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Kauno Arkivyskupijos kunigų 
Pareiškimas 

Lietuvos kunigus ir tikin- das teises ir vienodas parei-
čiuosius labai sukrėtė vai- gas visuomenei" (Tiesa, 
džios akcijos prieš Lietuvos 1983.06.16, Nr. 138). TSKP CK 
Katalikų Bažnyčią, suimant ir sekretorius K. Černenka savo 
teisiant kunigus Alfonsą Sva- kalboje š. m. birželio mėn. 14 
rinską ir Sigitą Tamkevičių. d. pasakė: „Visiems žinoma, 

Mūsų spauda, aprašydama k a d . m ū s u Konstitucija garan-
teismo procesą, nenurodė nė t u °J a s ^ n ė * laisvę. Komu-
vieno nusikaltimo, už kurį tei- rnstai — nuoseklūs ateistai, 
siamas kun. A. Svarinskas, b e t **** pažiūrų niekam 
prieš valstybę ar jos san- neprimeta. Mūsų metodas — 
tvarką. Nurodyti tariami nusi- Švietimas, įtikinėjimas, pro-
kaltimai buvo grynai reli- paganda" (Tiesa 1983.06.14, 
giniai ve iksmai , kurie N r - 137>- Teisingai. O kaip 
valstybei nedarė jokios žalos, praktikoje? Visose Lietuvos 

0 . , , . _, mokyklose iš mokinių reika-
Suimtieji kunigai, kaip Ti- l a u j a m a i r i n k t i : j e i n e b u s i 

fanciųjų teisėms ginti komi- k o m j a u n u o l i s > _ t u n^kxa n e . 
teto nariai, atitinkamiems nariai 
valstybės organams įteik
tuose dokumentuose taip pat 
nė vienu žodžiu nepasisakė 

įstosi, tau durys visur uždarv 
tos. 

Ar tai nediskriminacija ir 
prieš valstybę ar jos san- ateizmo primetimas? O kai su
tvarką, o tik kėlė viešumon imtieji kunigai tai pareiškia, 
faktus, rodančius tikinčiųjų jie kaltinami valstybės ir san-
diskriminavrmą įvairiose gy- tvarkos šmeižimu, 
venimo srityse. Jų visa veikla Jus, kaip valstybes Vadovą, 
buvo iškėlimas aikštėn ateis- mes prašome padaryti viską, 
tų savivaliavimų, užgaunan- kad tikintieji nebūtų diskrirni-
čių tikinčiųjų jausmus. O jei nuojami ir už teisingą kritiką 
tie savivaliavimai buvo suimtieji kunigai nebūtų bau-
keliami viešumon, tai ar džiami, kaip nurodo Lietuvos 
galima tai laikyti valstybės ir TSR Konstitucijos 47 straips-
jo8 santvarkos šmeižimu ir už nis. 
tai bausti? Pasirašė: Vilniaus vysku-

Jū8 savo kalboje š.m. pijos Vysk. Julijonas Stepona-
birželio mėn. 15 d. sakėte: vičius, Kauno arkivyskupijos 
„Mūsų šalyje visi turi vieno- kunigai: 95 parašai. 

Sovietų lagery 
Londonas. — Tarptautinė 

humanitarinė Amnestijos or
ganizacija Londone paskelbė 
iš Sovietų Sąjungos slaptai 
gautą vieno sąžinės belaisvio 
laišką, kuriame aprašomos 
žiaurios kalinimo sąlygos 
vienoje priverčiamųjų darbų 
stovykloje netoli nuo Permės, 
Uralo srityje, už maždaug 
tūkstančio dviejų šimtų kilo
metrų į rytus nuo Maskvos. 
Organizacija pažymi, kad šia
me lageryje, tarp kitų, yra 
kalinamas ir žymusis lietuvis 
sąžinės belaisvis Balys Ga
jauskas, taip pat rusas rašy
tojas Leonid Borodin, poetas 
Semion Skalich, kiti intelektu
alai. Lageris yra griežto reži
mo. Kaliniai gyvena uždaryti 
— po du - penkis, mažutėse, 
dvokiančiose, drėgnose celėse, 
kurias vos apšviečia labai silp
nos elektros lemputės. Kiek
vienam kaliniui yra skirtas 
dviejų kvadratinių metrų plo
tas. Darbui skirtos celės yra 
taip pat vos apšviestos. Darbo 
normos yra didelės ir kas 
nepajėgia jų atlikti, yra bau
džiamas. Dirbti turi net ir 
invalidai ligi mirties, rašo laiš-

New Yorko naujas 
arkivyskupas 

New Yorkas. — Šv. Patri
ko katedroje jvyko naujo New 
Yorko arkivyskupo O'Connor 
įvesdinimo ceremonijos. Daly
vavo daug vyskupų, penki 
kardinolai ir kitų religinių 
grupių atstovai, daug unifor
muotų kariuomenės kapelio
nų, nes arkivyskupas daug 
metų praleido kapelionu karo 
laivyne. 

Savo pamoksle arkivysku
pas anglų ir ispanų kalbomis 
prašė susirinkusių paramos, 
meilės ir maldų. 

ko autorius. Maistas yra blo
gas, mėsa dažnai supuvusi, o 
daržovių iš viso neduodama. 
Tik vienas gydytojas aptar
nauja dvi stovyklas. Kali
niam leidžiama susirašinėti 
tik su šeima, bet laiškai daž
nai konfiskuojami. Už va
dinamą „antisovietinę agita
ciją" nuteistiem belaisviam 
neleidžiama pasimatyti net su 
Šeimos nariais. Laiško au
torius pažymi, kad panašiose 
nežmoniškose sąlygose belais
viai yra kalinami ir kitose 
griežto režimo priverčiamųjų 
darbų stovyklose. Sovietų są
žinės belaisvio laiško ištrau
kas šiomis dienomis paskelbė 
užsienio spauda. 

Detante padeda 
žydams emigruoti 
Londonas . — Vasario mėn. 

Sovietų Sąjunga išleido 90 žy
dų važiuoti j Izraelį. Neseniai 
Maskvoje lankėsi britų libe
ralų partijos vadas David 
Steel. Sovietų valdžios atsto
vai jam pareiškė, kad žydų 
išleidimas yra glaudžiai deri
namas su detantės nuotaiko
mis. Kada santykiai tarp So
vietų Sąjungos ir Vakarų 
geresni, Maskva išleidžia dau
giau žydų. Kada santykiai pa-
blogėja, jų i š l e i d ž i a m a 
mažiau. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Naujasis New Yorko arkivyskupas John O'Connor įvesdinimo 
ceremonijose Šv. Patriko katedroje. Jis yra 64 m. amžiaus, buvęs 
Scrantono. Pa. vyskupu. Arkivyskupo kalba keliskart buvo pertrauk
ta plojimais. Aštuntasis New Yorko arkivyskupas savo žodį pradėjo: 
„Ich bin ein nevvjorker". 

Kas planavo 
nušauti popiežių? 

• 

— Čilės vyriausybė pašali
no iš pareigų Čilės vario 
kasyklų darbininkų unijos 
vadą, kuris organizuoja 
va l s tybe i k e n k s m i n g u s 
streikus. , 

— Norvegijos valstybės pro
kuroras paskelbė, kad sugau
tas sovietų šnipas norvegų 
užsienio reikalų ministerijoje 
Arne Treholt šnipinėjo ne tik 
rusams, bet ir Irakui. 

New Yorkas. — Knygy
nuose pasirodė dvi knygos, 
kurios vėl atgaivina prieš 
metus kilusią kontroversiją 
apie Bulgarijos saugumo 
ryšius su teroristu Mehmet Ali 
Agca, kuris 1981 m. gegužės 
mėn. bandė nušauti popiežių 
Joną Paulių II. Viena knyga 
(„The Time of the Assassins", 
išleista New Yorke, Holt, Rine-
hart ir Winston, 256 psl. 
Kaina 14.95 dol.), parašyta 
Claire Sterling, amerikietės 
žurnalistės, gyvenančios Itali
joje. Ji studijavusi terorizmą 
Italijoje, Vakarų Vokietijoje, 
laikoma terorizmo eksperte, 
ne kartą pasirodžiusi JAV te
levizijos programose, kai 
buvo svarstomi terorizmo 
klausimai. 

Kita knyga („The Plot to 
Killl the Pope", išleista New 
Yorke, Charles Scribners 
Sons, 224 psl. Kaina 14.95 
dol.), parašyta Paul Henze. 
kuris buvo Carterio preziden
tūros laikais Nacionalinės 
Saugumo tarybos narys, da
bar yra Rand Corp, Washing-
tone, konsultantas. 

Abu autoriai pradėjo ty
rinėti atentatą tuoj po įvykio. 
Abu įsitikinę, kad nuteistasis 
Ali Agca turėjo ryšius su bul
garų saugumu. Apie šiuos ry
šius abu autoriai kalbėjo daug 
anksčiau, negu italų policijoje 
kilo įtarimas, kad įveltas 
bulgaras Sergei Ivanov Anto-
nov, Romoje gyvenęs Balka
nų aviacijos linijos atstovas. 

Abiejose knygose paliečia
ma teroristo praeitis, jo veikla. 
Abu autoriai nušviečia visai 
kitokį Agcą, negu jis buvo pie
šiamas Vakarų spaudoje. Jis 
nebuvo vienišas musulmonas 
fanatikas, puolęs popiežių 
dėl religinių motyvų. Agca, 
abiejų autorių surinktomis ži
niomis, nebuvęs labai religin
gas. Jis retai eidavo į mečetę, 
retai melsdavosi, mėgo žmo
nių kompaniją, prabangą, 
mėgdavo ir alkoholinius gėri
mus. Jis nebuvo nei fašistas, 

nei kairysis radikalas, tačiau 
su jais palaikydavo ryšius. 

Kada Italijos premjeras 
Amintore Fanfani paskelbė 
Italijos parlamente, kad tero
risto ryšys su Bulgarija yra 
tikras faktas, kitos Vakarų 
vyriausybės bandė šį faktą už
glostyti. Autorės Sterling kny
goje sakoma, kad Vakarų 
žvalgybos, ypač Amerikos 
CIA, nenorėjo kelti šio 
Maskvos - Bulgarijos ryšio su 
popiežiaus atentatu, nes Vaka
rai bijojo, kad tuometinis so
vietų valdžios vadas And
ropovas bus tiesioginiai 
įveltas, kaip buvęs KGB virši
ninkas, o tai galėtų pagadinti 
Vakarų santykius su Maskva. 
Autorė pati yra gavusi iš CIA 
atstovų užuominų neiti per toli 
savo tyrinėjimuose, neskelbti 
visko, ką ji žino. 

Autorius Henze nagrinėja 
teroristų veiklą Europoje, ypač 
Italijoje ir Turkijoje, kur ypač 
stipriai veikė įvairių šalių sau
gumas. Jo nuomone, sovietų 
imperijai grėsmę sukėlė len
kas popiežius, jo pritarimas" 
lenkų „Solidarumo" judėji
mui, jo pastangos sutelkti į 
vieną gyvą jėgą visus Rytų 
Europos katalik s, įskaitant ir 
sovietų teritorijoje gyvenan
čius ukrainiečius, lietuvius, 
latvius ir gudus Katalikų Baž
nyčios žmogau? teisių pabrė
žimas galėjo patraukti Rytų 
Europoje ir tuos žmones, kurie 
tikėjimu nesidomėjo. Visa tai 
grėsė sovietų režimo pastovu
mui. Iš to ir kilo bulgarų įsi-
vėlimas į atentatą prieš ka
talikų Bažnyčios vadą. 

Abu autoria: sutinka, kad 
tarptautinių santykių kompli
kacijos ir klausimo „delikat-
numas" niekad neleis pasi
rodyti tikrajai tiesai. 

— Lenkijos saugumo val
dininkai tardė du užsieniečius 
reporterius: britų BBC atsto
vą ir „New York Times" ko
respondentą. 

— Rytų Vokietijos premjero 
Stoph dukterėčia su šeima at
vyko į Vakarų Vokietiją. 
Seimą pagarsėjo pabėgusi 
Pragoję į Vak. Vokietijos am
basadą vasario 24 d. Ją Rytų 
Vokietija prikalbino grįžti, ža
dėjo išleisti normaliais keliais 
ir dabar išleido. 

— Libijos valdžia įspėjo, 
kad Amerikos žvalgybos lėktu
vai, atsiųsti į Egiptą, bus 
numušti. Libijos pareiškime 
sakoma, kad Egipto prezi
dentas Sadatas, o taip pat ir 
Irano šachas ieškojo Ameri
kos paramos. Ta parama su
trumpino jų gyvenimą. Egipto 
prezidentas Mubarak pasakė, 
kad Egiptas gins savo ir savo 
sąjungininko Sudano terito
riją, jos oro eadvę. Amerikos 
pareiškime sakoma, kad Li
bija neliestų Amerikos lėktu
vų, nes bus rimtos pasekmės. 

— Iš sovietų turistinio laivo 
Turkijoje pabėgo septyni čeko-
slovakai ir paprašė turkų poli
tinės globos. 

— Irako karo aviacija puolė 
iraniečių kariuomenę prie Bas-
ros miesto. Iranas skelbia, jog 
numuštas Irako Mig-23 lėktu
vas. 

— Nikaragvoje AP agentū
ros korespondentai susitiko 
kubiečius karininkus Nika
ragvos kariuomenėje. Kubie
čiai vilki tą pačią uniformą. 
Valdžia tvirtina, kad kubie
čiai yra tik patarėjai, tačiau 
kareiviai pasakė, kad jie daly
vauja ir karo veiksmuose. 

— Kongreso sluoksniai 
paskelbė, kad prezidentas Rea-
ganąs nutarė nespausti Kon
greso dėl ginklų Jordanui ir 
Saudi Arabijai Amerikos žy
dų atstovai siūlė „derėtis". 
Bus leidžiama arabams par
duoti ginklus, jei JAV vyriau
sybė sutiktų perkelti amba
sadą iš Tel Avivo į Jeruzalę. 

— Indijos karo laivynas pa
siųstas į uostus, kur darbi
ninkai streikuoja, iškrauti naf
tos ir akmens anglies laivus. 

— Londono policija aiškina, 
kodėl sovietų pilietė Liudmila 
Klimova iššoko iš keturių 
aukštų namo lango ir užsimu
šė. Jos vyras, sovietų vertėjas 
tarptautinėje laivininkystės 
organizacijoje, Aleksander 
Klimov tuo metu irgi buvo 
namie su 6 metų dukrele. 

— Turkija pradėjo karinius 
jūrų ir aviacijos manevrus 
Egėju jūroje. Pratimai tęsis iki 
balandžio 3 d. 

— Kambodijos sukilėlių ra
dijas paskelbė, kad šios savai
tės kovose nušauti 124 Viet
namo kareiviai ir 136 sužeisti. 

— Izraelio vyriausybė pra
dėjo svarstyti naujų parla
mento rinkimų datą. 

Mondale, Percy 
laimėjo rinkimus 

Mina sužalojo 
sovietų laivę 

Managva. — Sovietų tank
laivis su nafta užplaukė ant 
minos Puerto Sandino uoste, 
Nikaragvoje. Laivas sužalo
tas, sužeisti penki jūreiviai, du 
jų sunkiai. Kovo 1 d. tam uos
te mina sužalojo olandų laivą, 
kovo 7 mina sužalojo Pan
amos laivą „Los Caribes", 
sužeisti penki įgulos nariai. 
Minas jau seniai grasina iš
mėtyti Nikaragvos laisvės ko
votojai. 

Karibų jūroje pasirodė sovie
tų helikopterių laivas „Lenin-
grad", lydimas naikintuvo 
„Udaloj" ir tanklaivio. 
„Leningrad" laivas turi 18 
helikopteriu ir ginkluotas mo
derniais priešlėktuviniais bei 
prieš povandeninius laivus 
naudojamais ginklais. 

Chicago. — Illinois balsuo
tojai pirminiuose rinkimuose 
pasirinko kandidatu į prezi
dento vietą demokratą Wal-
terį Mondale. Jis nugalėjo 
Colorado senatorių Gary Hart 
ir Jesse Jacksoną. Šio kandi
datūra atėmė daug balsų iš 
Mondale. Už Jacksoną bal
savo 77 nuoš. visų juodųjų, ta
čiau 15 nuoš. juodųjų balsuo
tojų pasirinko Mondale, o 7 
nuoš. atidavė balsus už Hartą. 
Pripažįstama, kad Mondaliui 
daug padėjo Illinois darbi
ninkų sąjungos, raginusios 
laiškais ir telefonais visus uni
jų narius balsuoti už Mondale. 

