas — A. V. Dundzila labai j 
įdomiai papasakojo savo įspū
džius Lietuvoje, pail iustruoda
mas puikiomis skaidrėmis. Vi
si su dideliu susidomėjimu 
sekė, ypač tie, kurie n iekad Lie
tuvos da r nebuvo matę , o ki
tiems buvo įdomu ir malonu at
pažinti jau ma ty t a s vietoves i r 
pas ta tus ir palygint su ankst-
tyvesniais meta is ma ty t a i s 
Lietuvos vaizdai8.Prof. A. V. 
Dundzilos paska i ta ir skaidrės 
atlieka misionierišką darbą 
mišrių šeimų, amerikiečių i r 
šiame krašte gimusių lietuvių 
tarpe, kurie neturėjo t ikro rea
laus Lietuvos vaizdo. Po pas
kaitos Gin ta ras Dargis per
skaitė minėjimo rezoliuciją, 
Vydas Dargis — Wisconsino 
gubernatoriaus Dreyfus, o Ri
mas Janušon i s — Milwaukee 
mero Meyer Vasar io 16 pro
klamacijas. Malonu buvo ma
tyti svečių ta rpe buv. milwau-
kietį Vytautą Dudėną, kur is 
šiuo metu gyvena New Yorke. 
Po programos buvo r enkamos 
aukos. Kun. J . D a m b r a u s k a s 
perdavė parapijos nar ių Vasa
rio 16 aukas, kurie minėjime 
negalėjo dalyvauti . Minėjimui 
pasibaigus, visi dalyviai buvo 
pakviesti vaišėms, kur iomis 
rūpinosi B. Oberaitienė, P. Brei-
denbach, P. Janušonienė , 

(Tęsinys) 
P o 2 5 d o l . : 

A. Gaspariūnas, FL, A. Gečys, NY, C. 
Gibson, MI, F. Gielen, Belgija, Ed. 
Goodrich, MD, J. Graužinis, IL, VA, P. 
ir M. Grušas, C A, L. Grinius, VA, J. 
Gruzdąs, FL , A. ir J. Gustaitis, CA, D. 
ir L. Izbickas, MA, M. Jagutis , FL, J. ir 
A. Jakučionis , CT, E. Ir L. Jarašiūnas, 
CA, dr. I. ir A. Jasys , OH, St. ir J. Jaz
butis, FL, E. Jodinskas, MI, W. J. 
Jurgėla, C T , J. Juškaitis , IL, J. Kapo
čius, MA, A. ir G. Karsokai, OH, V. 
Kasniūnas , IN, A. ir J. Kasulaitis, OH, 
A. Keturakis, MA, St. Kežutis, NY, J. 
Kiaušas, N J , dr. P. ir S. Kisielius, IL, 
K. Končienė, IL, dr. D. A. Kontvis, CA, 
B. ir A Kremeris, IL, dr. A. Kušlys, 
Šveicarija, P. Labanauskas, MD, J. 
Leščinskas . MI, A. Levanaitė, CT, VI. 
ir S. Levanas, CT, D. ir S. Liepa, IL, R. 
LuOkauskaitė, Anglija, J. ir L. Lukas, 
IN, W. Maul, FL, dr. V. Maurutis, OH, 
V. Mažeika, I L V. Micevičius, CA, J. 
Mikaila, MI, S ir E. Miknis, CT, P. 
Mikšys, MA, P. Minkūnas, N Y, A. ir E. 
Misiūnas, MI, J. ir N. Mockus, CA, V. 
Morris, M D , B. Mudėnas, MA, K. Nau
džius, C A, J. Naujokaitis, OH, L. ir E. 
Oksas , CA, B. Olis, FL, F. S. Pakalnis, 
CA, J. Paiubeckas, MA, A. ir S. Pau-
tienis, C A , V. Pažiūra, CA, J. Petras, 
CA, I. Petrauskas, IL, St. ir L Petravi
čius, CA, M. Ir A. Povilaitis, NY, M. 
Pranevičius, IL, B. Prasauskienė, CA, 
J. Račius, AK, G. Rajeckas, NY, dr. P. 
Raslavičius , MI, L. Raslavičius, CA, B. 
ir V. Rauckis, MI, L. Rudžiūnas, MA, 
A. Rysavy, NY, V. Šamatauskas, OH, 
A. ir E. Satraitis, FL, A. Ščiuka, FL, V. 
ir V. Senuta, MA, M. Shal ins , NY, dr. 
K. Šidlauskas, IL. A. Šilimienė, MA, H 
ir K. Šil inis , MI, S. Šimoliūnas, MI, 
Skėriai. IL, M. ir D. Sodeika, CA, V. ir 
L. Sodeika, IL, I. ir L. Sodeika, IL, P. ir 
Z. Sodeika, IL, A. Smith, NY, dr. J. ir 
dr. A. Snieška, NY, V.S., OH, A. 
Stephens, IN, I. Steponaitis, NY, O. 
Strimaitienė, N J, J. Strodomskis, 
Kanada, J. Stuopis, MA, D. ir S. 
Šukelis. MI, J. Talandis, IL, K. Tamo
šaitis, MA, B. Tamulienė, CA, kun. J. 
Tautkus, CT, V. ir VI. Tervydis, IL, J. 
ir P. Vaičaitis, FL, D. Vaičius, NY, J. ir 
L. Vainauskas, FL, J. Vaičaitis, IL, A. 
Vaitėnas, MI, dr. A. Valis-Labokas, 

METAIS 
FL, dr. A. ir A. Vanagunas, IL B. ir I. 
Veitas, MA, V. Vitkus, NY, J. Zabeis-
kis, N Y, M. C. Zarycky, MI, A. Zavadz-
kas, CT, B. Zelvis., IL, B. Žukauskas, 
IL. 
P o 2 4 dol . A. ir L Veneziano, MA. 

(Bus daugiau) ._ . 
Hriiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmii 

P r o l dr. BRONIO J. KASLO 

THE BALIIG NATIONS 
naujas anglų kalboje veikalas, ku
ri sudaro t rys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
•augumo siekius sritinėje integra
cijoje, trečioji — n D karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir H™!™ bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną 
Kaina $12.00. 320 pusi. Užsakyti 
paštu 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street 

Ohksgo, DL 60629 

Illinois gyventojai prideda 60r 
mokesčių ir persiuntimo išlaidom* 
«IIJIIIIIIII|i||l!IIHIIIIIlllltlllllllllllllllUU 

The vvorld's most popular 
paint ing of Mary is the 
golden icon of Our Mother 
of Perpetual Help. 

For a free picture wi th 
t h e F a m i l y N o v e n a 
p r a y e r s w r i t e to t h e 
R e d e m p t o r i s t s a t S t . 
Alphonsus Liguori Church, 
1429 W. Wellington Ave. 
#3, Chicago, IL 60657. 
Enclose a self-addressed 
s tamped envelope. 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4058 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l imilllll l l l l l l l l i l l l l l 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTA H Y PUBLIC 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

<c! tokie blankai. 
i i i i irnrTninrrmiinii i i i i i i i i tuuii i i i i i i i i i i . 

Visi ka r to ja : „Kokie d a b a r 
blogi l a i k a i " . T a č i a u tegul 
k i e k v i e n a s d a r o gera , i r la ikai 
pa s ike i s . 

Šv. Augustinas 

U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

D I S C O V E R A C A R E E E 
L E A R N T R U C K D R I V I N G 

The full course runs 4 weeks full time, or 10 weekends on a "part time" 
basis, altogether 180 hours. We honor VA $100 payment at registra-
tion. Knowledge of English required for examination. Classes are 
conducted at 

COMMERCIAL DRIVERS INSTITUTE 
24645 State Rd. 23, South Bend, Ind. 