Senatorius Charles Percy 
lengvai nugalėjo dar deši-
nesnį respublikoną, kongres-
meną Tom Corcoran, kuriam 
teko apie 30 nuoš. respubli
konų balsų. Demokratų kan
didatų į senatą tarpe varžy
bos buvo kietos ir balsavimo 
rezultatai ilgai buvo neaiškūs. 
Laimėjo kongresmenas Paul 
Simon, nugalėjęs Illinois sena
to pirmininką Philip Rock, 
Hinsdale teisininką Alex Seith 
ir valstijos iždininką Roland 
Burris. Dabar šių metų rinki
muose dėl senato vietos kovos 
Charles Percy ir Paul Simon. 

Illinois balsuotojai pirmi
niuose rinkimuose paprastai 
nenoriai dalyvauja. Šiais 
metais jų nuošimtis buvo di
desnis. Dar negalutinė statis
tika rodo, kad iš 6,054,000 
valstijos balsuotojų pir
miniuose rinkimuose daly 
vavo apie 45 nuoš. Daug nau
jų balsuotojų išjudino Jesse 
Jacksono kampanija. Jo šta
bas pravedė juodųjų piliečių 

Karas Libane 
vyksta toliau 

Lausanne. — Šveicarijoje 
baigtos Libano politinių vadų 
derybos. Pripažįstama, kad 
konferencija nieko nelaimėjo, 
naujų gairių Libano ateičiai 
nenustatė, karas Libane vyks
ta toliau. Stebėtojai sako, kad 
Sirijai suduotas moralinis 
smūgis. Jai teks iš naujo derė
tis su atskirų grupių vadais. 

Konferencija susitarė su
daryti visų grupių 32 asmenų 
komitetą, kuris svarstys refor
mų klausimą ir po šešių mė
nesių pasiūlys savo planus va
dų suvažiavimui. Daug kas 
kaltina krikščionių lyderius, 
kurie nesutiko nusileisti. Susi
tarta tik dėl parlamento narių 
skaičiaus. Parlamentas bus 
padidintas iš 99 iki 120 narių. 

Kolumbijoj rastas 
kokaino fabrikas 

Washingtonas. — Kolum
bijoje prieš 10 dienų policija 
puolė džiunglėse paslėptą ko
kaino fabriką, konfiskavo 
didžiausią iki šiol narkotikų 
grobį, — 13.8 tonų kokaino. Jis 
vertas 1.2 bil. dol. 

Paaiškėjo, kad fabriką val
dė, kokainą gamino komunis
tinė Kolumbijos teroristų 
grupė. Ji puolė Kolumbijos 
policijos dalinį, įvyko kauty
nės, suimta 40 žmonių. 
Džiunglių fabrikas turėjo kelis 
aerodromus, 44 pastatus, atim
ti 7 nedideli lėktuvai, vienas 
helikopteris, daug ginklų, ko
munistų armijos uniformų, 
maisto sandėliai. Nustatyta, 
kad kokainą į šią laboratoriją 
narkotikų pirkliai gabendavo 
iš Bolivijos ir Peru. 

Kolumbijos gynybos minis
terija patvirtino, kad iš kokai
no komunistai gaudavo lėšų, 
kuriomis pirkdavo ginklus 
Kuboje. 

registraciją ir įtikino juos 
atlikti pilietinę pareigą. Jack-
sonas džiaugiasi, kad jo pa
stangos buvo sėkmingos. Juo
dieji balsavo labai aktyviai. 

Įvairūs opinijos tyrinėtojai 
pripažįsta, kad šių metų kam
panijoje daug pranašysčių ne
pasitvirtino. Faktai daug kur 
parodė, kad įvairūs „poliai" 
klydo. Daug kur darbininkų 
unijų vadai ragino balsuoti už 
vieną kandidatą, o unijų 
nariai balsavo už kitą. 

Cook apskrities prokuroras 
Richard Daley pirminiuose 
rinkimuose nugalėjo alderma-
ną Lavvrence Bloom. Dabar 
dėl prokuroro vietos liko du 
kandidatai: demokratas Daley 
ir respublikonas Richard 

Chicagos Brzeczek, buvęs 
policijos vadas. 

Nors turėdamas visą eilę 
konkurentų, savo vvarde rin
kimus laimėjo lietuvis Frank 
Savickas. 

Lietuviai, kurie balsavo už 
F. Savicką, negalėjo balsuoti 
už K. Oksą, respublikonų kan
didatą į Kongresą, todėl rinki
mus laimėjo Murphy. J. Ta-
landis , k a n d i d a t a v ę s į 
Sanitarinio distrikto patikė
tinius, konkurentų neturėjo, 
liko kandidatu lapkričio mėn. 
rinkimuose. 

Europos Rinkoje 
Briuselis. — Belgijoje bai

gėsi Europos Rinkos 10 vals
tybių vadų suvažiavimas, 
kuriame ir vėl nepavyko susi
tarti dėl Britanijos įnašų į Rin
kos iždą. Airija reikalavo nuo
laidų pieno ūkio politikoje. 
Premjeras Fitz-Gerald supy
kęs išėjo iš posėdžių salės, kai 
kiti Rinkos vadai jo neparėmė. 
Britanijos Thatcher irgi grasi
no nutraukti mokėjimus į Rin
kos iždą, jei nebus sumažinti 
jos nario mokesčiai. 

Suvažiavimo pirmininkas 
Prancūzijos prez identas 
Mitterrandas pasakė, kad Eu
ropos Rinka dar gyva, tačiau 
ji gavo dar vieną žaizdą, o tos 
žaizdos vis silpnina jos 
sveikatą. 

Senatas atmetė 
maldas mokyklose 
Washingtonas. — Respub

likonų kontroliuojamas sena
tas atmetė prezidento Rea-
gano siūlytą viešų maldų 
įvedimo mokyklose projektą. 
Konstitucijos papildymui 
reikėjo dviejų trečdalių sena
torių balsų, tačiau pritrūko 11 
balsų. Už pasiūlymą balsavo 
56 senatoriai, jų tarpe 37 
respublikonai, 19 demokratų. 
Prieš pasiūlymą balsavo 44, iš 
jų 26 demokratai ir 18 respub
likonų. 

Moralinės Daugumos va 
dovybė paskelbė kovą tiems 
senatoriams, kurie balsavo 
prieš maldų sugrąžinimą. 
Devyni senatoriai, balsavę 
prieš, šiais metais bus per
renkami. Maldų šalininkai 
stengsis, kad jie nebesugrįžtų j 
Senatą 

Kovo 22 d.. Oktavianas. Kot
ryna, Linas, Gante. 

Kovo 23 d.: Domas. Akvilė. 
Galigintas, Vismante. 

ORAS 
Saulė teka 5:53, leidžiasi 

6:04 
Debesuota, temperatūra 

dieną 40 1.. naktį 30 1. 

. 
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100,000 DOL. 
LIETUVIŲ FONDUI 

Jau senokai informavau jus 
apie aukas Lietuvių Fondui 
Detroite ir jo apylinkėse. 
Galime pasidžiaugti, kad 
pereitais metais mes jau 
persiritome per 100,000 dol. 

1983 m. gruodžio 31 d. 
Detroite ir jo apylinkėse buvo 
364 Lietuvių Fondo nariai, 
kurie suaukojo 101,340.52 dol. 
I šią sumą įeina ir tų lietuvių 
Fondo narių įnašai, kurie 
seniau gyveno Detroite ar jo 
apylinkėse, bet dabar išsikėlė į 
šiltesnius ar šaltesnius kraš
tus, kaip Florida, Claifornija, 
Arizona, Kanada, Chicaga ir 
kt. Išsikėlė net 43 Lietuvių 
Fondo nariai. Tapgi daug 
narių iškeliavo amžinybėn. 

Tuo pačiu laiku Michigane 
buvo 453 nariai, kurie suauko
jo 173,125.51 dol. Ypač daug 
pasidarbavo Grand Rapids 
mieste dabar jau miręs Pra
nas Turūta. 

1983 m. gruodžio 31 d. iš 
viso Lietuvių Fonde buvo 5316 
nariai, kurie suaukojo 2,681,-
860 doL Lietuvių kultūros ir 
švietimo darbams paremti iš 
viso buvo išdabinta 1,191,585 
dol. Vien pernai paskirstyta 
160,000 dol. pelno. Taigi 
pagrindinis kapitalas nuolat 
auga ir vis labiau finansiniai 
paremiamas lietuviškas gyve
nimas. 
Skaičiuojant proporcingai, iš 

Detroito ir jo apylinkių Lietu
vių Fondo narių įnašų pelno 
iš viso jau paskirta arti 45,000 
dol., o vien tik praėjusiais 
metais — arti 6,000 dol. Šiais 
metais irgi ne mažiau bus 
paskirstyta. 

Nuoš i rdž ia i dėkojame 
visiems Detroite ir jo apylin
kėse gyvenantiems lietuvių 
Fondo nariams už paramą L. 
Fondui. Jūsų aukos padeda ir 
padės lietuvybe išlaikyti išei
vijoje, nes pagrindinio kapi
talo pelnas skiriamas tik šiam 
reikalui, o pagrindinis kapita
las atiteks prisikėlusiai laisvai 
ir nepriklausomai Lietuvai. 

Tikimasi, kad detroitiečiai ir 
ateityje rems Lietuvių Fondą. 

Vytautas Kutkus 
• 

ATSIDĖKOJIMO 
VAIŠĖS 

Gruodžio 4 d. 1983 m. Šv. 
Antano parapijoje buvo su
ruoštas vargonininkui ir pa
rapijos choro vedėjui muz. Sta
siui Sližiui dvigubos sukakties 
pagerbimas: 33 metų veiklos ir 
65 metų gimimo. Pagerbimą 
suruošė parapijos choras. Ini
ciatoriai — choro pirmininkė 
Stefanija Kaunelienė, seniūnė 
Valerija Osteikienė ir seniū
nas Petras Bukšnis. Spaudoje 
šį pagerbimą aprašė Antanas 
Sukauskas ir Antanas Gri
nius. 

Vasario 19 d. muz. Stasys 
Sližys ir jo žmona Natalija Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
klasėje surengė užkandžius ir 
kavutę. 

Vaišių metu žodį tarė ir už 
vaišes padėkojo choro pir
mininkė Stefanija Kaunelie
nė. Pakeltos taurės ir sugiedo
ta "Ilgiausių metų, valio, 
valio!" 

Muz. Stasys Sližys savo žo
dyje pareiškė, kad šį pobūvį 
surengė norėdamas padėkoti 
jo sukakties paminėjimo ruo
šimo iniciatoriams, choris
tams, jų šeimoms ir spaudos 
atstovams. Pobūvyje dalyva
vo daugiau 50 asmenų. Atsi
lankė ir klebonas kun. Alfon
sas Babona8. 

A. Gr. 

MADŲ PARODA 
Primename, kad ateinantį 

šeštadienį, kovo 24 d., 7:30 vai. 
vak. Dievo Apvaizdos kultū
ros centre įvyks „Žiburio" 
mokyklos organizuojama 
madų paroda. Bus modeliuo
jami Chic Boutiąue krautuvės 
drabužiai. Visus dalyvius 
p a v a i š i n s i m e s k a n i a i s , 
l e n g v a i s u ž k a n d ž i a i s . 
Nuoširdžiai kviečiame Detroi
to visuomenę šiame mūsų 
renginyje dalyvauti. 

Tėvų komitetas 

TAUTINĖS S-GOS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 
Trečiadienį, kovo 28 d., 12 

vai. vidurdienyje Šv. Antano 
parapijos mokyklos klasėje 
šaukiamas visų Tautinės 
sąjungos Detroito skyriaus 
narių susi r inkimas. Bus 
renkami atstovai į Tautinės 
sąjungos 18-tąjį seimą, gegu
žės 26-27 d. įvyksiantį 
Clevelande, Lietuvių namuo
se, 877 East 185 St. Skyriaus 
nariai kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Pakvietimai nebus 
siuntinėjami. Informacijas 
teikia pirm. Vincas Tamošiū
nas, tel. 843-6027. 

PASTABOS APIE 
UŽGAVĖNIŲ BALIŲ 

Alfonsas Nakas 
Kai prieš keletą savaičių į 

Detroito ateitininkų Užgavė
nių balių šioje vietoje kviečiau 
publiką, buvo nejauku. Dar 
toli iki pavasario, dar didelis 
būrys pensininkų — stropiau
sių visokių renginių lankytojų 
— Floridoj, o jaunimas kažin 
ar susigundys. Baimės būta be 
pagrindo. Kovo 3-sios vakare 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centrą užplūdo gal 
keturi šimtai asmenų. Tėvai, 
vaikai, vaikaičiai. Tų vaikai
čių, to linksmo, laimingo, 
žvalaus jaunimėlio — geras 
trečdalis. Visų kartų (su 
riestiniu kirčiu ant „ų") 
harmonija tiesiai stebino. 
Karnavalo atmosferą teikė 
jauni, lakios vaizduotės asme
nys, kaukėmis improvizavę 
daiktus, gyvulius, į save 
nepanašius žmones. 

Paminėjęs tarpgeneracinę 
harmoniją, tariu šį tą pasaky-

D e t r o i t i e č i a i n e k a n t r i a i l a u k i a K a z i u k o m u g ė s a t i i u r y m o . Nuotr. J. Urbono 

I i«-troitf> K a / r . i k n m u g ė j e v y r nkaut^spaf l i ruoSuHioshe tuv iAlcan 
puMi-k.<i.-ii« p iv f l iA in t i KHU81UK m u g ^ s l a n k y t o j u -

N u o t r . J . U r b o n e 

ti ir apie „Harmoniją" iš 
didžiosios raidės. Apie vokali
nį kvartetą, o jei daugiau 
pagerbiant akompaniatorių, 
tai muzikinį kvintetą iš New 
Yorko. „Harmonija" atliko (ne 
išpildė, kaip programos lape 
nedorai įrašyta) daugiau kaip 
valandą trukusią 17 dainų 
programą, bet, šauksmais ir 
plojimais labai prašoma, dar 
tris dainas pridėjo. Dainavo 
sopranas Astra V. Butkutė, 
altas Birutė Ralytė-Malinaus-
kieriė, tenoras (kvarteto vado
vas) Viktoras Ralys ir bosas 
Petras Tutinas. Pianinu 
akompanavo Matas Yatkaus-
kas. 

Ketvirtus metus gyvuojanti 
„Harmonija" jau daug kur 
koncertavo ir daug kur netru
kus koncertuos. Ją spaudoje 
ne kartą labai teigiamai verti
no asmenys, kurie už mane 
daug daugiau išmano apie 
muziką. Tad apie dainavimą 
tegaliu pasakyti, kad ne viena 
dainelė skambėjo taip nuotai
kingai, jog norėjosi klausy
tojui ir pačiam įsijungti, 
pragysti... Kaip dramos mėgė
ją ir apie šią sritį šiek tiek 
daugiau nusimanantį, mane 
didžiai nustebino V. Ralio, P. 
Tutino ir M. Yatkausko vaidy
ba, dainuojant „Negeriu 
trečios". Abu dainininkai per 
tr is dainos posmus taip 
briliantiškai tiksliai „nusi
gėrė" (mimika, pauzės, gestai), 
o akompanuotojas iš viso 
butelio „ l akdamas" taip 
meistriškai „šaltai" juos iš 
scenos išsekė, kad tą kelių 
minučių epizodą galėjai 
filmuoti ir visiems, visur rody
ti. Stebiuosi, kaip šio epizodo 
prieš mane rašiusieji neišryš
kino. Ar gal ne visur jiems 
taip pavyksta, kaip Detroite? 

Prieš koncertą žodinę 
įžangą padarė ir jo metu 
pranešinėjo Kristina Veselkai-
tė. 

Kaukių dėvėjimas metai iš 
metų populiarėja, ir didėja jas 
gaminančiųjų išradingumas. 
Siame baliuje varžytis dėl 
prizų užsiregistravo net 73 
asmenys, o iš viso dalyvavo 
arti šimto kaukėtųjų. Kad kuo 
daugiau būtų galima premi
juoti, įvesta net 10 kategorijų 
(deja, kai kurios labai dirbti
nos, lengvai sulietinos viena 
su kita). Kiekvienos katego 
rijos po kaukę paminėta tik 
geru žodžiu, o po kitą — 
premijuota. Štai 10 katego
rijų, jose premijas laimėję 
kaukės ir tų kaukių dėvėtojai 

Baisiausia — Vampyras — 
Sigitas Viskantas; įdomiausia 
— Kinietis — Paulius Jankus; 
originaliausia — Kamikaze — 
Dainius Skiotys; gyvuliškiau 
šios (čia reiškia — panašiau
sios į gyvulius) — Višta ir 
Gaidys — Irena ir Tomas 
Gedvilai (beje, nuo kada višta 
ir gaidys tapo gyvuliais poz>ai 
teisėjai?); juokingiausia — 
„Algutė RugieniOtė' — mergi
na apsirengę- vaicyba visą 
vakarą publiką juokinęs, bene 
šešių pėdų ir Šešių colių aukš
čio Algis Rugienius, jr.; moder
niškiausia — Michael Jack-
s o n — L i n a s G o b i s ; 
elegantiškiausios — Nijolės 

Lapšienės „vestuvių" grupės 
dalyvių pora — Ramunė ir 
Juozas Mikailos; geriausias 
pajacas — Arūnas Stašaitis; 
įspūdingiausia.— Begalvis — 
Antanas Paškus; jr.; geriausi 
namuose pasiūti — Snurf & 
Snurfette — Anatolijus ir 
Lialė Viskantai. Būtų verta 
kai kurias premijuotąsias 
kaukes ir plačiau aptart i , nes 
tikrai buvo nuostabių, tik 
reportažas per daug išsitęstų. 

Po vakarienės, prieš kaukių 
paradą ir pc jo, šokiams grojo 
visų mėgiamas Rimo Kaspu
čio „Romantikos" orkestras. 

Scena buvo išpuošta gaidų 

ženklais, o salė — šimtais įvai
riaspalvių balionų. 

R e i k i a p a s a k y t i , kad 
ateitininkų ruošiamų Užgavė
nių balių grandinėje visada 
būdavo savaip įdomi progra
ma, o atgaivinus kaukių dėvė
jimo bei jų premijavimo 
tradiciją, pagaliau pasiektas 
ir jaunimas. Užgavėnių baliai 
tapo ateitininkų tradiciniais. 

Šiuo metu Detroito gau
siems ateitininkams vado
vauja prof. dr. Justinas Pikū-
nas. Mielai paskelbčiau ir visų 
valdybos narių pavardes, bet 
jų neradau programos lape ir 
nebetutėjau laiko sužinoti. 

ĮLOS W VOS 
> . •' 
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MINĖJIMAS 
AMSTERDAME 

Vasario 11 d. Amsterdamo 
mieste, New Yorko valstijoje, 
buvo paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės paskel
bimo 66-ta sukaktis. Mišias 
šv. Kazimiero bažnyčioje 5 
vai. vakare laikė kun. Rober
tas Baltch. Mišių skaitymus 
atliko miesto b u r m i s t r a s 
Mario Villa ir Eduardas 
Baranauskas. Vargonais gro
jo Jonas Nye. Parapijos 
choras pagiedojo kelias Lietu
viškas giesmes. 

Po šv. Mišių buvo lOO-tosios 
Amsterdamo vyčių kuopos 
suorganizuota vakarienė ir 
minėjimo programa. Daly
vavo arti šimtas asmenų. 
Buvo svečių iš Gallupville, 
Scotia, Albany, Loudonville, 
Waterbury ir Woodhaveno. 
Vėliavas įnešė E d u a r d a s 
Ziausys ir Gerardas Drenzek. 
Vėliavų palydoje ėjo Polija 
Ziausienė ir Regina Kot. 
Invokaciją sukalbėjo kun. R. 
Baltch. Kuopos pirm. Anta
nas Radzevičius pasveikino 
svečius. Vakarienei ir minėji
mui vadovavo Pranciška Di 
Bart. 

12-tos New Yorko vyčių 
kuopos n a r y s J o n a s 
Tamašauskas skaitė eilėraš
čius iš savo tėvo poezijos 
rinkinio. Genovaitė Gobytė 
pfi skaitė New Yorko guberna
toriaus M. Cuomo ir Amster
damo burmistro M. Villa 
proklamacijas, skelbiančias, 
kad vasario 16 d. bus Lietu
vių Diena New Yorko valsti
joje ir Amsterdamo mieste, o 
Lietu vos vėliava tą dieną 
plevėsuos ant Amsterdamo 
miesto valdybos pastato. 

Ponia Babtin paskaitoje 
„Mes mylime Lietuvą" papa
sakojo, kad 20-jo šimtmečio 
lietuviai ir latviai yra vienin
teliai aisčių giminės pali
kuonys. Papasakojo apie ais
čiu g imines , L i e t u v o s 
valstybės žlugimą ir pateki-

T H E L I T H L A M A . N W O R L D W I D E D A I L Y ( U S P 8 - 1 6 1 0 0 0 ) 

Pubhahed dai ly except Sundaya a n d Mondaye , Legal Ho l idays , 
Dec. 26th , and J a n . 2nd by t h e L i thuanian Catholic Preee Socdety. 
Second claaa poetage paid at Chicago , IL 

P o e t o a a t e r S e n d address c h a n g e s to Draugas 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, IL 60629. 

Subscription Kates $50.00 — Chicago , Cook County, Il l inois a n d 
Canada. Elsewhere in the U.S.A. $50.00 Foreign countries $50.00. 

Pašto i š la idas mat inant , p a k v i t a v i m a i už g a u t a s prenumeratas 
nesiunciami. A n t DRAUGO prie k iekvieno skaitytojo adreso, g a v u s i i 
jo mokesti , a t žymima, iki k a d a yra užsimokėjęs . 

DRAUGO prenumerata m o k a m a iš anksto 
metams l/2 metų 3 mėn. 

Chicago ir Cook County $50.00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U . S. A. dol.) $50.00 $30.00 $20.00 
U ž s i e n y j e . ; ; .' . . . . $50.00 $30.00 $20.00 
Kitur — Amerikoje . . $50.00 $30.00 $20.f o 
Savaitinis (Šeštad pried.) $30.00 S19.00 

Į 
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8 : 3 0 - 4 K X ) . -

• Redakcija s traipsnius t a i s o s a v o 
nuožiūra. Nesunaudotų s tra ipsn ių 
n e s a u g o . Juos grąžina tik iŠ a n k s t o 
sus i tarus . Redakcija už ska lb imų 
turinj n—taško . Skalbimų k a i n o s 
pr i s iunč iamos g a v u s 

Spręsti apie žmogų iš jo troš
kimų yra tas pats, kaip spręs
ti apie katedrą iš jos bokštų 
aukštumo. 

G. Flaubert 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

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

mą Rusijos priespaudon.. 
Spaudos ir švietimo drauda
mą, rusifikaciją ir lįetuvuį 
ištvermę. Kalbėjo ir apie lietu
vių kalbos grožį, jos giminys
tę su sanskrito kalba. Paskai
tą b a i g ė : „ P a l a i m i n t i 
prispaustieji Lietuvoje, išsi
ilgę laisvės, nes ateis diena, 
kai jie vėl bus laisvi. 

Kun. Antanas Grigaitis 
sukalbėjo maldą. Muzikinę 
p rog ramą at l iko Marytė 
Shalinns, Regina Kot ir kun. 
Baltch. Kun. Baltch skaitė du 
eilėraščius, ateinančio savo 
gimtadienio proga gautus iš 
ponių Di Bart ir Ziausienės. 
Minėjimas baigtas vyčių him
nu. 

Minėjimą suruošė Sofija 
Olbie, Regina Kot, Ona 
R a d z e v i č i e n ė , G e r a r d a s 
Dreuzek, PoUja Ziausienė, 
Valteris Sargalis, Viljamas 
Bur imaukas ir Eduardas 
Bablin. Rengėjams padėkojo 
kuopos pirmininkas Radzevi
čius ir vicepirmininkė Goby
tė. 

G. Gobis 

VARTOTU DAIKTŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Lietuvos Vyčiai Chicagoje 
kasmet suruošia vartotų 
daiktų išpardavimą. Pelnas 
skiriamas Vyčių salės išlaiky
mui. Sunešama daug gražių ir 
v e r t i n g ų da ik tų , todėl 
n e n u o s t a b u , kad š i s 
i špa rdav imas susilaukia 
nemažo susidomėjimo. 

Sįmetinis išpardavimas bus 
šeštadieni, kovo 24 d., Vyčių 
salėje, nuo 9 vai. ryto iki 3 
va i . p .p . Valdyba tikisi 
sėkmingo išpardavimo, todėl 
daiktus pradėjo rinkti nuo 
trečiadienio vakaro. 

Visi skaitytojai kviečiami 
paaukoti Lietuvos Vyčiams 
gerus ir švarius vartotus 
daiktus. Daiktai priimami 
Vyčių salėje, 2455 West 47th 
Street, šį ketvirtadienį ir 
penktadienį po 6 tos vai. vak. 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perem* 

DR. VUAY RAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
V a i : pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; sešr tik susitarus. 

m 

OR. K. G. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l igos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurg i ja 

6 4 4 9 So. Pu lask i R o a d (Cravvford 
Medica l B u i l d i n g ) . T e l . L U 5 - 6 4 4 6 

J e i neatsiliepia, skambinti 374-8004 
• '• Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . Ant. R u d o k o k a b i n ė t i p e r ė m ė 

DR. EOMUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 
2709 VVest S l s t Street 

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

Ota 735-4477; ftu 246-0067 arte 246-6511 

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

i 1? EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANIU GYDYTOJAS 

4 6 0 0 VV. 103 S » : O a k La*vn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal sus i tar imą. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd5t . " 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12 — 4) 

o—8: antr 12— o. oenkt 10—12. 1—O 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical G i n k 
2 1 7 East 127 St., Lemont, III. 

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

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. R. GLEVECKAS. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233*8953 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
I O K Š A 

VAIKŲ LIGOS . 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
0R. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS' LICOS -
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin. UI. 60120 
Tel. 742-0255 • 

Valandos pagal susita'rimą 

O f s . PO 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest S9th Street 
Vai: pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak 
Treč. ir sešt uždaryta 

Tel. 282-4422 

0R. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

I mylia i vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 
e, 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviikai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

OR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2659 W. 59 St . , Chicago 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal sus i tar imą — Pirm. 
antr , trec., ketv ir sestad 

T e l . ofiso ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A v e , Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 

išskyrus trec" ,§est 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR V M K U LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81 st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p p 
Oftta tel. RE 7 U * * ; reiki 234-281* 

Dr. Juozo Meškausko ofi*a perem* 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

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

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

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v.p.p Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INf*STŲ P0SLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street ' 

Vai.: antr 1-4 p.p. «r ketv. 2-5 p.p^ 
Se$t. pagal susitarimą. J j 

Of i so tel. 776-2880, rez. 448-3545 , 

Of i so tel. 434-2123, namu 448-61*3 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 « M t 7 1 * StnMt 
Pirm., antr, ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą. 

O f s . tel. 586-31*8; namu J81-3772 

OR. PETRAS t U M A 
GYDYTOfAS IR CHIRURGAS 

4745 VVest *3M Street 
Vai: pirm., antr. ketv ir penkt 

2-6; f 
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Viename filme moteris nety
čia lange pamatė vyrą, kurį 
visi jau tarė esant mirusį. Aiš
ku, vyras tebebuvo gyvas; jo" 
tik būta „dingusio" ir pa
skelbto „numirusiu" krimi
nalinio nusikaltimo sume
timais (norėta iš draudimo 
bendrovės iščiulpti didelį ieš
kinį). Kai moteris pradėjo ne
lemtai garsinti, jog ji tą „nu
mirėl į" matė gyvą, su 
nusikaltėliais susidėjęs jos 
gydytojas ėmė visiems įro
dinėti, kad moteris iš didelio 
nuovargio ir persitempimo... 
gaunanti haliucinacijas. (O iš 
tikrųjų ji ir buvo kiek nu
vargusi bei įsitempusi.) Ži
noma, ilgainiui visas sąmoks
las išaiškėjo, tačiau moteris 
turėjo daug kovoti, kol ji įti
kino policiją, kad ji regėjo 
tikrovę, o ne savo pačios haliu
cinacinius išmislus. 

Tai detektyviniuose ar 
„pabaisų" filmuose gana daž
nai pasitaikanti situacija: 
koks nors šiaip normalus, tik 
gal susijaudinęs veikėjas 
pamato kažką nepaprasto (ar 
tai, ko kiti nenori, kad jis 
matytų), o skeptikai (ar „blo
gieji") mėgina aiškinti, kad 
liudininkas „pamišęs", kad 
jam tik „vaidenosi"... 

Nuostabu, kad toks „aiš
kinimas" vis dėlto (bent laiki
nai) daug ką įtikina. 0 pa
prastai juk taip neturėtų būti. 
Mes visi esame buvę ir per
vargę, ir persitempę, tačiau 
kiek iš mūsų ir kiek kartų esa
me tokiais atvejais turėję... ha
liucinacinių pergyvenimų? 
Taigi, aiškinti, kad šiaip nor
mali moteris mačiusi „numi
rusį" žmogų (neįtikėtinas įvy
kis) tuo, kad jai „iš nuovargio 
vaidenasi", yra vieno neįti
kėtino įvykio „aiškinimas" 
kitų, lygiai tiek pat neįtikėti
nu įvykiu. O tai jau nebe aiš
kinimas, bet sofistika. (Jau 
vien toks „aiškinimas" turėtų 
mesti šešėlį greičiau patiems 
„aiškintojams" negu „haliu-
cionavimu" apkaltintam liu
dininkui.) 

O vis dėlto ne tik filmuose ar 
romanuose, bet ir realiame gy
venime esame kartkartėmis 
lenkiami prie tezės, jog štai 
atsitiko toks keistas dalykas, 
kad jo negalima išaiškinti, 
kaip tik prileidžiant kitą 
nemažiau keistą dalyką. 

Neseniai didžioji spauda 
pranešė, jog vienos Colum-
bus, Ohio, gyvenančios šei
mos namuose prieš kelias sa
vaites pradėjo dėtis neįtikėtini 
reiškiniai: namų apyvokos 
daiktai staiga pasikeldavo ir 
skriedavo per kambario erdvę, 
lempos pačios užsižiebdavo, 
niekam nepaspaudus myg
tuko, vonioje savaime atsisuk
davo ir imdavo tekėti dušas. 

John, Joan ir adoptuotos 
14 m. dukrelės Tinos Resch 
šeima taip išsigando, kad 
paliko namus ir įsikraustė į 
motelį. Ten tie dalykai nebe
pasikartojo. Taip pat nusta
tyta, kad ir šeimos name jie 
pasireikšdavo tik tada, kai na
muose būdavo duktė. Tėvai 
kelis kartus buvo iš motelio 
pargrįžę namo vieni, ir nieko ne
atsitikdavo. Tik kai sugrįždavo 
duktė, tie keisti reiškiniai ir vėl 
prasidėdavo. 

Susidomėjęs šeimos pasako
jimu, Columbus Dispatch 
dienraščio redaktorius pasiun
tė reporterį Mike Harden ir fo
tografą Fred Shannon, kad 
reikalą ištirtų. Didžiam visų 
nustebimui, tiedu šeimos tei
gimus patvirtino. 

Hardenaa, grįžęs iš apsilan
kymo „užkerėtame name", 
atraportavo, jog savo akimis 
matęs, kaip stiklinė, pakilusi į 
orą, davėsi į virtuvės sieną ir 
subyrėjo, kaip kavos puodelis, 
šokęs nuo stalo, leptelėjo į 
mergaitės sterblę ir paskui vėl 
pakilęs į orą atsitrenkė į židinį 
ir sudužo, kaip megzta skara 
taip pat kilsterėjo į viršų ir 
paskui nutūpė mergaitei ant 
galvos. O fotografui Shanno-
nui pavyko nufotografuoti 
telefono aparatą, lekiantį per 

DAINOS, MUZIKA, PANTOMIMA 
orą iš vieno kambario galo į 
kitą... 

Žinoma, laikraščiui paskel
bus reportažą (su minėta nuo
trauka), įvykiu susidomėjo 
įvairūs parapsichologijos tyri
nėtojai. Vienas tokių — pla
čiai žinomos ir respektuo
jamos Psichinių tyrimų 
fundacijos (Psychical Re-
8earchFoundation,ChapelHill, 
North Carolina) direktorius 
William Roll. Ir kągi — po 
Resch šeimos namuose atliktų 
stebėjimų jis taip pat pa
tvirtino keistuosius reiškinius 
asmeniškai patyręs. 