CHICAGO OFFLICE: TEL. 2 3 8 - 9 8 3 2 
Ask for Ted 

§IH!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiimillllllllll||||>: 

A. T V E R A S I 
LAIKRODŽIAI ER BRANGENYBES | 

= ^ S ^ Pardavimas ir Taisymas = 
S 2646 West 69th Street — TeL RE 7-1941 | 
^!iiaiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii<iHiiiiiiiiiiiiiiuiimiimHiiii!itiiiiiiiimiii!iiiiiiiiiHUiiiiiiiii'~' 
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# 9 7 . 0 0 

I. 

C i c e r o j e 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6529 So, Kedzie Avenue 
BACEVIČIUS — 778-2233 

1 Kviečiame įsigyti šiuos leidinius 
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $ 3 6 6 - 0 0 
Encyclopedia Lituanica 6 tomai $ 1 2 5 . 0 0 
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai . . . *. $ 3 2 . 6 0 
I š mano atsiminimu — Petras Klimas $ 1 3 . 2 5 

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui. 
Užsakymus siųsti: J .Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 
w—-

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 

AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

N U O $300 IKI $1,000 

Chrysler LeBaron Medallion 
2-dr Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOUTH • K CARS 
~U WILL LIKĘ US" 

4030 Archer —VI 7-1515 

MARQUETTE BUILDERS 
M ū s ų s p e c i a l y b ė s t a t y b a i r 

n a m ų p e r m o d e l i a v i m a s 
Įrengiame 

V i r t u v e s — V o n i a s — P o i l s i o k a m b a r i u s 
Atl iekame visus 

Cemento — Mūro — Medžio darbus 
3 3 3 2 Wes t 6 3 r d S t r e e t 

T e l . 4 3 6 - 1 9 0 0 a r b a 3 4 9 - 0 6 1 2 

AL SASNAUSKAS 

A T I D U N D A 
„ P E R K Ū N A S " 

Gegužės 22 d., Šeštadienį, 7 
vai. v aka ro dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopa Maironio 
Parke rengia pavasar inį kon
certą, kur iame programą at
liks New Yorko vyrų choras 
„Perkūnas" , kur iam vadovau
j a muz ikas Viktoras Ralys. Po 
koncerto šaulės visus svečius 
pava i š in s puikia jų gamin ta 
vakar iene , o po jos šokiai iki 
vėlyvos nakt ies . Kviečiame da
bar rezervuoti minėtą šešta
dienio vakarą šaun iam šaulių 
koncertui . Bilietai gaunami : K. 
Cėsna 753-8780, E. Meilus, sr. 
852-3665, J . Miliauskienė 755-
1894 ir p a s kiekvieną šaulį. 

J M 

iiiimimimiiiimmmmimimmiiuiriii 
S 0 P H I E BARČUS 

RADIO ŠEIMOS VALANDOS 
{^ Lietuvių kalba šeštadieniais ir Sekma-

Mickevičienė ir kt. Visiems, k u - d i e n i a i s n u o 8 : 3 0 i k i 9 : 3 ° v a l- nrto. 
rie dalyvavo minėjime ir kur ie Stotis WOPA 1490 AM 
kuo nors prisidėjo prie Vasa- Transliojama iš nuosavos studijos 
rio 16 minėjimo, priklauso di- Marquette Pke.. vedėja Aldona Daukus. 

Simon's 
TRAVEL 
KVIEČIAME KELIAUTI 

KARTU 1982 

*Ą IR 

dėlė padėka. 

I Š S A U G O J O M E D I , 
B E T N E S A V E 

K. 

Iš Sao Paulo (Brazilija) 
pranešama, jog Adam Weller, 
ekologas ir gamtos apsuagos 
draugijos narys , r a s t a s negy
vas džiunglėse prie Amazono . 
Pasirodo, kad jis buvo retežiais 
prisirakinęs prie medžio, kurį 
buvo jau bekertą medkirčių 
bendrovės darbininkai . Tač iau 
Welleri8 nebepajėgė išsilais
vinti, kai medkirčiai, metę dar
bą, pasuko kita kryptimi i r 
jisai pasiliko toje džiunglių 
dalyje visiškai vienas. 

7159 So. Maplewood Ave., 

Chicago, IL 60829 

Tel. — 778-1543 
iiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiimii 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
SC10 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Phone - 581-4111 

*\x 10 DIENŲ LIETUVOJE 
gegužės 10-geguzės 24 

1 3 D I E N Ų SU G I M I N Ė M ! ! ! 
VILNIUS — RYGA 

gegužės 20 - birželio 3 l i e P ° s 1 S"29 

gegužės 27 - birželio 10 rugpjūčio 12-26 

liepos 8-22 rugsėjo 2-16 

Vilnius — Leningradas birželio 17 - liepos 1 
SAVAITEI Į LIETUVĄ 

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

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

Smulkesnių žinių teiraukitės: 

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

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

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

Kelionių biuro savininkai — AUDRONĖ ir VYTAS SIMINKEVIČI Ai 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlio. 

COSMOS PARCELS EXFKESS 
2501 W. 69th Sr, Chicago. IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2787 

Vytautas Vaiantinas 
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIHII 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūSių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

Master Plumbing 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — 636-2960 

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

Telef . — W A 5-8063 

iiiiimiiiiimiiiiiimmiiimmiiiiiiiiiiiiiiii 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L i N A S TV 

2346 VV. 69 S t , tel. 776-1486 
iiHimniiiniiiimiminiimiminuinmiit 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376-5996 
nmniiiiintnnmnitmnimimiiuinnim 
10% — 20% — 30% pigten mokėsit 
a i apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mos. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208y2 West 95th St ree t 

Telef. GA 4-8654 

B E A L E S T A T I S<I 

ŠIMAITIS REALTY 
Rezidencinių ir pajaminiu, 

namų pardavimas 
Income Tax, Insurance, N'otary Public 
2951 West 63rd S t — TeL 436-7878 

ninnrrrrrmmrrrrniHiiiiimiiiiiiiiifiriilir 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 

N a m o pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2231 
iuiiiniiiniiiuiuiiniiiiiiiiimnimmmm» 
2-jų butų po 5 kamb. mūr. namas. 
Valgomasis. Nauji kilimai. Alum. žie
miniai langai. Atskiri nauji gazu apšild. 
2 rr.aš. garažas. 1 blokas iki St. Ad-
rian baž. ir autobuso. Tuojau galima 
užimti. Skambint 767-8159. 

Savininkas parduoda Brighton Parke, 
prie 43-čios ir Fairfield, mūrinį gazu 
apšild. 6 kamb. bungalo. 2 maš. mūr. 
garažas. 1 blokas nuo bažn., mokyklų 
ir pagrindinio susisiekimo. 

Skambint — 927-1297 

N O R I P I R K T I 

- -

ouq 

6TM 

Pirksiu seną rašomą stalą su stalčiais. 
30 x 60 inčių. 

Skambint — 776-1938 

IEŠKO NUOMOTI 

Vienam asmeniui reikalingas 4 kamb. 
butas Marąuette Parke ar Brighton 
Parke. Skambint HE 4-5902. 
" * ' • • • m m 

IŠNUOMOJAMA — ^ o k l l E V T 

IŠNUOM. apstatytas 4 kamb. bu
tas ; ir kambarys su virtuves pa
sinaudojimu. Marąuette Parke. 