Roll pasakoja, kad jam bū
nant šalia Tinos viename mie
gamajame, jis matė gretima
jame kambaryje kabantį 
paveikslą nukrentant nuo 
sienos. Nuėjęs prie paveikslo, 
kad jį vėl pritvirtintų, ir pasi
dėjęs ant komodos rekor-
davimo aparatą (kad užrekor-
duotų keistų reiškinių garsus), 
aparatas staiga pakilo ir nu
lėkė link kambario įėjimo. 
Jam nužingsniavus aparato 
pasiimti, replės, kurias jis nau
dojo paveikslui pritvirtinti, 
pradėjo keltis ir atsimušė į 
sieną. Ir taip toliau. 

Resch šeimos namą taipogi 
atlankė žymus humanistas 
Paul Kurtz, vadovaująs grupei 
filosofų ir mokslininkų, 
siekiančių kovoti prieš žmo
nių „tamsumą" ir jų mul
kinimą „psichinių fenomenų" 
burbulu. Kol kas neteko 
girdėti iš jo jokio atsiliepimo. 

Kaip visa tai aiškinti? Anks
čiau minėjome, kad mažai 
vertas toks paaiškinimas, 
kuris pats reikalingas paaiš
kinimo. Deja, visi galimi šių 
įvykių paaiškinimai kaip tik 
tokio pobūdžio. 

Lengviausia būtų sakyti, 
kad Resch šeimos nariai są
moningai skleidžia prasi
manymus, fantazijas (ty., pa
prastai tariant, meluoja). Bet 
tuo atveju sąmoningai meluo
ja ir liudininkai Harden, 
Shannon bei Roll. Ar tai įtikė
tina? Redaktorius Luke Feck 
savo dviems žurnalistams 
duoda pačias geriausias ate
stacijas — jie niekad anks
čiau panašių istorijų į redak
ciją neatnešdavo, o vienas jų 
laikrašty dirba jau 30 metų 

Antras paaiškinimas: nors 
liudininkai nemeluoja, kažkas 
juos apgaudinėja — tie daik
tai tikrai ore skrajoja, tačiau 
juos va ldo kokie nors 
„nematomi siūleliai" ar ki
tokios gudriai užmaskuotos 
mechaninės ar elektroninės 
priemonės. Bet liudininkai, 
gerai iššniukštinėję visas 
namo pakampes, nieko įtar
tino nepastebėjo. Be to, kaip 
prie „nematomų virvelių" 
galėjo būti pririštas paties 
Rollo į namus atsineštas mag
netofono aparatas kelias 
sekundes po to, kai jis pats jį 
perkėlė iš vienos vietos į kitą? 

Trečias paaiškinimas: mer
gaitė turi pasąmonėje glūdin
čias psichines jėgas, kuriomis 
ji sugeba pati to nežinodama 
ir nenorėdama minėtus reiš
kinius sukelti. Toks yra ir 
paties Rollo aiškinimas. Bet, 
deja, šių psichinių galių funk
cionavimo negali savo ruožtu 
išnagrinėti joks ligšiol patvir
tintas mokslas, jos neįtelpa į 
jokią žinomą gamtos mokslų 
teoriją. 

Ketvirtas aiškinimas: čia 
veikia nebe (kad ir kol kas dar 
paslaptingos) gamtos jėgos, o 
stačiai — angelų, demonų ar 
paties Dievo antgamtinis 
įsikišimas. Tačiau minėti įvy
kiai neturi absoliučiai jokio 
religinio atspalvio, o, be to, ne 
vien netikintieji, bet ir pati 
Bažnyčia šiuo atveju laikosi 
didžiausio atsargumo: nevalia 
teologijos kišti ten, kur jos ne
reikia. 

Bet kaip tuomet apie šią is
toriją galvoti? Kas ten iš tik
rųjų dėjosi? Ir vėl susiduriame 
su tikra mįsle, paimta nebe iš 
literatūros, o iš tikro gy
venimo. m - dr 

Muz. Raminta Lampsatytė, 
sol. Vilija Mozūraitytė ir 
smukininkas Michael Kollars 
prieš trejetą savaičių iš 
Hamburgo atvyko į Chicagą. 
Paskui išvyko koncertams į 
Miami, St. Petersburg, St. 
Louis ir t.t. Gastrolėse numa
tyta daugiau kaip 30 koncer
tų. Kovo 24 d. koncertuos 
Bostone, „Laisvės varpo" radi
jo koncerte, o sekančią dieną, 
sugrįžę į Chicagą, pasirodys 
„Margučio" rengiamame 
koncerte Jaunimo centre. 

Muz. dr. R. Lampsatytė, 
profesoriaujanti Hamburgo 
aukštojoje muzikos mokyklo
je, sutiko pasikalbėti. 

— „Margučio" koncerte vėl 
išgirsime sol. V. Mozūraitytę. 
įdomu, ar ji daro pažangą? 

— O, taip. Ji vis daugiau 
gilinasi operiniame daina
vime. Chicagoje ji atliks kele
tą romantinių operų arijų. Tik 
altui nelengva paruošti reper
tuarą. Yra tik apie 20 žinomų 
operų arijų. 

— Ar ji negalėtų atlikti 
mezzo-soprano partijų1? 

— Manyčiau, kad kurį laiką 
galės. Bet ilgainiui, pilnai 
subrendus balsui, ji taps tikru 
altu ir bus Wagnerio ir Verdi 
operų specialistė. 

— Kaip mokyklos profesūra 
vertina Vilijos dainavimą? 

— Ji yra Hamburgo aukšto-
8iosios muzikos mokyklos 
žvaigždė. Mūsų mokykla ją 
vienintelę pasiuntė į Marseil-
lio miestą reprezentuoti 
Hamburgą. Susilaukė labai 
gerų įvertinimų. 

— Kažin, ar Vilija taps 
aukšto rango dainininke? 

— Aš tuo neabejoju. Tuo tiki 
ir Lilija Šukytė, Muencheno 
operos solistė. Ji mano, kad 
Vilija Mozūraitytė yra neili-
nio talento dainininkė. Ji 
sako, kad Vilijai ateitis 
užtikrinta. 

—Ką galėtum pasakyti apie 
Zigmą Banevičių, kuris drau
gę su jumis Chicagoje atliks 
programą? 

— Su juo susipažinau prieš 
porą metų Europos lietuvių 
studijų savaitėje, kuri buvo 
surengta Paryžiuje. Jis tikras 
profesionalas. Dirbęs Kauno, 
Vilniaus, Maskvos ir Varšu
vos teatruose. Man labai 
patinka jo atliekama pantomi
ma. Aš dažnai improvizuoju 
pianinu jo pasirodymuose. 
Taipgi jis naudoja iš anksto 
įgrotas magnetofono juostas. 
Esame kokį 20 sykių pasirodę 
Vakarų Vokietijoje, daugiau
sia universitetuose. Taipgi 
buvome Londone ir čia pasiro-
dėme pantomimos centre, 
kuris vadinasi „The Place". 
Sis teatras skirtas pantomi
mai ir baletui. 

ATSIMINIMAI APIE 
JONIŠKĖLIO APSKRITIES 

PARTIZANUS 
(1918 — 1919 m.) 

Muz. Raminta Lampsatytė 

— Z. Banevičius Paryžiuje 
lankė Marcei Marceau panto
mimos mokyklą? 

— Taip. Jis. truputį kritiškai 
vertina Marcei Marceau 
Todėl, kad jis neleidžia laisvai 
pasireikšti. Jis varžo ir nori, 
kad visi taptų jo kopijos. O 
Zigmas turi išdirbęs savo 
metodiką, savo išraišką. Jis, 
būdamas lietuvis, kitaip išreiš
kia savo emocijas. Zigmas 
pasitraukė iš Marcei Marceau 
mokyklos ir dabar stengiasi 
pats save išvystyti. 

— Girdėjome, kad Londone 
susilaukėte teigiamų įverti
nimų? 

— O, mes labai apsidžiau
gėm palankia kritika. Visko 
neatsimenu.r" Pamenu, kad 
buvo parašyta „sensitive and 
compelling". 

— Na, o kaip vertina vokie
čių spauda? 

— Labai teigiamai. Vokie
čiams patinka Zigmo melan
cholija ir pamėgimas poezijos. 
Pavyzdžiui, jis atlieka „Pete
liškę" pagal motto „Kaip 
svajonę trapią ryškią, saugok 
savo peteliškę" (V. Palčins
kaitė). Tokia tematika vokie
čiams yra nauja, nematyta. 
Todėl jie labai domisi. Tą patį 
galima pasakyti ir apie 
prancūzus. Zigmas Chicagoje 
atliks kelis vaidmenis lietu
viškomis temomis. Atliekant 
„Žilvino" pantomimą, aš 
improvizuosiu M. K. Čiurlio-
lionio kūrinį. Čiurlionis yra 
parašęs trijų dalių sonatą 
"Marios", kurios neturi nieko 
bendro su „Jūra". Aš improvi

zuosiu truputį pakeisdama. Z. 
Banevičius „Žilvinui" parin
ko motto iš V. Bogutaitės poe
zijos. Tai yra ...„kai lydėsite 
saulę į Baltijos guolį , 
nepamirškite pasveikinti 
Ąžuolą, Uosį ir Beržą..". 
Taipgi jis atliks vieną 
pantomimos vaidmenį, Vilijai 
Mozūraitytei dainuojant senas 
lietuvių raudas. 

— O ką atliks smuikinin
kas? 

— Michael ir aš atliksime O. 
Balakausko kūrinį smuikui ir 
fortepijonui „Kaip marių 
bangos prisilietimas". Taipgi 
jis atliks du N. Paganini capri-
zzio. 

„Margučio" rengiamas 
dainos, muzikos ir pantcmi-
mimos koncertas bus kovo 25 
d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaukime. 

P. L. 
: 

Sol. Vilija Mozūraitytė 

Jau ne daug beturime gyvų
jų tarpe aktyviai dalyvavusių 
kovose dėl Lietuvos laisvės. Iš 
jų dar mažiau liko pajėgian
čių rašyti apie anuos įvykius, 
kurie sudarė sąlygas atkurti 
nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Iki šiol pasirodę auten
tiški kovų aprašymai ir atsi
minimai spaudoje ar knygose 
pasiliks istorijoje ateinan
čioms kartoms žinoti, kaip kė
lėsi Lietuva laisvam ir demo
kratiškam gyvenimui. Galime 
būti dėkingi tiems, kurie dali
nosi savo patirtimi, pergyve
nimais ir atsiminimais iš ko
vų su Lietuvos priešais. 

Cia norima trumpa apžval
ga užsiminti, kad Lietuvos 
laisvės kovų istorijoje Joniš
kėlio apskrities partizanų 
veikla 1918 — 1919 m. užima 
atitinkamą vietą. Apie tai dau
giausia yra rašęs ats. majoras 
Petras Gudelis, partizaninių 
kovų dalyvis ir liudininkas, 
dabar gyvenantis Vakarų Vo
kietijoje. Jis praėjusiais me
tais užbaigė paskutinį savo 
darbą, prašydamas ir išleis
damas atsiminimų rinkinį: 
"Joniškėlio apskrities partiza
nų atsiminimai". Šioje knygo
je sudėti nepriklausomos Lie
tuvos spaudoje paskelbti 13 
autorių trumpesni ar ilgesni 
atsiminimai. Pirmoje vietoje 
yra atsiminimai Jono Nava
ko, kuris buvo Joniškėlio ap
skrities partizaninės veiklos 
organizatorius. Šie jo atsimini
mai taip pat buvo išleisti 1928 
m. atskira knygute "Lietuvai 
besikeliant", dabar sunkiai 
randama. Kiti rašė apie Jo
niškėlio partizanų būrių kau
tynes. Tuo laiku buvo suorga
nizuoti ir veikė: Klovainių, 
Pakruojo, Linkuvos Pašviti
nio, Kriukų, Žeimelio, Vaškų, 
Joniškėlio, Saločių, Pasvalio, 
Krinčino, Vabalninko ir kiti 
būriai. Kiekvienas iš jų turi sa
vo istoriją atsiminimų rinki
nyje. 

Senesnioji karta gerai atši
m p a , kad tada Lietuva buvo 
apsupta iš visų pusių. Vokieti
jai pralaimėjus karą, jos oku
pacinei kariuomenei traukian
tis iš Lietu vos, iš paskos sekė 
bolševikinė okupacija, kuriai 
sulaikyti nebuvo nei kariuo
menės, nei ginklų. Pirmoji Lie
tuvos vyriausybe tikėjo, kad 
Lietuvai kariuomenė bus ne
reikalinga, laikantis neutralu
mo, pagal Šveicarijos pavyz
dį, o užteks tik milicijos 
apsaugos. Bet greitai artėjan
tis pavojus kraštui parodė, 
kad be kariuomenės nebus ga

lima apsiginti nuo bolševikų 
pulkų iš rytų, nešančių komu
nistinę santvarką į Lietuvą. 
Kol kariuomenė buvo suorga
nizuota pasipriešinimui, par
tizanai pirmieji kovojo su bol-
š e v i k a i s , v a d o v a u j a n t 
karininkams, ką tik grįžu
siems iš Rusijos, ten mačiu
siems anarchiją ir bolševikiš
ką tvarką. Tuo metu buvo 
sunku palaikyti ryšiai su Lie
tuvos vyriausybe ir tebesior-, 
ganizuojančios kariuomenės 
vadovybe. Skubiai reikėjo or
ganizuoti vietinę valdžią, rū
pintis apsauga, rinkti ir pirkti 
ginklus iš vokiečių ir sulaikyti 
gausesnį, geriau apsiginkla
vusį priešą. Joniškėlio apskri
ties sumanūs ir patriotiškai 
nusiteikę partizaninės veiklos 
organizatoriai savarankiškai 
ėmėsi iniciatyvos organizuoti 
pasipriešinimą bolševikų oku
pacijai šiaurės Lietuvos fron
te nuo Latvijos sienos iki Pa
nevėžio. 

Iš atsiminimų rinkinio vaiz
džiai matyti to laikotarpio la
bai kritiška Lietuvos padėtis. 
Skaitant sužinome, kaip kūrė
si Joniškėlio apskrities val
džia ("Joniškėlio respubli
ka"). Apie bolševikų antplūdį 
ir jų pastangas įvesti komu
nistinę santvarką, ginkluotų 
jėgų organizavimą, apskrities 
apsaugos štabo sudarymą, 
veiksmus fronte, generalinę 
bolševikų ofenzyvą, bolševikų 
išvijimą, Joniškėlio partizanų 
mirties bataliono formavimą 
ir jo įjungimą į kariuomenės 
sudėtį ir t. t. 

Baigiant bolševikus išvyti i i 
Lietuvos dar teko gintis nuo 
bermontininkų gaujų, atvyks
tančių iš Latvijos plėšikauti 
Joniškėlio apskrityje, kol jie 
su kariuomenės pagalba buvo 
sumušti ir priversti pasitrauk
ti iš Lietuvos. Ten pat aprašy
ta atsiminimų rinkinyje. 

Kadangi atsiminimai rašyti 
ne vieno autoriaus, tai neiš
vengta pasikartojimų. Šie at
siminimai turi istorinės reikš
mės, nes parašyti dokumentų 
šviesoje. Atsiminimai pa
iliustruoti veikliųjų asmenų ar 
jų grupių nuotraukomis. Prie
de yra dokumentai, santrum
pos ir trumpas paaiškinimas 
angliškai ir vokiškai. Knyga 
turi 373 p8l. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė 1983 

J. N. 

Koks didelis skirtumas, ar 
žmogus teisia save, ar kitus! 

Goethe 
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SU PALAPINE 
l ACADIĄ 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

„Muzikos garsai" 
Saulutei linksmai šviečiant, pasukome 00 keliu 

į šiaurę. Pavažiavus 10 mylių pasiekėme Stowe 
meistelį, prisiglaudusį tarpukalnėje. Ši Vermont 
valstijos dalis pasižymėjusi įvairiais žiemos spor
tais. Už miestelio radome ir von Trapp šėmos užei
gą. Pati užeiga (lodge) prieš porą metų sudegė, 
dabar atstatoma ir prieš žiemos sezoną bus atidary
ta. Lankytojai kviečiami užsukti į kavinę ir dovanų 
krautuvę. Už rastinės pastato matyti austriško 
stiliaus namai. Panašiai savu laiku atrodė ir 
pagrindinė užeiga. 

Pati užeiga atsirado labai neplanuotai. Von 
Trapp šeima tarp gastrolių vis ieškojo nuolatinės 
gyvenamos vietos užmiestyje, nes visi labai mėgo 
ilgesnius pasivaikščiojimus, keliones F" Alpes. 
Besidairydami pagaliau nutarė pirkti sena ūkį Ver
mont kalnuose, nes šis vaizdas priminė 9- ratinę — 
Austrijos Alpes. 

Seną ūkio namą pradėjus remontuot,. įgriuvo 
stogas, sugriovė visas sienas, tad turėj< viską iš 
pradžios statyti. Karo metu buvo labai sur.ku gauti 
bet kokios statybai medžiagos, o apylinkė- gyvento
jai neskubėjo padėti, nes juos laikė naci1, šnipais. 
Vyresnieji devyni vaikai (viso buvo 10) pasiskirstė 
darbais, ir ūkvedystė sekėsi, tačiau Marija sugalvo
jo įsteigti muzikos stovyklą vasaros rr.f Oia vėl 

daug darbo įdėjo, kol patalpas sutvarkė, ir stovykla 
gerai sekėsi, tačiau vis atsirasdavo asmenų, kurie 
neturėjo muzikai talento, o norėdavo su šeimos 
nariais atostogas praleisti. Tokiems von Trapp 
išnuomodavo savo gyvenamo namo patalpas. Ilgai
niui, muzikos stovyklai užsidarius, prie savo namo 
prisistatė daugiau kambarių ir atsirado užeiga. 

Dovanų krautuvėlė panašiai išsivystė. Per 
gastroles sutikti žmonės mėgo juos lankyti ir prašy
davo Marijos kartu nusifotografuoti ar bent prašy
davo jos autografo. Iš to Marijai kilo mintis atidary
ti dovanų krautuvėlę, nes ne kiekvienam lankytojui 
buvo patogu ją trukdyti. Šią krautuvėlę ji pati 
savarankiškai tvarkė ir visas dovanas pati 
supirkinėjo. Cia parduodamos knygos yra autorės 
pasirašytos. Taip pat galima įsigyti šios šeimos 
įdainuotas plokšteles, — daug aukštesnės kokybės, 
negu filme dainuota, — įvairių europietiškų meni
nių rankdarbių, medžio dirbinių, kristalo. Tai 
pirma, kiek teko matyti, turistams krautuvėlė, kuri 
nebando parduoti suvenyrą, remdamasi savo vardu 
ar pavadinimu. Von Trapp vardas užantspau
duotas tik ant geros rūšies marškinių — kaina 22 
dol. ir stiklinio puoduko — 7.50 do. (Dovanų sąrašą 
galima gauti rašant: Trapp Family Gift Shop, 
Stowe. Vermont, 05672.) i 

Nors šeimoje įvairių talentų netrūko, tačiau 
viena bėda — Marija nebuvo biznierė. Užeigą 
tvarkydama vis finansiškai neišsiversdavo, nes 
buvo minkštos širdies. Kai kuriuos svečius atleis
davo nuo mokesčio, blogus darbininkus nenorėdavo 
pavaryti. Po „Sound of Music („Muzikos garsai") 
filmo pasisekimo buvo užplūsta įvairiais prašymais 
sušelpti įvairiausius projektus nuo ligoninių staty
mo iki kapinių pirkimo. 

Deja. mažai žinomas faktas, bet von Trapp 
šeima šio filmo finansiniame pasisekime nedaly

vavo. Ne tik į filmo premjerą nebuvo pakviesti, bet ir 
šiam renginiui bilietų jiems nepardavė. Tai įvyko 
todėl, kad Marija buvo apsukta ir visas filmo teises 
savo knygai „Trapp Family Singers" pardavė už 
9,000 dol. vienai vokiečių firmai. Vėliau, kai šia 
knyga remiantis buvo pastatytas vaidinimas „The 
Sound of Music", ji buvo patraukta teisman vieno 
sukčiaus, kuris tvirtino, kad ji jam buvo pažadėjus 
„scenos teises" ir reikalavo 35,000 dol. Teisme, nors 
buvo aišku, kas darosi, vistik teisėjas patarė Mari
jai sumokėti 3,000 dol. ir baigti bylą, antraip viskas 
ilgai užsitęstų ir daug daugiau kainuotų. Taip ir 
pasibaigė. 

Filme daug kas buvo atvaizduota neteisingai. 
(Pastaba: statant filmą, Marija bandė susisiekti su 
filmo direktorium, patikrinti, ar per daug neprasi
lenkta su faktais. Gavo trumpą atsakymą: „Statau 
muzikinį, o ne biografinį filmą ir tavo knygos 
neskaičiau"). Kažin kodėl visų vaikų vardai buvo 
pakeisti. Pirmą kartą chorui scenoje pasirodžius, 
dainavo aštuoni asmemenys. Pats kapitonas chore 
niekad nedalyvavo. Iš Austrijos pasitraukė apie 10 
metų po vedybų, o tuo laiku jau buvo praradę visą 
savo turtą. 

Mat, baronas von Trapp, bandydamas išgelbėti 
vieną Austrijos banką— nacių dėka — nuo bankro
to, visus savo pinigus, kurie iki tada buvo investuo
ti Anglijoje, sukrovė į šį banką, tačiau banko 
neišgelbėjo. Praradęs pinigus, jis labai griaužėsi, o 
Marija jį vis guodė, atkreipdama dėmesį, kad dabar 
geriausia pažinti, kas ištikrųjų yra draugai. Šeima 
išsivertė nuomodama dalį savo rūmų seminaris
tams ir kunigams. Jų tarpe buvo ir kun. Wasner, 
kuris vėliau tapo šios šiemos chorvedys, kompozito
rius. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. kovo mėn. 22 d 

Kovo 4 d. kun. Simonas Morkūnas, Šv. Kazimiero par. kle
bonas, įteikė vyskupui ordinarui Lawrence D. Soens ir vysk. 
emeritui Frank H. Greteman, buvusiam jo klebonui Carroll, 
Ia., sidabrinius Šv. Kazimiero medalius šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukakties minėjime. 

f MOSŲ KOLONIJOSE 
Sioux City, Ioiva 

SV. KAZIMIERO 
IŠKILMĖS 

Sekmadienį, kovo 4 d., Sioux 
City lietuviai ir jų draugai įspū
dingai minėjo Lietuvos ir vie
tos šv. Kazimiero bažnyčios 
globėjo 500 metų mirties su
kaktį. 

Prieš minėjimą vietos die
cezijos savaitinis laikraštis 
"Globė" įdėjo kun. S. Morkūno 
ilgą, beveik viso lapo straipsnį, 
šv. Kazimiero paveikslą, Vil
niaus katedros ir šv. Kazimie
ro bažnyčios Vilniuje gražias 
nuotraukas. 

Nepaisant blogo oro, naujas 
vyskupas ordinaras Lawrence 
D. Soens tą dieną turėjo teikti 
už Šimto mylių trijose vietose 
sutvirtinimo sakramentą, bet 
atvyko 10:30 valandą aukoti už 

' pavergtą Lietuvą šv. Mišias ir 
pasakyti pamokslą. 

Su juo koncelebravo buvęs 
vyskupas, dabar vyskupas 
emeritas, Frank H. Grteman, 
kun. S. Morkūnas, prelatas E. 
Ženk, kun. D.M. Schnurr kanc
leris, kun. V. Raemeker, aukš
tesnės katalikų mokyklos 
direktorius. 

Per šv. Mišias vyskupo Hee-
lan aukštesnės katalikų mo
kyklos mišrus choras labai gra
žiai giedojo, ypač gražiai 
giedojo „Marija, Marija" gana 
gerai ištardami lietuviškus žo
džius. 

Kun. S. Morkūnas abiems 
vyskupams įteikė Šv. Kazimie
ro sidabrinius medalius. 

Šv. Mišių dalyviams išdalin
ta kun. A. Contono 500 Šv. 
Kazimiero knygelių ir 600 se
sers Mercedes labai meniškų 
šv. Kazimiero paveikslėlių. Po 

šv. Mišių vyskupas tuojau iš
vyko teikti sutvirtinimo sakra
mento. 

Morta Kuncienė savo pa
gamintais ir padovanotais 
brangiais altorių ir taberna 
kūlio užtiesalais nepaprastai 
gražiai papuošė altorius; at
naujintą šv. Kazimiero stovy-
lą, su paauksuotais lietuvių ir 
anglų kalbomis įrašais "Šv. 
Kazimierai, melskis už mus". 

Juzė Sližytė paaukojo už ke
lis šimtus dolerių gražiausių gė
lių papuošti altoriams. 

Šv Kazimiero parapijos isto
rijoje nėra buvę panašių iškil
mių. 

GRAŽIAI MINĖJO 
VASARIO 16-ĄJĄ 

Sioux City lietuviai vasario 
26 d. minėjo Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukak
tį. 

Kun. S. Morkūno pastango
mis, asmeniškai prašant, vie
tos dienraštis "Sioux City Jour
nal" ir diecezijos savaitinis 
laikraštis "Globė" įdėjo jo 
straipsnius, ypač pastarasis 
įdėjo jo ilgą straipsnį. 

Dvejas Mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas, o 
trečias — kun. V. Reamaker, 
aukštesnės katalikų mokyklos 
direktorius. 

Kun. S. Morkūnas pasakė lie
tuvių ir anglų kalbomis keturis 
patriotinius pamokslus, paaiš
kindamas sunkią religijos būk
lę Lietuvoje, rusų komunistų 
vedamą žiaurią kovą sunai
kinti lietuvius. 

Parapijos salėje minėjimas 
buvo pradėtas 3 vai. p.p. Lietu
vos ir Amerikos himnais ir gies
me "Marija, Marija". 

Kun. S. Morkūnas skaitė pa
skaitą apie pavergtųjų kančias 
Lietuvoje ir Sibire. 

Meninę programą labai ge
rai atliko prof. S. Szemler — 
smuiku, B. Vižintienė — piani
nu. 

Po to buvo iškilmingas ban
ketas, kurį pradėjo malda kun. 
S. Morkūnas. Banketą grynai 
lietuviškai paruošė M. Kuncie
nė, A Bulotienė, M. Mugenie-
nė, A Bujokienė, L. Dawdy, 
LJ.'DeHaan, J. Luneckienė, B. 
Lemek ir V. Wendt. 

Atsargos kapitonas S. Meš
kauskas uoliai r nko aukas ir 
talkino klebonui - uošiant minė-
jimą. Minėjims praėjo labai 
jaukiai. 

Dalyviai pasveikino klebo
ną 82-ojo gimtadienio proga 
(Jis yra gimęs 1902 vasario 
16). 

Lietuvai laisvinti aukojo: 
kun. S. Morkūnas — 300 dol. (be 
to, jis apmokėjo 225 dol. už 45 
pakviestus amerikiečius), 75 
dol. — M. Kuncienė, 50 dol. — J. 
Pirog, po 25 dol — M. Lunec-
kas, S. Meškauskas, A. Zvirgž-
dinas, R. Zvirgždinas, po 20 
dol. — J. Cicėnas, F. Banys, F. 
Pyrek, P. Skuodas, J. Ulans-
kas, D. Kopai— 15 dol., po 10 
dol. — H. DeMarest, D. Dono-
van, A Runge. S. Ruchensky, 
J. Šinkūnas, I. Sunkladienė, J. 
(Iš viso surinkta 774 doL) Po 
lygiai pasiųsta Altai, L. Bend
ruomenei ir Vlikui. 

S O P H I E B A R Č U S 
•AMO SOMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 950 vaL ryto. 

Stotis WOPA 14*0 AM 
Transliojam ii nuosavos studijos Mar-
ąuette Pk., vedėja Aldona Oaukus. 

7150 & Mapteffoii A v o n e 
Chkmgo, IL «96? i 

Te į TTO-lMg 

Arūną*. KaminskaN. L I E T U V I Ų O P E R A 

Gounod opera 

FAUSTAS 
su 

VALPURGIJOS NAKTIES SCENA 

Chrintian Smith. 
Heii8\enu* 

I>arr*»t Kowadfr, 
F'*usta* 

Violeta Karo<«ait*>. 
Choreografija 

1984 m. gegužės 5 d., 7:30 vai. vak. 
gegužės 6 d., 3:00 vai. popiet 

Anita rukulmikvt. 
Margarita 

MORTON EAST HIGH SCHOOL AUDITORIUM 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 

Diriguoja ARCNAS KAMINSKAS 

Bilietai 2o.OO. 20.00. 15.00. ftl.00 

Joną* Yazn<*lifl, 
MefiKtofehs 

Mgirda* Rrarin. 
Valentina* 

Gaunami Vazneliu prekyboje. 
2501 We»t 71 st. St. Chicaffo. IL 60629 

471 1424 

Ir autobusų bilietai Kaunami ten pat 

PaStu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekj išrašant. Lithuanian Opera Co.. Inc. 

MA20S PARAPIJOS 
DIDELĖS AUKOS 

Klebonas kun. S. Morkūnas 
paruošė metinę aukotojų apys
kaitą, knygoje su bažnyčios 
nuotrauka. 

18 apyskaitos matyti, kad iš 
mažytės 78 šeimų parapijos 
1983 pajamų turėta 92,797.51 
dol. Išlaidų 80,609.52 dol. Su
taupyta 12,187.99 dol. Sausio 1 
d., parapijos pinigų bankuose 
buvo 283,861.07. dol. 

Vietinis 

VESTUVINĖS 
MEDŽIAGOS 

pas Fishman's! 
Ccucagoje puikiausia* ir didžiausias 
pasirinkimas visų medžiagų, reikalingu 
sukurti ka nors brangaus ir puošnaus 
Nuotakai ir Pamergėms. 
MŪSŲ plačiam rinkiny yra: Gražiu iSsiuvme 
tųorsanzŲ ir tinkliniu importuotų i Italiios. • 
Heathcoat's gryno Šilko „English llluston' 
(taip pat ir Nykm) Išsiuvinėtos organzos 
importuotos is Šveicarijos. ..Loopmg" 
Klostytos organzos apsiuvimai ..ivory" ir 
balti Daug kitko jskaitant nauiausias 
medžiagas matomas vestuviniuose 
žurnaluose 

* ^ S»nc»1903 v 

' 1101 S. OESPLAIN ES ST.. CHICAO0 
! (at Rooseveit Rd . v, Bik. 

aast of the Dan Ry»n Expy.) 
AMPLE FREE PARKINO 

922-7250 
HOURS: Tues-Sat 9-5:30; 
Sun 9:30-5. Closed Mon 
MasterCard a VISA *e 'ccme 

CLASSIFIED ADS 
lAKTJOMOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. Vn kamb. apšild. butas 
-Marąuette Parke. Skambint po 5-os 
vai. vak. tel. 778-5759. 

^MtltlIlIlIlHlllsalllllllllliallHiniHIIIIIIIItlHUlIlIUIIIIIIIIIlU 

APSIPIRKITE DABAR!! 
asacaessca i JSSCSCm ssaesssssss: — ' i — M — l W. Il-I • • * 

I 
| WASHIXGTON RED or GOLDEN 

DEUCIOUS APPLES—OBUOLIAI 
& ANJOU PEARS—KRIAUŠĖS S sv. $1-oo I 

f GREEN PEPPERS—ŽALI PIPIRAI 
S dė iė$Q.95 

| FRE8H PASCAL CELERY-^SALIERAI sv.. £ £ c I 

I CA1IFORNIA LEMONS—CITRINOS 3 sv. $ - | .00 I i " 
i 

RED RIPE FLORIDA STRAWRERR1ES— 
BRAŠKĖS pint g Q c 

FRESH 2U0CHINI sv. c S 
SLICING CTJCUMBERJv-AGl BKAI c s 

Margarita Momkipne. 
Swhrli« 1 

Morta 
Kazy* ' H f l i -

Sc^no« Produkcija 
Kmilija Sakadotakiene. Alfa M M , 

rhorv»dv« 
Bernarda. Prapuoleniu. 

Wagn*n« 

RC COLA, DIET RITE; BURRLE UP 
t Htnj įmoks A A c. 

ORANGE JUICE—APELSINŲ SUNKA L$ 6*L 

SCOTT PETERSEN ASSORTED 
LL NCHEON MEATS 

I 
»v. pk. *-f .39 g 

FRESH SLICED KRAK L S POLKH HAM— 
LENKIAKAS KUMPIS gy. %gy,\9 

BRICK sv. 