TeL — 737-6986 

Išnuomojamas 4 kambarių butas pen
sininkams Brighton Parke, 44-ta ir S. 
Maplewood. Patogus. 

Skambint — 927-2237 

-

H E L P W A N T E D V Y B A I ^Jairi* 

A U T O M E C H A N I C 
Journeyman mechanies needed in our 
busy shop. Mušt have GM exp. on en-
gines and auto transmissions. Contact 
Ray Gk*w. Rogers PontJac, 2720 So. " 
Michlgan. teL 225-4300. 

. 

ĮVAIRUS DAŽYMAS NAMŲ 

NAMŲ 
IS LAUKO IR VIDAUS 

Prieinama kaina 
Skambinkite PETRUI 

TELEF. — 8 4 7 - 1 8 8 8 

• j - U > . 

' . r , - . : . 

t*> 
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Lietuvos atsiminimai 
w 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kas Šeštadieni « WEVD Stoties 
New Yorke nuo 8 Iki 9 vai. vakaro, 
97.) mag. FM. Taippat klausykitės 
"Maste of Lithuania" programos kas 
trečiadieni, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, iŠ Seton Hali Universiteto sto
ties. S9.S FM. (WSOU) 

Direkt. D R JOKŪBAS STUKAS 

234 Stmnt Drivt 
Watchung, N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5636 

Miiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiif 

DĖMESIO! 

ATLIEKAME NAMŲ PATAISYMUS 

IR PAGERINIMUS 
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. 

Skambint po 6«os vaL vakaro tfi 
TEL. — 847-7564 

• ' 

E L E K T R O S 
JTEniMAI _ PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu Ir užmiesty. Dirbu sueitai. «*-
rantuotai ir sa*iningral. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną DeCkJ 
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

PACKAGE EXPRESS AGE.VCY 
MARIJA VORI-.IKIK.Nfi 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rftSlea 

prekes. Maistas iŠ Europos sandelių 
2608 W. 69th St.. Chicago DJ. 60«2t 

Tel. §25-2787 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

i i * 

" i >' • -

• 
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iiiimiiiiiimiiiHintiHiiiiiifiitTimimrim 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE.. 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių*"* "" 
dienraštis, gi skelbimų kainos yra •*• • 
šiems prieinamos. r " f 
Miimmiiuimiiinmiiuiiiiiimuiiiiiitni 

RemŪte tuos b i sderta . ko
de akelblAati Čitai "T>r%ugtr 

r * 

http://VORI-.IKIK.Nfi


MEILE — ŠEIMOS PAMATAI 
A. a. Aleksandro Kasnicko mirties metinės 

Skaitau nebaigtą rašyti bro-ikys". Ir kągi! Tėtis tris kar-
liui laišką. I r jo niekados ne
baigsiu. Jis ilgas, kaip ilgų my-

tus vyko į Ameriką, tris kartus, 
grįžo. Negaliu palikti savo tė-

! lių kelias nuo Joniškio iki Chi- Į viškės, kurią taip myliu, saky-
cagos, kuriuo keliavo tris kar
tus mūsų tėvas ir mudu su bro
liu. Jis ir senas, nes praside
da nuo senelio a.mžia.iig i r laiš
ko turinys tas pats: meilė, šei
mos meilė, artimo meilė. Sene-

F L O R I D O S 
L I E T U V I A I 

Palm Beach, Fla. 
PETRIKONIU 30 METŲ 
VEDYBINĖ SUKAKTIS 

Dail. Antanas ir Liucija Petri-
koniai š. m. vasario 27 d. artimų
jų tarpe gražiai atšventė savo 30 
metų vedybinę sukaktį. Šioje šven 
tėję dalyvavo jų dukrelė Angelė 
ir jos vyras Jurgis, Liucijos sesu- \ *> sakydavo, jei iš meilės išperi 

vaikui kailį — angelai šypsosi, 
jei iš pykčio— velniai džiaugia
si. Jei bari ką nors iš meilės — 
dangus nušvinta, jei iš pykčio 
— pragaras juokiasi. 

Ir išaugo jo šeimoje septyni 
vaikai, kaip mūra siena. Ir mū
sų mama augo jų tarpe. Kai 
tėtis panoro Amerikoje laimės 
ieškoti, močiutė trinktelėjo laz
da į grindis ir pasakė: "Mano 
vaikų žemė Joniškis. Jie čia 
augę ir jaugę. Jie myli savą 
duoną ir po Amerikas nesitran-

tė Gražina ir švogeris Jonas Stan
kūnai iš Beverly Shores, gražus 
būrys vietinių svečių, o iš atos-
togautojų — dr. Danguolė Su-
rantienė ir jos mamytė iš Illinois, 
dr. Marija ir Petras Žilinskai iš 
New Yorko ir kt. Svečiai buvo pa
vaišinti skaniais valgiais ir gė
rimais. Ypatingai buvo skanūs ir 
Satnkūnu grybai, jų surinkti ir 
atvežti iš Michigano miškų. Po
vilas Mikšys, sveikindamas su
kaktuvininkus, pareiškė, kad prie 
šios mūsų kolonijos Juno Beach 
išgarsino ypatingai daug pri
sidėjo mieli Petrikoniai: Anta
nas, kaip žymus dailininkas, sa
vo kūrybos paveikslais yra iš
puošęs mūsų gyvenamus namus, 
be to savo paaukotais paveiks
lais organizacijų loterijoms daug 
yra prisidėjęs prie tų organizaci
jų sėkmingesnės veiklos, o Liuci
ja, kelis metus dalyvaudama šios 
apylinkės valdyboje, paliko gra
žiausius prisiminimus. Nuošir
džiai abiems palinkėjo geros svei
katos, daug gražių, kūrybingų 
metų. 

Aldona Biliūnienė paskaitė 
apie santuokos prasmę ir reikšmę 
žmogaus gyvenime ir linkėjo su
kaktuvininkams Petrikoniams gy 
venti ilgus metus tokioje jų gra
žioje santuokoje. Visi jiems su
giedojo ilgiausių metų. Liucija 
savo ir Antano vardu visiems pa
dėkojo už atsilankymą, už svei
kinimus ir gražius linkėjimus ir 
gražias dovanas. 

P. Mikšys 

Jie pirmieji įsikūrė Harbert va
sarvietėje prie Michigano eže
ro. Jo ir Stasės draugiškumas 
suviliojo daugiau draugų, ir da
bar jau sudaro devynių šeimų 
bendruomenę. 

A. a. Aleksandras Kasnkkas 

Moterų sąjungoje yra tradicija 
švęsti Motinos dieną. Mums rei
kia aptarti, kaip tą dieną švę
sime. 

Katalikės moterys gali išeiti į 
plačiąją bendrąją krikščionišką 
visuomeninę veiklą, bet tai nega-

davo mama, ir pasilikusi kan 
triai augino penkis vaikus. Tė 
velio kišenėje skambėjo auksi
niai doleriai, bet garsiau plakė 
meilės pilna širdis. 

Atsimenu, visas Joniškis juok
davosi, kai Aleksandras atva
žiuodavo iš Klaipėdos praleisti 
atostogas tėviškėje. Ten jūra, 
kopų smėlynai, kurie vasarą vi
sus traukia, o Joniškyje nė ge
ros balos nėra kojoms sušlapti. 
Bet Aleksandras, aukštai galvą 
iškėlęs, išdidžiai atsakydavo, 
kad myli savo tėviškės žemę, 
myli šeimą ir lygius laukus. 

Šeimoje buvo jis iš keturių 
vaikų vyriausias ir pavyzdys, 
kaip reikia vienas kitą mylėti, 
padėti, kokiais stipriais ryšiais 
turi būti surišta šeima. Gavęs 
iš tarnybos algą, jis visą atiduo
davo mamai, nes ji tvarkydavo 
šeimos piniginius reikalus. Be
sivydami metus, seserys ir bro
lis sekė jo ipėdomis, ir mūsų 
šeimoje viešpatavo darna, susi
klausymas. Per Kalėdas ir Ve
lykas mes visi suvažiuodavome 
į tėvų namus, nežiūrint nuoto
lių ir laiko. Ir savo šeimas su
kūrę laikėmės tampriais ryšiais 
surišti. Kam reikėjo kokios 
nors pagalbos, visi ištiesdavome 
rankas. Kai sesuo pirko ūkį, jai} 
nereikėjo klausti, a r padėsime. I 
Mes klausėme, kiek tau reikia, j 
ir kas ką turėjome, sudėjome į Į 
vieną krūvą. Niekas nė negal-į 
vojo paklausti, ar ką nors gau
sime atgal. Nė miežio grūdo! 

Ir taip Aleksandras, per visą 
savo gyvenimo kelią nešė aukš
tai iškėlęs meilės vėliavą. Mylė
jo šeimą, gimines, Įdraugus, 
kaimynus, visiems pasiruošęs 

Liga pakirto Aleksandro šyp
seną, bet meilės akmenio, įmū
ryto į pamatus, niekas neįveiks. 
Liko kapas, paminklas, eglės ir 
gėlės ir virš jų — artimo meilės 
vėliava Senelis tašė rąstą, tu 
išnešiojai skiedras, lyg paskleis
damas meilės žvaigždes. Balan

džio 17 d. mus sujungs maldos 
žodžiai. 

Vytautas Kasniūnas 

DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 10 d. 

MIRTINŲ NELAIMIŲ 
Ulinois valstijoje įvedus griež

tas bausmes girtiems vairuoto
jams, 40cr sumažėjo mirtinos 
susisiekimo nelaimės: šiemet 
sausio ir vasario mėnesiais mir
tinų nelaimių buvo 163, o per
nai tuo pat metu 266. 

REKORDINĖ VĖSA 
Chicagoje naktį balandžio 7 

d. temperatūra O'Hare aero
drome buvo 8 laipsniai, žemiau
sia kaip bet kada praeity balan
džio 7 d. Oro biuras pranaša
vo dar daugiau sniego. 

BRANGSTA STUDIJOS 
Loyolos universitete ateinan

čiais mokslo metais reikės mo
kėti 4,170 dol., o medicinos stu
dentų metinis mokestis pakils 
iki 9,550 dol. 

Ii atlikti tik mažos grupės, kuo 
pelės. Reikia didesnio, glaudes- j padėti ar, reikalui esant, pasiau-
nio, rimto sugyvenimo, ypač yra koti. Gyvendamas suvokietinto-
plati dirva ekumeniniams dar- i -^ Klaipėdoje, priklausė eilei lie-
bams krikščionių tarpe. Reikalas | tuviškų c^anizacijų, buvo veik-
gyvas ir trūksta talkos. 

Kviečiame ir prašome visas ka
lus. 

Mylėjo pirmąją žmoną, sūnų. 
talikes moteris atvykti į mūsų. Likęs našlys, sukūrė šeimą su 

Balfo metinis susirinkimas 
įvyko vasario 28 d. V. A. Biliūnų 
namuose. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad Balfą kolonijos lietu
viai palaiko ir remia. Aukų su- Į susirinkimą ir įsijungt— į mūsų I g t ^ e (Daukiene). Koks 
rinkta 734 doleriai. Pridėjus ren
ginių pelną, centro valdybai pa
siųsta 1,100 doL Perrinkta sena 
valdyba: pirm. V. Biliūnas, ižd. 
S. Slabokas, sekr. K. Giniotienė, 
narė M. Brazdienė. 

Balfo pavasarinis piknikas 
įvyks balandžio 25 d., 1 vai. p. p. 
Colonades viešbučio kieme prie 
Atlanto, Singer Island. Bus šilti 
pietūs, gaivinantys gėrimai. 
Veiks ir laimės šulinys, kur visi 
3avo laimę galės išbandyti. Ma
loni proga praleisti sekmadienio 
popietę pajūry pažiįstamų ir 
svečių tarpe. 

A. Biliūnienė 

gretas, neatidėliojant, — laikas 
nieko nelaukia ir kiekviena va
landėlė gyvenime brangi. Kvie
čiame vyrus dalyvauti kartu pie
tų metu, ir linksmai visi praleisi
me valandėlę pasivaišindami. 

Donna Kamm 

gra
žus, džiaugsmingas buvo juo-
dviejų gyvenimas, apvainikuo
tas meile. Juodviejų sodyba, 
namas lyg buvo skirtas sve
čiams, kurių niekados netrūkda
vo. Ten visados skambėjo links
mos kalbos, juokas, šypsenos. 

A.f A. 
E L V I R A I K A R K L I E N E I 

St. Petersburg, Fla. 
KATALIKIŲ MOTERŲ 

VEIKLA 

Floridoje, rodos, nejutom, kai 
išnyko žiema ir pavasaris. Čia 
jau vasara mūsų saulėtame pa
kraštyje. Visur žmonės įsisiūbavę 
judėjime, jau vyksta iškylos, ge
gužinės Seminole parke. Tik dar 
negrįžo mūsų valstijos oficialus 
paukštelis — raudonasis kardi
nolas. 

Pirmasis katalikių moterų są
jungos 76 kuopos susirinkimas 
šių metų bus kovo 30 d., antra
dienį, 12 vai. vidurdienį, pran
ciškonų patalpose, 555 — 68 A ve., 
Sr. Petersburg Beach. Po susirin
kimo visos su svečiais vyksime 
pietauti pas Jurgėlus Irene res
torano savininkus. 

Manoma, kad iki susirinkimo 
datos bus ir pranešimų iš cent
ro valdybos, nes centro pirminin
kei seniau buvo pasiųstas laiš
kas su klausimais, liečiančiais 
padėtį, mūsų pašalpos skyrių, nes 
tas reikalas buvo plačiai svarsto
mas mūsų praeitame seime, Cle-
veland, Ohio. Mūsų pašalpos na
rės įdomaujasi jų narystės situa
cija. 

m i r u s , 
jos vyrui JUOZUI, sūnui RIMUI, motinai ROŽEI 
KRIAUČIŪNIENEI, broliui ROMUALDUI ir sese
riai VITAI su šeimomis, uošvei JOLANTAI KARK
LIENEI ir visiems artimiesiems reiškiame giliau
sią užuojautą ir kartu liūdime. * 

SOFIJA ir NORMAN BURSTEIN 

'Anjber Ifeiidays1 

1982 M. EKSKURSIJOS f LIETUVA 
iš Bostono / New Yorko 

MASKVA / VILNIUS 

gegužės 24 $1135.00 
birželio 2 ...... $1135.00 
birželio 16 $1135.00 
liepos 5 $1165.00 
liepos 19 ...... $1135.00 
rugpiūčio 4 $1135.00 

rugpiūčio 18 (su Ryga) $1350.00 
rugsėjo 6 $1171.00 
rugsėjo 15 .... $1045.00 
rugsėjo 27 $1082.00 
spalio 6 $995.00. 

Prie 5ių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS rR KANADOS MIESTŲ. 
su papildomu mokesčiu- Grupes lydės vadovai. 

Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į: 

MEMBEO m 
TRANS-ATUHTIC TRAVEL SERVICE. INC. 