PIENAS 
2% PIENAS 
1% arta NUGRIEBTAS PIENAS 

H2W 

PA f-j.59 

««L $-jj» 
SOUR CREAM—GRIETTNt: 

Išpardavimas kovo men. 21 iki 25 d. 
DM 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue — Td. 284-8704 

L 
4177 Archer Avenue — 
8740 S. Ridgeknd Ave. -
7069 W. Cermak Rd. — 

Teį. 254-0018 
Tel. 430-4787 
Teį. 788-8500 

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

F A S H I O N C A R P E 1 S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3364 W. 6S St. — TeL 778-9064 
SSSSSS 

R E A L E S T A T E 

• • * • • • • • • • • • • • » * * • • • • • • • • • « • • • • • « 

HBaBSĮSB 

FACKAGE EXPRESS AGESCY 
MARIJA JTOREIKIENS 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai paceldaujamos seroa rOSle* pre 
ksa. afalatai U Europos sandelių. 

W . N S U Oucago, IL «W2» 
T«L — S25-2787 

M O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O < X X 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
>oooooooooooooooooooooooooc 
xx>ooooooooooooooooooooooo-
10 — 28 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas T 

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

3208^ W. 96th Street 
x>oooooooooooooooooooooooo< 
• • • » M M M 

V A L O M E 
RUIMUS IR BAIJ>1 S 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B Ū B N Y S 

TeL — RE 7-5168 
* » M U M I M M M > M M > H I I » . 
o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

te A. Š I M K U S 
IMCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBUC 
į 42«» S. Maptewood — TeL 254-7450 
' Taip pat daromi Vertimai, Giminių 

iškvietimai, pildomi Piliety ^ s prašy-
i mai ir kitokie blankai. 
j - oooooooooooooooooooooooooo 

M O V I N G 
ŠERĖNAS paklausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 

Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
TeL — WA 5-8068 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
IMI W. H Ct, Chlcago, IL 00629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantlnas 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5998 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

MEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chlcago, IL 00032. TeL 027-5990 

Atdari ap±iūr*jimui 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

Se07 W. 58 Place — Naujas bungaio. 
3014 W. 84 St. — 3-jų mieg. mūrinis 
5057 S Kno* — Naujas 3 butų 
0740 W. « St — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. 1% vonios. 

TIK $20,000 
5 dideli miegami, 2 vešios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$i,20o įmokėti, turinčiam gerą kre
ditą. N*. 717 

2 butų — 2 butų — 2 butų 
N a 009 — Vieta mamai i ^ auklto 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami. 
1 \i vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
butas viršuj. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 
No. 814 — Naujas 3-jų butų. Archer 

ir Kenneth. 
No. 011 — Naujas 2-jų butų. 56-ta ir 

Pulaski. 

AR NORITE PARDUOTO 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMBLY REALTT 
TeL — 434-7100 

BY OWNER 
Garfleld Rldge — ApyL Archer k 
Harlem Ave. Savininkas parduoda me
dinį namą giminingom Šeimom gyven
ti: 6 kamb. apačioj ir 4 kamb. butas 
viršuj. Karštu var.d. apšild. Du mal
koms kūrianami židiniai. Kilimai nuo 
sienos iki sienos. Pusryčiams barai. 
Spintelės virtuvėse. Du 2-jų maš. ga
ražai. 90 p. pločio sklypas. Susitari
mui apžiūrėti skambinkite po 7:30 
vai. vak. (angliškai) teL 580-2302. 

Ant 65-tos ir Talman savininkas par
duoda mūr. 6 kamb. 3-jų miegamųjų 
namą su naujais kilimais, moderniška 
virtuve ir mūr. garažu. Namas par
duodamas skubiai ir nebrangiai, ry
šium su darbo persikėlimu. Skambin
ti tel. 434-0293. 

LAIKYKIMĖS MARO.UETTE PKE. -
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. ' 

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

• 

Didelis gražiai įrengtas bungale. Pui
ku didelei šeimai 

SIMAITIS REALTT 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 6Srd Street 
TeL 436-7878 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHfii 
BUTTJ NUOMAVIMAS 

Draadiineo — Valdymas 
Namu pirkimą* — PanUviaMM 

INCOME TAX 
Notarlatao — Vertlmaa 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedrie Ave. — 778-2238 
OIIIIIIIIIIII 

• 

D t M E S I O 

i man uii.iiZXJ . 

>ooooooooooooooooooo<x>oooo. 

MASTER PLUMBING 
Llcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo-
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
n ą ^ , lietuvilkai. 
SERAPINAS — TeL 636-2980 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X > 0 0 ( 

Apaimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nee jis pU6muaUi skaitomas lie

tuvių dienraltks, gi skelbimų kai-

noe yra vudema prieinamos 

iiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 

Pranas Dotnsaitis 
Elsa Verloren Van Themaat 

Vyr. redaktorius — Chartes Du Ry 
Albumo formato dail. Prano Donv 

šaičio darbų reprodukcijų knyga su 
Elsa Verloren Van Themaat išsamu 
įvadu j dailininko asmenybę ir kury-
bą. Išleista 1976 m. Cope Town, South 
Africa, SouUi African National Gal-
lery. Antroji laida išleista 1984 m. 
Lietuvių Dailiojo Meno instituto, Lie
tuvių Fondo padalinio, lėiomis. Liuk
susinis leidinys. Graži dovana bent 
kuriomis progomis. Kaina su persiun
timu 26 dol. Užsakymus siusti "Drau
go" adresu. 

•iiiiimiiimmiiiniimiHiitiiimmmmti 
Porakaitf "Draugą", duokiti 

JI kitiem. raotikytytL 

http://uii.ii


dų efektai. Ši atlikimo priemo
nė, atrodo, tinka tik dainų re
pertuare, o žodiniam menui ji 
yra vargiai įmanoma. 

Ypač visą šios poemos sce
ninį pastatymą papuošė ir jo 
meninį lygį dar daugiau pakė
lė keturios dainų įtarpos, ku
rias atliko iš tų pačių skaity
tojų sudarytas choras. Mišrus 
choras "Dainuokit", "0 Vieš
patie'! ir "Tikėjimo Lietuva", 
moterys — "Neduokit kelio 
jai". 

Visų dainų žodžiai buvo 
paimti i§ "Vaidilos Valiūno" 
poemos. Dainoms muziką su
kūrė muzika* Antanas Skri-
dulis. J is ir chorą paruošė ir 

dainas palydėjo pianinu. Šios 
dainos yra gražiai ir melodin 
gai sukomponuotos ir be abe
jo gali būti įtrauktos į kiekvie
no lietu visko choro repertuarą. 
Kai kurios poemos dalys dar 
buvo palydėtos kanklių muzi
ka iš juostinio. 

Visas šis Daytona Beach lie
tuvių meninio vieneto naujas 
pasirodymas liko gražus mū
sų tautos šventės minėjimo 
programos prisiminimas, šios 
šventės dalyviai programos 
atlikėjus pagerbė atsistojimu 
ir nepaliaujamais plojimais. 
Rengėjai visus apdovanojo pa
vasariškai pražydusiomis ro
žėmis. 

Vaidila Valiūnas drauge su 
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Balfo Juno Beach, Fla., nauja valdyba su centro 
vald. pirmininke M. Rudiene. Iš kairės: J. Garla, 

A. Pilipavičienė, Maria Rudienė, A. Biliūnienė ir 
J. Mildažis. Nuo t r_ Jm Garlos 

Lietuviai Floriaoje 
VAIDILA VALIŪNAS 

DAYTONA BEACH SCENOJE 
"Esu aš, vaike, Vaidila Valiūnas, 
Aš skausmo balsas tėviškės 
skriaudų. 
Kai juodą dieną mums rytojus 
lemia, 
Einu aš guost sūnų širdies 
gyvos". 

Šiais žodžiais vasario 16 die
ną savo sodriu, dramatišku 
balsu aktorius Kazys Barū-
nas Daytona Beach lietu
viams Tautos šventės progra
moje pristatė Vaidilą Valiūną. 

"Vaidilos Valiūno" roman
tiškai dramatišką poemą su
kūrė mūsų žymusis poetas 
Bernardas Brazdžionis, gy
vendamas ant Ramiojo van
denyno krantų. Turbūt, poe
tas tada net nepagalvojo, kad 
Ši poema kada nors galėtų bū
ti pritaikyta scenai. Ir tikriau
siai į mintį jam neatėjo, kad jo 
sukurtam Vaidilai Valiūnui 
teks perkeliauti skersai šį že
myną ir užkopti ant scenos ne
seniai susitelkusiame Dayto
na Beach lietuvių pensininkų 
telkinyje prie Atlanto vande
nyno. 

Tačiau šio bandymo ėmėsi 
lietuviško teatro nepalaužia
ma entuziastė režisierė Dalila 
Mackialienė. Ir šiandien jau 
galime drąsiai tvirtinti, kad 
šjs naujas jos bandymas pil
nai pateisino įdėtą darbą ir rū
pestį ir apsivainikavo dar vie
nu atmintinu jos kūrybinio 
gyvenimo laimėjimu. 

Vaidila Valiūnas yra vie
nas didesnių B. Brazdžionio 
kūrinių. Jo savita eiliavimo 
forma ir dramatinio elemento 
išryškinimas Šį kūrinį, turbūt, 
šiek tiek išskiria iš visos kitos 
jo taip gausios kūrybos. Poe
mos turinys yra simboliškas, 
tačiau surištas su gyvenamo
sios kasdienybės realybe. Ja
me išryškėja nūdienės Lietu
vos tragiškas Ūkimas, tautos 
vargai, įgimti lietuvio tėvynės 
meilės jausmai, Šviesesnio gy
venimo viltys, o taip pat ir pa
vergėjo dvasinės menkystės 
žymės. 

Senųjų kunigaikščių laikų 
kanklininkai keliaudavo per 
didingą Lietuvos žemę. Jie ap
dainuodavo kunigaikščių gar
bę, Lietuvos vyrų žygdar
bius... Vaidila Valiūnas neša 
savo kanklių dainą per nute-
riotą, žiauraus priešo min
džiojamą ir plėšiamą žemelę ir 
"aš tartum arfa aidėt nepa
liausiu... ir aš jūsų dainą, kaip 
aidas dainuosiu, ir aš būsiu jū
sų auksinė styga"... 

Ir taip B. Brazdžionis jaut
riu poezijos žodžiu, giliu poeto 
įsijautimu nuveda Valiūną 
pas pavasario artoją ir "regi 
jis: artojas basas ir vienplau
kis suvilgęs žemę prakaito la
šais, kaip Šventas Izidorius, 
štai klaupiasi ir meldžias 
drauge su kanklių jo bal
sais"... 

Savo amžinoje kelionėje 

LAIŠKAS " D R A U G U I " 

AR BAŽNYČIA 
AR ŠVENTOVĖ? 

"Drauge" Pov. Skardžius (.3-
II) iškėlė žodžio "Bažnyčios" 
vartojimo klausimą. 

Per kelis Šimtus metų sla
viškas žodis "Bažnyčia" yra 
vartojamas, prigijęs, kaip sa
vas lietuviškas ir Lietuvoje ir 
svetur. Bozcnyca — gudų, 
katal. vartojamas — dievna-
mis (apytikriai išvertus). Ru
sai, gudai provoslavai turi 
cerkvę, lenkai — kosciolą, vo
kiečiai — kirche, anglikonai — 
church. Arkivyskupas J. Skvi
reckas "Naujo Testamento" 
vertime (1946 m.) vartoja Baž
nyčia (Eklezija). Arkivysku
pas knygos įžangoje rašo: siū
lomi bažnyčios pakaitalai: 
dievnamis, Šventykla, švento
vė neišreiškia Eklezijos (loty
niškai) sąvokos, todėl nevar 
totini; ypač šventovė žodžio 
įafcnis _ svventy — lenkiška. 
Toronto "Tėviškės Žiburių" 
savaitraštis vietoje bažnyčios 
jau vartoja šventovė. . . 

Bažnyčios sąvoka apima ir 
maldyklą (šventovę), vietą, 
kur krikščionys susirenka 
melstis ir bažnyčios organiza
ciją ("kurios pragaro vartai ne
nugalės"). Kadangi lietuvių 
tautos kamienas savoje žemė
je kovoja dabar už tikėjimą, 

Bažnyčią (kaip šventą vietą), 
kenčia, važiuoja į "(iulag 
Archipelagus", miršta, tai ar 
tikslu bažnyčią išmesti iš lie
tuviškų širdžių. Pavergti lietu
viai kovoja už Dievą ir Baž
nyčią.... 

Nepr. Lietuvos laikais be 
švietimo ministerijos žinios 
niekas negalėjo "kalti" nauja
darų. Manau, kad laikraščių 
redaktoriai, spaudos darbuo
tojai gyvenantieji įvairiuose 
pasaulio kampuose, neturi mo
ralinės teisės keisti Žodžius, 
"išrasti" kalbos naujas tai
sykles, kaitalioti ra 
pn.? Rygiškių Jono kalbos 
gramatika yra taisyklingos 
lietuvių kalbos šaltinis, pa
grindas. Ačiū Dievui, kad 
"Draugas" iki šiol laikosi Ry
giškių Jono rašybos, dar "ne
kepa" naujadarų. 

B. Vmėnas 

Valiūnas paguodžia nužudyto 
partizano motiną ir jo seserį; 
palydi kolonas savanoriš
kiems Sibiro darbams; girdi 
balsą į taigas išvežtųjų; susi
tinka išvarytus prieglaudos se
nelius: užsuka į bedievių klu
bo 8usiriukimą ir net į 
bolševikiško teismo salę. Ap
lankęs milžinkapį, pasimel
džia prie sudegintos bažny
čios griuvėsių ir pagaliau 
bando aiškintis, ką ošia šimt
mečių ąžuolų viršūnės. 

Visa ši kelionė poemoje yra 
išsakyta jautriu poetišku žo
džiu. Jos beklausydamas klau
sytojas nė nepajunta, kad ir 
jis pats pradeda drauge su 
Vaidila Valiūnu keliauti ir 
matyti savo akimis, ką kank
lininkas išgyvena. 

Kūrinys parašytas vientisa, 
įprastinės poemos forma. Nė
ra jokio pagaunančio veiksmo 
eigos, nėra dialogų ar gauses
nio būrio pasikalbėjimų. O tuo 
pačiu nėra ir veiksmo įtam
pos. Veikalas klausytoją už
buria jautriu lyriškumu ir dai
laus žodžio magika. Tad ir 
scenoje jį galima pastatyti tik 
statiškoje skaitytinėje formo
je. 

Tačiau režisierė D. Macke-
lienė sugebėjo poemos atliki
mą taip sutvarkyti ir įdomiai 
žiūrovams pateikti, kad visi 
išgyveno pilną dramos teatro 
vaidinimo įspūdį. 

Ji pati, pasakotojos žodžiais 
surišdama atskiras poemos 
dalis ir tuo pačiu sudarydama 
kiek dramatiškos įtampos 
vaizdą, visas kitas poemos da
lis paskirstė paskaityti vi
siems kitiems šio meninio vie
neto dalyviams. Be jos pačios 
ir K. Barimo į poemos atli
kimą buvo įjungti. J . Barūnie-
nė, J. Daugėlienė, A. Jagutie-
nė, A. liekis, A. Kašubienė, A. 
Kašubą, G. Lapenas, J . Sodai-
tis ir S. Sukarevičienė. 

Po daugelio darbo valandų 
ir didelių pastangų jie visi la
bai gražiai ir meniškai atliko 
savo vaidmenis. Buvo galima 
aiškiai pastebėti, kad visi bu
vo kruopščiai pasirengę, pil
nai įsigyvenę į skaitomus teks
tus ir įtikinamai juos atliko. 
Klausytojai, lyg užhipnotizuo
ti, didžiausiu dėmesiu ir susi
kaupę sekė ištisai visą skaity
mą ir dainas ir gailėjosi, kad 
visas vaidinimas taip greitai 
užsibaigė. Vaidilos Valiūno 
pranašystės žodžiai ties mil
žinkapiu, turbūt, tektų laikyti 
viso skaitymo ir atlikimo 
aukščiausia viršūne. Laukto 
įspūdžio nesudarė skaityme ai 

UŽSISAKYKITE "DRAUGO" PLATINIMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G Ą , 

vienas (£1JOO) doleris 
Kataloge rasite dideli, įvairių knygų pasirinkime, ku

rios išleistos laisvame pasaulyje. Užsakymus siųskite: 
"DRAUGAS", 4M5 W. S M Street, 

Gyv. Sunny Hills, Floridoje. Anksčiau gyv. Chicagoje, 
Marąuette Parke. 