383 W. Broadway, P.O. Box 116, S. Boston, Mass. 02127, TeL (617) 268-8764 

Jstaigri vadovauja ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUD2ICNAS 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 
Noringems atsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus. 

Mielai, ilgų metų draugei 

A. f A. ELVYRAI KARKLIENEI, 
taip netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame ve
lionės vyrui JUOZUI, sūnui RIMUI, motinai ROŽEI 
KRIAUČIŪNIENEI, seseriai VYTEI, broliui ROMUAL
DUI, jų šeimoms, uošvei JOLANDAI KARKLIENEI ir 
kitiems artimiesiems. 

DALIA IR VLADAS BŪTĖNAI 
GINTAUTAS IR EUGENIJUS 

A. A. 

MARTINAS M. SANTOSKI 
1 9 4 0 . I X . 2 — 1 9 8 1 . I V . i l 

Velykų Prisikėlimo šventėje, 1982 m. balandžio mėn. 1 1 d . 
sueina vieneri metai nuo Martino Santoski gimimo j amžinąjį 
gyvenimą — iškeliavimo į savo Tėvo n a m u s . 

Likome jo labai išsiilgę šioje žemėje — žmona Gražina, sūnus 
Anest inas Pius. dukrelė Maria Pasąua, motina, sesuo su vyru, 
tetos ir kiti giminės. 

Šventų Mišių a u k a bus a tnašau jama V e l y k ų dieną, 11:30 
v a i . r y t o , Šv. K r y ž i a u s b a ž n y č i o j e , 4 6 0 0 S. Wood St. , 
kurioje Martinas at l iko visą žemišką kelione: joje krikštytas, pri
ėmė pirmąją komuniją, sutvirtinimo sakramentą, tarnavo šv. 
Mišioms, priėmė moterystės sakramentą, abu vaikučiai krikštyti 
joje. ir iš jos išlydėtas į amžinos ramybės vietą. 

Kitos šv. Mišios jo metinių prisiminimui buvo Verbų 
sekmadienį, Velykų ry tą 10 vai. r. Šv. Kryžiaus, St. Bedė Abbey ir 
kitur. 

Prašome prisiminti Martiną Santoski savo maldose. 

A. | A. Elvyrai Kriaučiūnaitei-Karklienei 
m i r u s , 

didžiam liūdesy likusį jos vyrą JUOZĄ, sūnų RIMA, brolį ROMU
ALDĄ ir seserį VITĄ su somomis, mamytę ROŽĘ KRIAUČIŪNIENĘ, 
buv. Gustonių Sodžiaus mokytoją, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

B U V U S I E J I M O K I N I A I : 
JONAS, KAZYS ir ONA MIKŠIAI, Canada 
VLADAS ir ELENA PALIULIONIAI 
VACYS ir BRONE RUTKAUSKAI 
JONAS LUKOŠEVIČIUS 
BRONIUS LUKAS 
ANTANAS BEINARAUSKAS 
VYTAUTAS BEINARAUSKAS 
PETRAS ir IRENA BEINARAUSKAI 

A. -j. A. Elvyrai Kriaučiūnaitei-Karklienei 
m i r u s , 

jos mylimą motiną ROŽĘ KRIAUČIŪNIENE, jos 
žentą JUOZĄ ir anūką RIMA, jos dukrą VIDĄ 
MTUŠAUSKIBNE ir sūnų ROMUALDĄ su ŠEI
MOMIS, gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

MARIJA IR JONAS MILIŠAUSKAI 
IR ŠEIMA 

A. f A 
EDMUNDUI VAITKUI mirus, 

žmonai IRENAI, dukrai GINTAI, sūnui VYTUI, 
BROLIAMS Lietuvoje ir Vokietijoje ir jų ŠEI
MOMS reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

JUOZAS IR IRENA RASIAI 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
B u v u s i o L i e t u v o s S e i m o A t s t o v o 

A.tA. 
agronomo Antano Bričkaus 

• ' - < -

1975 m. balandžio mėn. 14 dieną, pakėlęs d a u g žemiško 
skausmo, šios žemės kelione baigė mūsų b r a n g u s ir m y l i m a s 
vyras, tėvelis ir brolis a.a. A n t a n a s Bričkus. 

A.a. Antano brangų a t m i n i m ą min in t , septyner ių metų 
mirties sukakties proga, šv. Mišios už jo sielą bus a t n a š a u j a m o s 
Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapi jos bažnyčioje, 
1982 m. balandžio 14 dieną, trečiadienį, 7 va i . 3U min . ry to . 

Savo malonę, Viešpatie, suteik a .a . A n t a n o sielai, per J ė z a u s 
Kristaus kančią, kad būtų nuves t a s j iš numirusiųjų prisikėlimo 
garbę. 

Prabėgo septyneri metai nuo a.a. A n t a n o mirt ies , bet 
liūdesys ir ilgesys lieka mūsų š i rdyse amžina i , nors mir t i s ir y ra 
gimimas amžinajam gyvenimui. 

Maloniai prašome gimines, d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s pr i s imint i 
a.a. Antaną savo maldose. 

Giliai nuliūdę ir skausme likę: ž m o n a A d e l ė P e t -
r a u s k a i t ė - B r i č k i e n ė Č i k a g o j e , s ū n u s R o m a s B r i č k u s su 
š e i m a B o s t o n e ir s e s u o V e r o n i k a L i e t u v o j e i r k i t i g i m i n ė s . 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F.* D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. 69th STREET TeL REpobUc 7-1213 
11028 Southwest Higbway, Pa los Hills, TU. TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CAUŪTORMA A V E TeL LAfayet te 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRTET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 5©th A V E , CICERO, ELL. TeL OLympic 2-1003 

http://1981.IV.il


8 DRAUGAS, šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 10 d. 

X Violeta Abariūtė, artėjan
čio Jaunimo kongreso Komite
to pirmininkė, pereitą savaitga
lį atvyko iš Detroito į Chicagą, 
kur dalyvavo PLJS ir PLB bei 
Pasaulio lietuvių dienų posė
džiuose. 

X Dail. Stasė Smalinskienė iš 
Detroito su jauniausia dukteri
mi Vilija, praleidusios mėnesį 
Floridoje, dabar išvyko į San 
Francisco, Calif., kur gyvena iš
tekėjusi duktė Aida su savo vy
ru. San Francisco, Calif., joms 
padarė gražų įspūdį. Iš ten siun
čia linkėjimus redakcijai ir savo 
pažįstamiems. Į Detroitą grįš 

X šiandien "Draugo'' admi
nistracija dirba iki 12 vai. Pir
madienį, balandžio 12 d., redak
cija ir administracija dirbs kaip 
kiekvieną dieną. 

X Solistės M. Momkienė ir A. 
Giedraitienė giedos Beset "Ag
nus Dei" Prisikėlimo 5 vai. ryte 
ir 10:30 vai. dienos mišiose Svč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje! P° Velykų. 
Velykose — šį sekmadienį. Gie- x jonas Leonas, gyv. Cleve-
dos parapijos choras, vadovau-; landė, Ohio, daug ir dažnai po 
jamas muz. Antano Lino. Prie 
vargonų bus A. Eitutytė. Pabai
goje choras giedos Haendelio 
"Aleliuja". 

X SoL Elena Blandytė duos 
koncertą "Laiškų Lietuviams" 
vakaronėje balandžio 18 d. Jau
nimo centre. Vakarienės metu 
bus įteiktos ir premijos už kon
kurse laimėjusius rasinius. 