Gimė Lietuvoje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė Ragauskaitė, 

duktė Dalia Daukša, žentas Romas, sūnus Edmundas, marti 
Anna, anūkai Laura, Seleną ir Mykolas; Lenkijoje sesuo 
Sofija Zaremla; Sunny Hills, Floridoje, žmonos sesuo Valė 
RumSienė, ir brolis Pranas Ragas su šeima Chicagoje. , 

Kūnas buvo pašarvotas kovo 17 d., šeštadienį Black 
burn-Wachob koplyčioje, Chipley, Florida. 

Laidotuvės įvyko kovo 19 d., pirmadienį, iš koplyčios 
buvo atlydėta j Sunny Hills Sv. Teresės bažnyčią, kurioje įvy 
ko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų buvo 
nulydėtas į Sunny Hills Lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai dėkujame visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse 

Nuliūdę: 2MONA STASE, DUKTĖ, 
ŠONUS IR ANŪKAI 

Dideliam kovotojui už Lietuvos laisvę, 
Ateitininku Meno Draugijos "Šatrijos" 
Kūrėjui ir Garbes Pirmininkui 

A + A. 
PROF. D& JUOZUI ERETUI mirus, 
jo seime, gimines, draugus ir artimuosius 
nuoširdžiai uzjauaa ir liūdi 

SATRIJIECIAI 

Mylimai mamytei, uošvei, senelei ir prosenelei 
A f A . 

ROZALIJAI KAMINSKIENEI 
Lietuvoje mirus, 

BIRUTC JANUSKEENf 
ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

DETROITO SV. ANTANO PARAPIJOS 
CHORO VADOVAS MUZ. ST. SLIŽYS* 
CHORISTĖS IR CHORISTAI 

Mylimai motina! 
A f A. 

KAZIMIERAI DIDŽIULIENEI 
mirus Kolumbijoje, jos sūnums (VYTAUTUI ir AUGIUI 
bei jų ŠEIMOMS, ir dukrai ALDONAI DIDŽIULYTEI 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

ELENA ALEVVIENĖ 

STASYS NAUMUS 
Detroit, Mkhigan 

A f A JUOZUI PUNISKAI 
m i r u s , 

liūdinčią velionio motina Elena; Puniskie-
ne bei jo seseris Onute Rimkienę ir jos sei
me, Joaną Rudeniene ir jos seimą giliai už
jaučiame ir kartu su jais liūdime. 

ALDONA IR JUOZAS STASIUUAI 
IR ŠEIMA 

mumis apkeliavo mūsų žemę. 
apdainavo mūsų tautos var 
gus ir viltis ir niūrią tautos 
kasdienybe. Jos žodžiai sceno
je sujaudino Daytona Beach 
lietuvius. Neabejotinai šis mū
sų meno vienetas yra pilnai 
pajėgus ir vertas drauge su 

Vaidila Valiūnu apkeliauti ne 
tik Floridos, bet ir tolimesnių 
vietovių lietuviškus telkinius. 

J r>gi. 

Jeigu parkritai vakar, atsis
tok šiandieną. 

H. G. WeUs 

Sių metų kovo mėnesio 24 dieną sueina metai, kai 
i i mūsų tarpo amžinam poilsiui iškeliavo 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1984 m. kovo 
16 d., 8:10 vai. vak., po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 75 m. 
amž. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

Dipl. ekonomistas 

Ričardas Algirdas Estka 
A. A 

KUN. STASYS YLA 
Šiai liūdnai sukakčiai prisiminti šventos Mišios bus 

atnašaujamos Lietuvoje, Toronto, Kanadoje, švč. M. Ma
rijos Gimimo bažnyčioje kovo 24 d. 6:30 v. r., Tėvų Ma
rijonų koplyčioje 7-tą v. r. ir pagrindinės šv. Mišios Tė
vų Jėzuitų koplyčioje 10 v. r. 

Labai prašome prisiminti Jį maldose ir dalyvauti 
pamaldose. 

Broliai: Jonas ir Donatas ir kiti artimieji 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIRi k TORIAI 

DOVYDAS P. CAIDAS u GERAI DAS F. DAIMID 

1 K i b \ K OERNlŠK< >S KOPI Y CIOS 

4330-34 So. Calitornia Avenue 
Telefonai 1 A 3 . '* 10 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YArJ> 7 1741 2 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Te! RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 
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X Muz. R. Lampsatytė, sol. 
V. Mozūraitytė ir smuik. M. 
Kollars kovo 11 d. atliko sėk
mingą koncertą Miami lietuvių 
klube. Kovo 14 d. koncertavo 
St. Petersburgo Lietuvių klube. 
Vėliau koncertuos kituose mies
tuose. Chicagoje koncertas ren
giamas kovo 25 d. 3 vai. p . p. 
Jaunimo centre. Rengia "Mar
gutis". 

x šakių apskrities klubo na
rių susirinkimas saukiamas šių 
metų kovo 25 dieną 1 vai. po pie
tų Vyčių saiėje Chicagoje. 

X Vitražo menas — šio penk-
m a l lankantis Lietuvoje,sudaro j tadienio, kovo 23 d., vakaronės 
progą nušviesti jos gyvenimo I Jaunimo centro kavinėje tema. 

' Paskaitą skaitys ir skaidres ro
dys svečias iš New Yorko dail. 
Albinas Elskus, vitražistas ir 
meno dėstytojas. Pradžia 7:30 
vai. vak. 

X Gyčio liuk'vičiaus, lankan
čio Chicagos universiteto labo
ratorinę gimnaziją, straipsni 
apie Lietuvą atspausdino mo
kyklos laikraštis Midway", kas
met pripažįstamas, kaip vienas 
geriausiai redaguojamų aukštes
niųjų mokyklų laikraščių visam 
krašte . Jaunuolio pergyveni-

sąlygas ir pabrėžti lietuvių pasi
priešinimą priespaudai. 

X Ona Pulkaunikienė, pralei
dusi beveik visą žiemą Kalifor
nijoje, išskrido į Floridą. Ir ato
stogaudama rūpinosi Balf o dar
bais. 

x Lietuvių Istorijos draugi
jos narių ir jų bičiulių susirinki
mas bus kovo 28 d. 5 vai. A 

x Inž. Vytautas Mažeika iŠ 
Chicagos persikėlė nuolatiniam 
apsigyvenimui į Floridą. 

X "Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa didžiai įvertindama 

L'etuvos Vyčių ir Moterų sąjungos 20-tos kuopos nariai, ss. irinkę prie autobuso Brighton Parke vykti į šv. Vardo 
katedrą šv. Kazimiero minėjimui vasario 25 d. Išvvką rganizavo J. Paukštis, vyčių 36-tos kuopos pirmininkas. 

Nuotr. P. Malžtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Rūgytės bute. Darbotvarkėje į dienraščio "Draugo" atliekamą 
— pranešinąs apie kelionę j ju-1 d a r b a - spausdintu žodžiu skleisti 
biliejines iškilmes šv. Petro ba-! 1*! palaikyti lietuvybę ir infor-
zilikoje, r enkamas šv. Ka^imie- , m u o t i t u v i u s plačiame pasau-
ro garbei Romoje. Pranešėjai i *&> Pradedant 1984-sius metus, 
yra Alicija Rūgvtė ir Jor.as I - 1 ™ - k u k U a - ~ č i a u ™oširdžią 
Račkauskas. J r . Bus rodomos I 5° d o 1 a u k * dienraščio palaiky-
skaidrės iš kelionės ir iškilmių, ! mo reikalams". Pasirašė E . Ven-

| gianskas, kuopos pirmininkas. 
x LB Marąuette Parko apy- Į j ^ b a i dėkojame visiems kuo-

Imkės valdyba šį sekmadienį, i pog nar iams už auką i r gražų 
kovo 25 d. 11 30 vai ryto. tuoj j laiškutį, 
po ".et'jvišku parr^ldv reneia šv. i 
Kar.miero minsimą š< * M. ' * J u 0 z a s S t a n k u * > Madiscn, 

JANULAIČIŲ IŠLEISTUVES 

Šeštadienio vakare Chicagą i; 

I U * K \ I J E T U YIAM S'' 
METTN fc ŠVENTE 

"Laiškų lietuviams" metinė 
šventė vyko kovo 1S d. Jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišias aukojo re
daktor ius kun, J . Vaišuys, SJ, 
pamoksle primindamas mūsų 
patriot inę pareigą ir spaudos 
reikšmę. Skai tymus atliko V. 
Kasniūnas. Aukas atnešė Va
karių šeima. Vargonais grojo 
muz. M. Motekaitis. 

Po pamaldų buvo konkurso 
premijų įteikime «*, — eninė pro
g r a m a i r vakarienė. Pradėda
m a s renginį kun. J. Vaišnys pa
žymėjo, k a d šis konkursas jubi
liejinis — 25 m. sukaktis. Pra
nešė, kad jaunimas ats iuntė 17 Į 
rašinių, o vyresnieji — 4. Dau- | 
giausia premijų laimėjo Ped. i 
lituan. ins t i tu to s tuden ta i Buvo į 
rašinių i š Illinois universiteto I 
s tudentų, iš Los Angeles litua
nistinės mokyklos. 

Vertinimo komisijos sekretorė 
E . Sakadolskienė. perskaityda-
m a protokolą, pranešė, kad pre
mijas laimėjo suaugusių grupėj į 
D. Staniškienė — 125 doL, an t r ą | 
— Biru tė Kožicienė — 100 dol., 

Jaun imo grupėje 100 dol. — 
J. šelmienė, 80 dol. S. Zr-ato-
r iūtė (ji laimėjo ir kitą premiją 

cm 
tačiau gamtos išdaigos sulaikė 
tik dalį toliau gyvenančių, da
lyvavo apie 150 žmonių. Pro
grama susidėjo daugiausia i? 
šiltų atsisveikinimo su Janusai-
čir.is žodžių. Vakaronę pradėjo 
'Margučio' ' radijo vedėjas P. 

M a r i j a Gimimo parapijos s a l ė - . W i s c - • _ « _ _ * _ _ _ * * t a Petrulis, pakvi ėsdama*' k a l i * į a ? i e J 

je. Apie šv. Kazimierą k a l b ė s ! F r o g a aplanke "Draugą' ir pa- ^ _ p ^ ^ g i s f ^ ^ ~ orga 
kaz.r ..-rietė ses. Perpetaa. Me- I ? a l P a p ^ ^ « n y ^ s ^ r * š ą įsi 
ninę programą atliks "Dainuo-1 &i° *1 už didesnę sumą. 
jančios žemaitės - . Po minė ji- j x Kun. Ben. Rutkauskas, Jo-
mo įvyks L B Marąuette Parko I n as Šiaučiūnas, Cicero, UI., Jo-
apylinkės metinis narių susirin- • nas Ramoška, Danutė Dirvonie-
kimas. Visi kviečiami daly-:nė, G. Gibisas, Halina Bagdo-
vauti. nienė, Marytė Utz, Feliksas 

X Algis Sodonis, lankas B r o t - I 1 1 - * " * ***** Aleksiejūnas, 
her Rice katalikišką gimnaziią Aloyzas Paltaržickas. Chicago, 
Chicagoje, mokyklos laikraštvje I m - apsilankė "Drauge" ir įsi-
"The Standard" a t spausd ino . , ^ 0 * v a i r i u l e i d i n i u - didesnes 
straipsnį apie LKB Kroniką, .sumas-

x Ona Satedžiūtė-Cerškienė x ^ ^ 1 " ^ Naruševičius, 
atsiminimus apie kun. Vladą' P a t e r s ° n - N. J., Stasys Griežė, 
Butvilą jau parašė ir atsiuntė į; D°rchester, Mass., A. M. Buivy-
nurodytą vietą. Jos atsiminimai jd a s< Carhce, Mass., J. Vaičelm-
yra surišti su Utenoje buvusiais n a s " T o r o n t ° . Ont., Kanada, J. 
Mokvtojų kursais, kurių d i r e k - ! S t r a z d a s ' Toronto, Kanada, Lo-
torius buvo kun. Vladas Butvilą, i r e t t a Radžius, Gary, Ind., Elena 
o Ona Saladžiūtė tuos kursusj Vasaliūnienė, Lemont, 111., Juo-
] a n j c ė ' zas Stankus, Madison, Wisc., A. 

i jėzuitas kun. J. Vaišnys, buvęs Į Tėvų Jėzuitų ir Golfo Senjorų 
LŽS cv pirmininkas, "Laiškai vardu. Geriausios kloties linkė-

, lietuviams" redaktorius, paskel-! jo "Dainavos" tautinio ansamb-
s u a r d v T l l e t ^ i ž u r n a l i s t a s ! ^ k a d Janušačiams "Laiškai jlio atstovas V. Jasinevičius, ir 
suar yti Mxwrtą u r n a n s ų ą ; iįet_via.nr_5T-* bus siuntinėjami į i Varno vardo Montessori v a i k ų , . . 
jungos ir _ B Marąuette f a r k o j p l o r i d , . i k i ^ g ^ ^ ^ K o s . j namelių direktorė J . Krutulienė. i — 70 dol.) ir R. Navickaitė. 70 
apylinkes valdybos organizuotą | ^ M ^ ^ R u _ . dol. _ R, Steponavičiūtė. P o 
'JVakaron, su Jurgiu Janusą!- • ^ J į c e n t „ _ ^ Susinnkimui vadovau^ ėmusi h a m į ^ Z Budrytė. A. 
" " ' " Jaunimo centro k a v i n ė j e , , . . . . _ T , . . . . . LB Marąuette Parko vald. pirm. „ . . . * _ e , , . . . 

. v , . , ., . idybos padėką J. Janušaiciui uzi _,. , \ . . _ . . . . , f . C - a ž y t e i r G. Eidukaite. 
"•""*•"• * - - -••••••••' .* r . ^ . B. Vmdasiene pakvietė zodj tar-

^° ? " l j T T o i t i Marąuette Parko Namų savi- Laureačių vardu kalbėdama 
tuvių Operos vaid. pirm. V Ra-! . . z „ 7,., .. Į _ 0*. -?•-*.- J - I . • 
, . . . , , , r

 T _ . , . tunkų draugiios pim, 25. Mikuži, i R. Steponavičiūte padėkojo me-
džius prurune, 1 ad Janušaitis i „_ * ,.&r_ F . . . . I _ I Z _ I * T » _ _ , • t r 

,., , , _ , . . _ ' "Paramos tarnautojų atstovei cena tams : kun. J . Prunskiui, V . ! 
ne tik plunksna, b e t i r lėšomis i ^ ^ < l D i r v o s „ l a i k r a š _ . fr j J a n u W a a i n ^ j . Veselkai, I 
yra prisidėjęs pne Operos dar- $ i o ^ Juodvalkį, P T ^ ! O. Pažarn iuka i t e i St. Rudokie-
bu. Vincas L rbc i a s papasakojo • ._ . r . . . , "L _ I - T * * . . -.- —... . i-_*-" valdvboe vicapinnimnkę B . ja-1 neuE. Antanaitienei. Dėkojo re-. Janusai'-iO žurnalistinę _ r T*, . I . . . . . _ . . , , •ii , , , - i : ' saitienę. Pa t i B. Vindašienė at- i dakcvja:. Platinimo konkurs? anizacine veiklą Vokietijo-'. . . , : ... . . . . i •_ • • • tr «• _ _ . _ « _ . 7 * . . , T T _ _ ; sis velkino eiliuota kalba ir su ; laimėjusiam V. Kasniunui kun , .- ic Hanau stovvkloje. Urbonas . . . . . . . . _ T „ _ . . _ _ _ . _ « . . , , , Draugo" dienraščio V\T. redak-Į J . . . . _ _ _ " _ . » i -i. ! valdybos vicepirmininku B . An- J . P runsk is įteikė 7o dol. Me 

i parcae ir ten ieiito Uetuvių laik-, A - ' i X , Z JL1 „,«.,«_,«, T*«a S ,An 9h, v « ^ « i . i«_f r t *- «„„ . 
raščio kopiją. 

j driukaičiu įteikė dovanėlę. LŽS j cenatų va rdu laimėtojus svei-
valdyba padovanojo išvykstan-; k indamas kun, J . I runsk i s pa-

x Kun. Mykolas Kirkilas pa- ' kė už didesnes sumas įvairių 
vaduoja Beverly Shores Šv. į leidinių. 
Onos bažnyčios kleboną kun. i 
Charles Doyle, kuris sveiksta! x ** M ' Slavėnienė, Buffalo, 
po širdies operacijos. ĮN- Y - P r a n a s Sabalas, Harbert, 