X Amerikos Lietuvių Taryba 
turėjo posėdį balandžio 4 d. ir 
svarstė dr. J. Valaičio pateik
tą veiklos projektą. Valdyba 
nutarė remti prez. R. Reagano 
ir valstybės sekretoriaus A, 
Haigo naudojamas priemones 
prieš Sovietų Sąjungos naujų 
žemių okupavimą ir skatinti lie
tuvius įsijungti į politinį gyve
nimą 

x A. a. Kazimiera Zubkienė, 
a. a. prof. dr. Juozo Zubkaus 
našlė, gyv. Springfield, UI., mirė 
§v. Jono ligoninėje balandžio 9 
d. Liūdesy liko duktė Vita Že
maitienė su vyru Ben ir Wa-
shingtone, D C., sūnus Sigitas 
su žmona Vida Zubkai ir jų šei
mos. Apie laidotuves bus pra
nešta vėliau. 

X Jungtinis pabaltiečių komi
tetas Washingtone, D. C , šiai 
vasarai ieško norinčių dirbti stu
dentų. Lietuvio studento darbą 
finansuos ALTa. Norintieji dirb
ti gali jau dabar registruotis 

Ameriką keliaująs traukiniais, 
vėl išsileido "Amtrack" į Bosto
ną, Nevv Yorką, Washingtoną 
ir Miami, Fla. Bostone jis ap
lankys sūnų Gediminą Vytautą, 
kuris tenykščiame universitete 
studijuoja istorijos mokslus. 
Floridoje aplankys brolį Paulių, 
savo laiku ilgai gyvenusį Chi-
cagoje. Prieš išvykdamas at
siuntė "Draugui" ir jo redakto
riams linkėjimus. 

X Stasys P. Patlaba, Chica-
go, BĮ., lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, šiomis dienomis iš
vyko į Hot Springs, Ark., kur 
ketina pataisyti sveikatą mine
ralinėse voniose, aplankys savo 
gimines ir artimuosius draugus. 

x Silvija ir Valentinas Krum
pliai, Chicago, BĮ., su mažąja 
šeima Lora ir Julia šiandien, iš
skrido į Los Angeles, Calif. Ve
lykų šventes praleis ir kurį lai
ką paviešės pas giminaitį 
Saulių Račkauską. Valentinas 
Krumplys jau daug metų turi 
nuosavą spaustuvę "Questar 
Printmg" Chicagoje. 

X Darius Polikaitis su Pau
lium Strolia atliks dalį progra
mos A. P. Bagdono žemaitiškos 
knygos sutiktuvėse balandžio 
16 d. 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Po visko bus 
draugiškas pasivaišinimas. 

X V. A. ir D. Kuisis, Pretoria, 

Chicagos skautų ir skaučių vadovai,-vės LSS Seserijos vadovybės pareigomis pasikeitimo iškilmingoje sueigoje kovo 
28 d. Pirmoj eilėj iš k.: v. s. fil. Jonas Dainauskas, v. s. Vaclovas Tallat-Kelpša, Lietuvos generalinė konsule s. 
Juzė Daužvardienė, v. s. kun. Juozas Vaišnys, v. s. Irena Kcrelienė ir v. s. Janina Mikutaitienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Amerikos Lietuvių Tarybos bū- j R e p ^ S o u t h ĮJ^^ užsisakė 
stinėje (2606 W. 63rd St., Chi-j mgą k a jba "Popular Lithua-
cago, BĮ. 60629). j r i i a n Redpes" J. Daužvardienės 

X IX-tas lituamstikos se- j i r "Iithuanian cookery" I. Sin-
minaras vyks prie Akrono, Ohio kevičiūtės už 111 dol. 
valstijoje, nuo rugpiūčio 8 iki 22 
dienos. Norintys dalyvauti gali 
kreiptis: PLJS Ryšių centras, 
5620 S. Claremont Ave., Chica
go, Illinois 60636. 

X Dainų šventės komitetas 
jau priima registracijas chorų, 
norinčių dalyvauti šventėje 1983 
m. Registruotis pas Joaną Kru-
tulienę. 7355 So. Richmond Ave., 
Chicago, niinois 60629. 

x žadame aplankyti Sunny 
Hilb Foridoje balandžio 30 — 
gegužės 3 d. Gegužės mėnesį 
planuojame 10 dienų kelionę 
per Sunny Hills į St. Petersbur-
gą ir atgal. Informacijas teikia 
Marius Kiela tel. 737-1717. 

(sk.). 

X Irena Keretienė, Palos 
Park, UI., Stasys Pabrinkis, Cle-
veland, Ohio, Anelė Ragažins-
kas, Philadelphia, Pa., prie pre
numeratos pridėjo ir po 7 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X Panevėžiečių klubo pobūvis 
rengiamas gegužės 1 d., šešta
dienį, šaulių salėje, Brighton 
Parke. Stalus rezervuoti tel. 
737-8647. (pr.). 

X Liaudies šokių ir dainų pro
gramą "Nuo Sudaužtinio iki Ku
polinio" atliks Clevelando "Gran
dinėlė" ir soL Aldona Stempu-
žienė - Švedienė gegužės 8 d. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 
Bilietai gaunami "Gifts Interna
tional" prekyboje. Atvykdami 

X Venta Deli - mūsų ga- paremsite PLJS Ryšių centro 
mintos dešros, šaltiena, rūgštus | ruošiamą Lit. seminarą, kuris 
pienas, įvairūs virtiniai, kuge-Į §H vasarą ruošiamas jau devm-
lis, cepelinai, skaniausi lašiniuo-i^ kartą. (pr.)-
čiai, baronkėlės, žagarėliai, spur- x Baltic Monuments, Inc., 
gos, Napoleonas, gardžiausios 2621 W. 71 Street, tel. 476-2882, 
babkos, šakuotis ir daug kitų vienintelė lietuviška paminklų 
neišvardintų aukščiausios koky- bendrovė Chicagoje, savinnkai 
bes namie gaminto lietuviško L. ir G. Kazėnai. PasitiKrinki-
maisto. 
kinsite. Atdara kasdien 9—6. 
2419 W. IJthnanian Plaza Oaurt, 
tel. 476-4622. (sk.). 

Apsilankykite ir įsiti-1 te kainas kitur, atėję pas mns 
neapsivilsite. ((sk.) 

X Baltic Biossoms gėlių par
duotuvėje rasite įvairių žydin
čių ir skintų gėlių. Užsakymams 
skambinkit į Baltic Blossoms, 
2451 W. 69 St , teL 434-2036. 

(sk.). 

X Akiniai siuntimai į Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio 2437 y2 W. I i -
thuanian Plaza Ct. (69th S t ) 
Chicago, PI. 60629. Telef. — 
T78-6766. (sk.) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įrnokėjlmais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savingg, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. («k.) 

x Bridgeporte reikalinga (angliškai 
susikalbanti) moteris kompanionė vy
resnio amž. moteriai savaitgaliais, ato
stogų laikotarpy ir pan. Kreiptis po 9 
vai. ryto į Mr. Frale tel. 489-5050. 

(sk.) 
ISNUOM. 6 kamh. apSild. butas Cicero-
Parkholme, vyresnio amž. žmonėms, 
be vaikų ir be gyvulikų. 250 dol. j 
mėn. Skamb. 668-5678 ar 8*3-1534; 
vakaras 668-5676. (ik.) 