Mich.. Vladas dv inskas , Juno 
x Zigmas Banevičius iš Pa- jBeach. F l a , užsisakė įvairių lei-

ryžiaus j Chicagą atvyko kovo; dinių. 
20 d. 'Margučio" kovo 25 d. į 
3 vai. p. p. Jaunimo centre ren-1 x Dr' V< Sn»gV?n*, istonkė, 
giamame koncerte jis a t l i k s ! s u d u k r a D a U a Bylaitiene lankė-
įdomią oantomimos p r 0 - a m ą . « "Drauge" ir įsigijo naujausių 

j leidinių. 

toriaus kun. Prano Garšvos ge-
rišusius linkėjimus į Floridą iš
vykstantiems Janušaičiams. A. Bagdonas atsisveikino Is- j čiam pirmininkui Jono Puzino į brėžė, k a d jie savo kūrybingu-

Toliau trumpą žodį t a r ė Lie- i t oriJ°s draugijos vardu, dr. L. | raštų dvi knygas. A. Pužaus- j mu t a rnau j a grožiui, tiesai, gė-
tuvos respublikos vicekonsule Kriaučeliūnas dikojo už stiprią j kas perskaitė sveikinusių ir ge-1 riui. 
Chicagoje M. Kriaučiūnienė, iš-! paramą ruošiant dvi Tautinių riausios kloties linkinčių laiškus, j P rogramą pravesti buvo pa
reiškusi konsulės J. Daužvardie-! š o k h * šventes r atsisveikino Juos atsiuntė: LŽS Garbės na- Į kviesta N . Užubalienė. Varduvi-
nės ir savo linkėjimus. Kalbėjo! Tautinės są-go? Chicagos sky- • rys kun. J. Prunskis, "Pasaulio i ninkama gen. kons. J . Daužvar- Į 

1 riaus vardu. Algis Regis atsi-1 lietuvio" redaktorius B. Nainys, į dienei, red. J . Vaišniui buvo į 
' "Varpo" r edak t Ant. Kučys. j į teikta p o gėlę. Jiems i r kit iems i 
Kanados Lietuvių Žurnalistų są- j varduvininkams sugiedota "H- j 

giausių metų". 
Meninę programą atliko Lin

da Ruzgaitė, g i tara p r i t a rdama 
ir padainuodama "Ant Nemuno ! 

kran to" i r k i t as dainas liaudies j 
dainų motyvais . Tautiniais d r a - Į 
bužaais pasipuošusi dainininkė į 
laimėjo didelį klausytojų palan- j 
kurną ir dėmesį. Pabaigoje 
į t raukė i r visus svečius į dainą. 

Savo humoristiniais kupletais 

x Kristina ir Algis N o r k a i J sveikino Illinois Uetuvių Res-
Willowbrook, m , vertindami j publikonų lygos vardu ir primi-
lietuvišką žodį. užsiprenumera- į n ė darbą Šv. Kazimiero Uetuvių 
vo "Draugą" vieneriems me- kapinių Pasauliečių komitete, 

I kur Janušaitis buvo informaci-
; jos direktorius, ginant lietuvių 
tradicijas kapinėse, šu tą žodį 
tarė JAV LV Vidurio Vakarų 

tams. 

x Baniutė Kronienė, Claren-
don Hills, UI., Autanina Jonynas. 
Chesterton, Ind., Juozas Mačiu-
laitis, Redford, Mich., W. Ka- į ?.y. 

į apygardos valdybos pirm. K. 

mantauskas. Norwood, Mass., F . i 
A. Zailskas, Chicago, 111., Stasė I Tolia'-i p Pet rut is pakvietė 

Šembrotas, Chicago, IU., užsisa- i Adeckienė taip pa t iš Chicagos, | "Dainuojančias žemaites". Gm-
įvairiomis progomis atsiuntė po i V^?s vadovas K Skaisgirys a t 

jungos vaki. pirm. A. Gurevičius, 
Vladas Būtėnas, Ritonė Rudai-
tienė. 

Visi kalbėtojai palietė panašią 
temą: Janulaičio darbštumą. 
energingumą, gyvenimišką op
timizmą, įsipareigojimų ištesė
jimą. Visi reiškė geriausius lin
kėjimus įsikuriant pastoviam 
poilsiui Floridoje. Visi ragino 
neužmiršti Chicagos ir č ia palie-

10 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Jonas Juodikis, CPA, St. 
Petersburg Beach, Fla., Dalia 
Grybinaitė, San Francisco, Cal., 
mūsų bendradarbė. Jadvyga 
Matiukas, Detroit. Mich., Julija 
Astasauskas, Baltimore, Md., J . 
Pargauskas. Toronto, Ont., Ka-

sisveikino Jariušaičius parapijos 
choro vardu. Dainininkės Bro-

kamų draugų. Visi reiškė viltį, j klausytojus smagiai nuteikė R a 
kad nebus į šalį numesta Janu-

nė Stravinskienė, Aldona Unde- Į šaičio plunksna i r jis d a r dau-
rienė ir Dana Varaneckienė su-1 giau rašys į lietuviškus laik-
dainavo penkias dainas, jų tar
pe kupletinę. kelionei į Floridą 
pritaikytą "Kur smėlio laukai". 

Vakaronės vadovavimą pe-

raščius. 

Labai jautriais žodžiais už šį 
išleistuvių vakarą dėkojo Jurgis 
Janušaitis savo i r savo šeimos 

Visi kviečiami atsilankyti. 

x Linksmus Balandžio 1 d. 
išvakarių šokius rengia PLJS 
Ryšių centras kovo 31 d. šaulių 
namuose. Pradžia 8 vai. vak. Ch icag<>. I " 
Gros Pop-Tops Apsirengusiems 
"punk" rūbais jėjimas 3 dol., ki
tiems — 4 dol. 

x N A M U K PIRKTI PA
SKOLOS duodamo* muiaia mė-
n*«iniua įmokėjimais ir priei-
Mimsia nuošimčiais. Kreipkitės 
i Mutual Federal S&vings, 2212 
Weft Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. («k.) 

x PaiMkomas vyriškis. Atsa-
komingas asmuo reikalingas ad 
ministracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede-
n l Savingv. TeL 847-7747. 

(sk.). 

nada, Kostas Gaputis. Nopico, rėmęs B. Juodelis pakvietė kai- •' v a f ^ žadėio "nepabėgti" nuo 
Kanada, L. Reivydas, Los Ange- į bėti Lietuvių Fondo ats tovus: ' 
les, Cal., A. Poderis. Southfield, j M a r i j ą fo^nę „ A . Juodval-
Mich.. atsiuntė po 10 dol. aukų j k į ^ p r i s i n _ u m u i įteikė Ja-
,vainomis progomis. Laba i aciu. Į n u § a i č i u . , . p r e z i d e n t u m e d a U - . 

X Aldona Kamantienė, Dow-! ^ t u v i ų Tautinių Namų atsto-
ners Grove, 111., Antanas Sprai Į vas M. Valiukėnas dėkojo už pa-

. . ... , . . . . . naitis, Mississauga, Kanada, Jo - ; r a m ^ r a š t a i s « už tai, kad Janu-: vaišės, kurioms vadovavo Salo-
X C. Uutakas, Australija, Juo - , n a g g ^ j ^ ^ s t p e t e r s b u r g ! š a i t i s vienas pirmųjų įsijungė į mėja Endrijonienė, Marąuet te 

?.as Dobilas, Jurgis Zajauskas, j Be&ch F J a V a n d a R e e s g ^ j , l namų pirkimo vajų, tapdamas t Parko LB apylinkės atstovė, i r 

x R. Kubiliūtė, jaunosios kar
tos spaudos darbuotoja, Jonas 
Litvinas, Joana Bukaveckienė, 

apsilankė "Drau 
g e " ir įsigijo naujausių leidinių. 

lietuviškų darbų ir neužmiršti 
senų, Chicagoje paliekamų drau
gų. Šauniai suskambėjo "Il
giausių metų". P o visų, nors ir 
trumpų, tačiau ilgokai užsitę
susių kalbų, prasidėjo tradicinės 

Jonas Augustinius, Chicago, BĮ., į 
užsisakė įvairių leidinių už di
desnes sumas. 

i r Zita I "šimtininku" Skautų vardu kal
bėjo Vidurio Rajono vadeiva A. 

x Liudvikas špokas, vVoodha-
ven, N. Y.. A. J. Kubilius. Justi
nas Vizgirda, J. Vilutis, Chicago, 
UI., J. Pultinevičius, Omaha, 
Nebr., įvairiomis progomis a t 
siuntė po 10 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

x Vladas Garbenfo, Ona Da-
niusevičius, Emilija Juršėnaitė, 
Lionginas Pliūra, P . O. Jasulai
t is , D. Bylaitiene, O. Izokaitis, 
Emi l r a Meškauskas, Juozas 
Paškevičius, visi iš Chicagos, 
Antanas Ragauskas, Bronius 
Paliulionis. Bruno Dapkus, Ci
cero, „ . , A. Giedraitis, Tucson, 
Ariz., Pe t ras Mazaitis, Sudbury, 
Ont., Kanada, Juozas Naikelis. 
Omaha, Nebr., įvairiomis progo
mis atsiuntė po 10 dol. aukų. 

Monica, Cal.. Juozas 
į Petkai, Kirkland. YVash., dr. J . 
Pikūnas. Dearborn. Mich., Do- į Paužuolis. dėicodamas Janušai-
minic Vaičiūnas. Cleveland, ! č i a m s - k a < i ;^augino tr is skau-
Ohio, Juozas Ališauskas, Che-1 ***• K u n - J Borevičius kalbėjo 
sapeake. Va., įvairiomis progo
mis atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

X Po 5 dol. atsiuntė aukų: 
Greta Dombrovalskis, J . Zabu
lionis, K. Šidlauskas, Ana Gied-
riūnas. Vacys Slušnys, Pe t ras 
Macnorius, R. Stropus, Ged. 
Sakevičius. Antanas Labanaus
kas, Kazys Danta, Albertas 
Boreišis, Julius Bulota, Vai. Si- Į 
mon, Bruno Peterson, J. šuo-1 
pys, Kazys Šimėnas, Vladas Pa-1 
jėda, Simonas Kontrimas, H. 
Tamošaitis, V. Raulinaitis, Ro
mas Libus, J. Kapočius, F . 
Spingys. Po 3 dol. — J Gabru 
sevičius, J. Saladžius, O. Gailiu 
nas Visiems labai a?iū. 

Kazimieras Rožanskas. Sniego 
audra jau buvo praėjusi, tačiau 
vakaronės dalyviams dar teko 
nemaloni pareiga valyti apsnig
tus automobilius. A. P . 

Mokyt Ir*™ Regienė su pirmojo skyriaus mokini*!* Dariau* ir Girtno !it. 
mokvkl'iif Muo»» R^m)r<t~» • v^'-^** 

sa šol iūnaitė i r Audronė Alek
naitė. Jų humoristinių eilėraš
čių fo rma perteiktas motinos i r 
dukros pasikalbėjimas įnešė 
linksmos nuotaikos. Pavaizda
vo "Laiškų lietuviams" istoriją. 
Aptarė ir žurnalo bendradarbius 
iš linksmosios pusės. Klausyto
j ams t a ip patiko, k a d net ploji
mais per t raukė. 

Scenoje daugiausia pasirodė 
jaunimas. Sceną papuošė D. 
Varaneckienė. Programą bai
giant N . Užubalienė pasijuokė iš 
mergaičių, savo pavardžių galū
nes nukertančių, galūnės vieton 
palikdamos " e " savo pavardėj . 
Padėkojo visiems pr ie šio rengi
nio prisidėjusiems. 

Konkurso premijas sprendė 
komisija: kun. Ant. Saulaitis — 
pirm., E . Sakadolskienė — sekr., 
M. Drunga, A. Likanderienė ir 
N. Užubalienė. 

Kun . Ant. Saulaičiui sukalbė
jus maldą, vyko vakarienė, ku
rią paruošė V. Talandytė. Buvo 
ir laimėjimai. 9. P r . 

DON VABNO POSTO 
ŽAIDIMAI 

Don Varno Posto pagelbinis 
moterų vienetas Nr . 986 ruošia 
parengimą — Bunco — kauliu
kų žaidimus sekmadieni kovo 
25 d , 2 v a i p. p . Don Varnas 
posto name, 6816 So. W e s t e m 
Avenue. 

Šios -organizacijos pirminin
kė F rances Urnežus praneša , 
kad bus daug ver t ingu dovanų 
ir visi bus pavaišinti taPra ir py-

l t ARTI IR TOLI 
JL k. tmgnmm 

— lietuvių Rašytojų draugi
jos valdyba primena, kad leidyk
los a r autoriai prisiųstų Ju ry 
komisijai po 3 knygas, išleistas 
su 1983 m. data, iki šių metų 
balandžio 1 dienos. Ju ry komi
siją šiais metais sudaro Violeta 
Kelertienė — pirm., dr. Rimvy
das Šilbajoris ir dr. Živilė Bilai-
šytė — nariai. Knygas, kandi
datuojančias dailiosios literatū
ros 1983 m. premijai gauti, siųs
t i šiuo adresu: Violeta, Kelertas, 
P. O. Box C^5, Richland Centr t . 
WI 53981. 

— Livija KHvečkaitė, studi
juojanti Rttugers-Douglas uni
versitete New Brunswick, N. J., 
pasižymėjusi sporte, buvo išrink
t a slidinėjimo komandos kapito
ne. Įvykusiose sudinėjimo pir
menybėse Hiden Valley, N. J., L. 
Klivečkaitė laimėjo pirmą vietą 
ir pripažinta A grupės šių metų 
geriau a slidinėtoja. Ji gavo 
trofėją, bet įteikime negalėjo 
dalyvauti, nes buvo išvykusi j 
Romą dalyvauti šv. Kazimiera 
jubiliejaus minėjime. Jai trofė
ją paėmė jos draugė. 

— Vladas ir Albina Kulpav : 

čia", gyv. Palir. Beach Shores, 
Fla., vasario 14 d. vietinės spau
dos buvo parinkti kaip to mene 
sio garbinga pora. "P. B . S. 
News" buvo įdėtas aprašymas 
su nuotraukom. Koresponde r: 
t a s pažymėjo, kad Valentiu'* 
dienos proga geresnės poros 
ieškoti nereikia, nes jie švenčia 
jau 63-jų metų vedybų jubilie
jų. Jiems palinkėjo daug gražių 
dienų. 

VOKIETIJOJE 
— Kun. Vaclovas šarka y. 

krašto valdybos įgaliotinis Harr;-
burgui ir Žemutinei Saksonijai 
Hamburgo, Hannoverio, Leben 
stedto ir Bad Zvrischenahno apy
linkės bendradarbiauja su kram
to vyriausybe ir tarp savęs . 
Hamburge yra apie 500 taut ie
čių, y ra daug menininlaj, veikia. 
Lietuvių moterų klubas, Savi
šalpos fondas, rengiami minėji
mai. Osnabruecko lietuviai ven
gia priklausyti Lietuvių Ben
druomenei, nes jie nori nuva
žiuoti pas savo gimines į okf.~ 
puotą Lietuvą. 

— Lietuvių Bendmomer 
darbuotojų suvažiavimas vyV 
lapkričio pabaigoje Romuvoj"' 
Atidarė L B valdybos i žd in inke 
Vincas Bartusevičius. Suvažį* 
vimui pirmininkauti buvo iš
r inktas inž. Ričardas Herms-, 
nas iš Miuncheno, o sekretoriu
mi Justinas Lukošius. Apie 
valdybos veiklą pranešė S M H 
Grodbergienė. Apie Vasario i ? 
gimnazijos būklę pranešimą pa
darė direktorius Andrius šm* 
tps. Apie Miuncheno lituanisti 
nę mokyklą pranešė tos mokyV-
los vedėja Alina Grinienė, pr> 
mindama, kad j ą lanko 9 moki 
niai, kurių tik 1 nemoka lietu
viškai. 

ragu, o pelnas bus skiriama-
kariams veteranų ligoninėse. 

Kitos komiteto narės yra 
Violet Jocius, Joanne Sobeckis, 
Jean Pargauskas, Valerija SU. 
naitis, Mary JurgeL Bernice Am 
brose, Stela Wabol, A^elė P o 
cius, Rita Radcliff ir Denise 
Hornik. A. 
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