PAGERBTA 
IRENA MLTNGTENĖ 

Balandžio 4 d. Jaunimo centro; 
kavinėje vyko šeimyniškas pobū
vis, skirtas tautinių šokių an- j 
samblio "Grandies" trisdešim
ties metų veiklos sukakčiai pa
minėti ir t o ansamblio steigėjai j 
ir pirmajai vadovei Irenai šilin-] 

gienei pagerbti. 
Pobūvį pradėjo jo organizato

rė ir ilgametė dabartinė "Gran-1 
dies" vadovė Irena Smieliauskie- Į 
nė, kuri kalbėjo: "Trys grandie-1 
čių kartos susirinko paminėti | 
'Grandies" 30 metų veiklos su
kakties. Grandis yra pasižymė
jusi nepaprasta veikla, gausio
mis programomis, meile tauti-! 
niam šokiui ir jo puoselėjimui. į 
Grandis išnešė lietuvių kultūrą j 
toli už lietuviškos veiklos ribų. 
Pietų Amerikoje ir Australijoje 
gražiai reprezentavo Siaurės 
Amerikos lietuvius". 

Šiandieną susirinko pagerbti 
tautinių šokių mokytoją, "Gran
dies" įsteigėją ir pirmąją vado
vę Ireną gilingienę,kurios dar
bais visi gėrisi". 

Pobūviui vadovauti pakvietė 
"Grandies" globėją dr. Leoną 
Kriaučeliūną, kuris trumpa min
timi išreiškė Irenos šilingienės 
didelį įnašą į tautinių šokių me
ną, jos meilę lietuvių jaunimui, 
darbą, organizuojant pirmąją 
Tautinių šokių šventę- Jis prisi
minė jos darbą Tautinių šokių 
institute ir 'Grandyje", iš ku
rios išaugo daug gabių tautinių 
šokių mokytojų, grupių vadovų, 
jų tarpe ir gestosios tautinių 
šokių šventės vyriausioji meno 
vadovė Nijolė Pupienė. Dėkojo 
Irenai šilingienei už prasmingus 
darbus. Pobūvio dalyviai sugie
dojo Ilgiausių metų. 

Nijolė Pupienė įdomiai apžvel
gė "Grandies" gimimo istoriją, 
sunkumus, mokytojos Irenos ši-
lingienės ryžtą. Organizuojant 
šią pirmą tautinių šokių grupę 
talkon atėjo Romas Račiūnas 
ir kiti. 

Vida Prankaitė - Meiluvienė 
sveikino pirmųjų grandiečių 
vardu ir įteikė buvusiai mokyto
jai knygą, pasirašytą pirmųjų 
grandiečių ir svečių. 

X Amaną Kalvaitytė-Jagutie-
nė, daug metų išdirbusi Illinois 
universiteto laboratorijoj, pasi
traukė iš darbo ir su vyru My
kolu iš Chicagos išsikėlė nuola
tiniam apsigyvenimui į Ormond 
Beach, Fla. 

X A Glodas, Holden, Mass., 
per mūsų bendradarbę Janiną 
Miliauskienę atsiuntė 50 dol. au
ką dienraščiui už gražų religinį, 
tautinį ir kultūrinį darbą, kurį 
"Draugas" atlieka per daugelį 
metų. A. Glodui tariame nuo
širdų ačiū už savos spaudos 
vertinimą. 

x Po 2 dol. atshmtė: A. Ko-
yelaitis. Jonas Kriščiūnas, A. T. 
Udrys, Ged. Sakevieius ir Algis 
Kušlikis. Labai ačiū. 

Buvęs Tautinių šokių instituto 
pirmininkas Bruno Shotas svei
kino Ireną gilingienę ir prisimi
nė bendrą darbą institute, ruo
šiant Pirmąją tautinių šokių 
šventę, kurioje ji buvo vyr. 
meno vadovė. Ta proga perda
vė ir Jagvygos Matulaitienės 
sveikinimus. Buvęs grandietis, 
dabar vadovaująs Bijūno tauti- j 
nių šokių grupei Kenoshoje Sta- j 
sys Milašius išreiškė savo gru
pės ir apylinkės lietuvių linkėji
mus. Rasa Plioplytė Ir Linas 
Kučas, "Grandies" šokėjai, an
samblio vardu Irenai šilingienei 
įteikė simbolinę dovaną. 

Įdomių prisiminimų atskleidė 
buvusi Philadelphijos tautinių 
šokių grupes vadovė Irena Vait
kienė, kuri su Irena Šilingiene 
prieš penkiasdešimtmetį metų 
jau draugavo, mokėsi vienoje 
gimnazijos klasėje. Džiaugėsi 
Irenos gilingienės prasmingu 
darbu ir artima draugyste. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas per
skaitė gražų Lietuvos generali
nės konsulės Juzės Daužvardie
nės raštu atsiųstą sveikinimą. 
Be to, raš tu sveikino Tautinių 
šokių instituto pirmininkė Gali
na Gobienė ir Jadvyga Matulai
tienė, buvusios Tautinių šokių 
švenčių vyr. meno vadovės. 

Pabaigoje šiltą ir jautrų pa
dėkos žodį tarė Irena šilingienė. 
Ji prisiminė "Grandies" pirmuo
sius žingsnius, jos darbo sunku
mus, jaunimą, nuo metu su mei
le tautiniam šokiui besijungiantį 
į "Grandį". J i gėrėjosi, kad 
"Grandyje" išaugo gerų tautinių 
šokių mokytojų, grupių vadovų, 
susikūrė šokėjų tarpe lietuviš
kos šeimos. Dėkojo dabartinei 
"Grandies" antamblio vadovei 
Irenai Smieliauskienei už darbo 
tesėjimą, dėkojo ir susirinku
siems buvusiems grandiečiams 
už sveikinimus ir pagerbimą. 
Savo padėkos žodį baigė vilda
masi, kad ateinančios kartos 
taip pat su meile ugdys lietuviš
ką tautinį šokį ir tautinę kul
tūrą. 

Po oficialios dalies ir vaišių 
dar valandėlę pobūvio dalyviai 
dalinosi "Grandies" veiklos iš
gyvenimais. 

Jurgis Janušaitis 

VEIKLA UNIVERSITETE 
1980 metų Nobelio premijes 

laureatas Česlovas Milošius 
skaitys savo poeziją antradienį, 
ba'andžio 13 dieną, Illinois uni
versitete. Skaitymas prasidės 
lygiai 4 vai. p. p. Švietimo ir 
komunikacijų fakulteto rūmuo
se (Education and Communica
tions), L285 kambaryje. Švie
timo ir komunikacijos pastatas 
yra Harrison ir Morgan gatvių 
kryžkelėje, šeimininkauti vai
šėms ir paruošti užkandžius po 
programos yra pakviesta šeimi-
nirkė M. Kupcikevičienė. 

• 

Cirkelio biblioteka nusipirko 
didelę retų knygų apie Chicagą 
kolekciją iš Glenkiečio L. Gate
rio (Gutter). Šioje 9000 kny
gų kolekcijoje yra pirmoji poe
zijos knyga, išleista Chicagoje 
1845 metais, pirmoji knyga apie 
Chicagos gaisrą ir Chicagos 
miesto žemėlapis iš 1834 metų, 
kai miestas dar buvo tik kaimas. 
Manoma, kad ši kolekcija yra 
verta 600,000 dol. Biblioteki
ninkai tikisi dalį kolekcijos iš
statyti gegužės mėnesį. 

• 

Balandžio 6 dieną dėl sniego 
Cirkelyje nebuvo pamokų. Dvi
dešimt tūkstančių studentų die
ną praleido namie. Pirmadienio 
sniego pūga ne tik sulėtino ju
dėjimą Chicagos mieste, bet ir 
netikėtai nustebino čikagiečius, 
kurie prieš kelias dienas džiau
gėsi pavasarišku oru ir tempe
ratūra, siekiančia net 60 F. 

• 
Ne visi mieste universitetai 

turi atostogas tuo pačiu metu. 
Per Velykų šventes Cirkelio 
studentai neturės atostogų, nes 
jie jau ilsėjosi savaitę kovo mė
nesio gale. 

Snieguolė Zalatoriūtė 

METINIS 
ATŽYMEJIMU BANKETAS 

Metinis Lietuvių Respubliko
nų Illinois lygos banketas šie
met ruošiamas balandžio 17 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
Chicagoje. Tai jau vienuoliktas 
toks įvykis, kuriam šiemet va
dovauja Liet. Respublikonų fe
deracijos pirmininkas inž. Ana-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

PREZIDENTAS CHICAGOJE 

Prezidentas Reaganas ketvir
tadienį, balandžio 15 d., atvyks 
į Chicagą ir pasakys kalbą JAV 
katalikų mokytojų sąjungos su
važiavime, kuriame bus apie 
14,000 dalyvių. Suvažiavimas 
įvyks MeCormiek parodų rūmuo
se. Prasidės balandžio 12 d. 

ETNINES STUDIJOS 

Chicagos švietimo taryba nu
sprendė plėsti tarptautinių ir et
ninių studijų programą. Tam 
reikalui bus paskirtas naujas 
daugiakalbių studijų direktorius Į 
Chicagoje. 

DIDŽIOSIOS BENDROVĖS 
Chicagoje ir apylinkėse savo 

centrus turinčios bendrovės yra 
1981 m. pardavusios savo pre
kių už tokias sumas: Standard 
Oil (Ind.), už 31,736,000 dol., 
Sears, Roebuck — už 27,357,000 
dol., Dart and Kraft — už 
10,211,000, Beatriče Foods — 
už 9,100,000, Household Int . — 
už 7,280,000. Visų jų pardavi 
mai per metus pakilo tarp 8 ir 
177c 
ŽUVO TĖVAS m DU VAIKAI 

Degant namui Schaumburgo 
priemiesty, balandžio 6 d. žuvo 
J. Tramutola, 34 m., jo sūnus 
2 m., ir duktė, 6 mėnesių. Kita 
duktė apdegė, o motinai reikėjo 
išimti stiklą iš plaučių. 

UŽGRIUVO SND2GAS 

Pirmadienį, balandžio 5 d., po
piet ir naktį Chicagoje prisnigo 

į vietomis net netoli 12 inčų. Gat-
jvės pasidarė sunkiai pravažiuo-
j iamos. Balandžio 6 d. Chicagos 
miesto ir parapinės mokyklos 
buvo uždarytos, bet aerodromai 
buvo pravalyti ir veikė. 

Saulių s-gos pirmininkas K. Milkovaitis su savo pavaduotojais V. TŠganaičiu 
ir E. Vengiaasku kovo 28 d. po Saulių sąjungos atstovų suvažiavimo Saulių 
namuose. N"u<rtr P. Malįtos 

tolijus Milūnas. Jam talkins kiti 
lygos nariai. 

Banketas ruošiamas ne vien 
tarpusavio pabendravirnui, bet 
ryšių užmezgimui ir įvertinimui 
įtakingų JAV vyriausybės ats
tovų ir Lietuvos bei kitų paverg
tų tautų laisvinimo pastango
se pasižymėjusių amerikiečių. 
Jiems įteikiami specialiai tam 
paruošti žymenys. Kviečiami 
dalyvauti krašto politikoje ir in
formacijos veikloje besireiškian-
tys asmenys. Tokie ryšiai ir 
pažintys yra svarbūs siekiant 
atkreipti platesnį įtakingij ame
rikiečių dėmesį Lietuvos reika
lams. Taip pat kasmet šiame 
bankete yra pagerbiamas ir tais 
metais lietuvių kultūrinėje, vi
suomeninėje ar politinėje veiklo
je pasižymėjęs lietuvių kilmės 
asmuo, paskelbiant jį "Men of 
the Year". 

Šiemet tokiu titulu ir atžy-
mėjimu bus pagerbtas Jack 
Burgess — lietuvių kilmės spe
cialus JAV prezidento Ronald 
Reagano asistentas. "Laisvės" 
žymuo — Spirit of Freedom 
Award šiemet bus įteiktas dide
liam lietuvių draugui kongreso 
atstovui Henry Hyde, kuris šiuo 
metu JAV kongrese įnešė pasiū
lymą birželio 14 d. paskelbti 
Pabaltijo kraštų Laisvės diena. 
Bus pagerbta ir Dlinois valsti
jos atstovė Judy Barr - Topinka, 
kuri praėjusių metų rudenį Illi
nois atstovų rūmuose pravedė 
rezoliuciją Sovietų kalinamo Vy
tauto Skuodžio laisvinimo reika
lu. Bankete dalyvauti pasižadė
jo Ted Trasko ir kiti žinomi as
menys. Susidomėjimas šiuo me
tiniu įvykiu lietuvių tarpe yra 
nemažas, todėl ir šiemet tikima
si turėti gausų dalyvių skaičių. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
R247 *NO. Kedzie Avenue 
Ohlmęn, Illinois 60629 

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

fjiitail. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

SUDARYTA LRD 
LITERATŪROS PREMIJOS 

KOMISIJA 
Lietuvių Rašytojų draugijos 

valdyba pakvietė Jury komisiją 
— atrinkti geriausią grožinės 
literatūros knygą iš 1981 m. 
derliaus ir paskirti LRD-jos kas
metinę premiją, tai yra 2,000 
dolerių, gaunamą iš Lietuvių 
fondo, kuris pastoviai puoselė
ja bei remia lietuvių kultūrą 
išeivijoje. Jury komisija suda
ryta Detroite iš šių asmenų: 
dr. Kęstutis Keblys, pirminin
kas, Lilė Gražulienė, Vitalija 
Kebiienė, Petras Melnikas ir dr. 
Jonas Mikulionis. 

Autoriai, kurių knygos pernai 
metais (1981 m.) buvo išleistos, 
arba leidyklos prašomos siųsti 
po 3 egzempliorius kiekvienos 
knygos Jury komisijai šiuo ad
resu: Dr. K. Keblys, 16349 
Addison, Southfield, Michigan 
48075. 

Prašoma paskubėti, nes ge
riausią knygą atrinkti ir premi
ją paskirti numatyta iki gegu
žės 10 dienos; premija bus įteik
ta šių metų gegužės 22-23 die
nomis, laike Lietuvių rašytojų 
draugijos suvažiavimo Clevelan-
de, Ohio. 

Lietuvių rašytojų 
draugijos valdyba 

PRAEITIES 
PUSLAPIUOSE 

Balandžio 10 d. 
1864 m. Austrijos kunigaikš

tis Maximilian priėmė Meksikos 
imperatoriaus sostą. 

1961 m. prasidėjo nacio Adol
fo Eichmano teismas Izraelyje, 
kurio jis buvo nuteistas mirties 
bausme. 

1963 m. JAV branduolinis 
povandeninis laivas 'Thresher" 
nebeiškilo po pasinėrimo šiauri
niame Atlante. Žuvo 129 jūri
ninkai. 

1971 m. JAV ir Sov. Sąjunga 
pasirašė sutartį, draudžiančią 
biologinius ginklus. 

KURSAI MEŠKERIOTOJAMS 
Shedd akvariumas, 1200 La

ke Shore Dr., Chicagoje, pradėjo 
kursus apie žuvis ir meškerio
jimą. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, m. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iimimiiimimmiimmmmmmmiiiiii 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami Cia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

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

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCSIU STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KIELAI 

T«U: 434-9655 » r t* 1*7-1717 


