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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

P l u n g ė . Kunigas Ignacas 
Zeberskis, neakivaizdiniu bū
du baigęs Kunigų seminariją 
ir dirbdamas Plungės bažny
čios vargonininko pavaduo
toju, padėdavo parapijos kle
bonui kanauninkui Gasčiūnui 
pastoracijos darbe. 1982 m. 
pradžioje Plungės klebonas 
k a n a u n i n k a s G a s č i ū n a s 
kreipėsi į Kuriją, prašydamas 
tarpininkauti pas RRT įgalio
tinį Petrą Anilionį dėl kun. I. 
Žeberskio įdarbinimo vikaro 
pareigose. P. Anilionis pagra
sino vyskupui uždarysiąs tas 
bažnyčias, kuriose dirbs tokie 
kunigai kaip I. Zeberskis, t.y. 
neturintys valdžios leidimo. 

Atsakydamas į prašymą, P. 
Anilionis atsiuntė Plungės 
bažnyčios komitetui ir kle
bonui raštą, kuriame gra
sinama uždaryti Plungės baž
nyčią, jei joje ir toliau dirbs 
kun. I. Žeberskis. 

P. Anilionis pasiūlė vys
kupui iš naujo pasiųsti kun. I. 
Zeberskį mokytis į Kauno ar 
Rygos Kunigų seminarijas ir 
iš naujo šventinti kunigu. 
Minėtas kunigas yra beveik 60 
metų amžiaus. 

* * • 

S k a r d u p i a i (Kapsuko raj.). 
1983 m. liepos 28 d. Skardupių 
bažnyčioje buvo egzaminuo
jami vaikai Pirmajai išpa
žinčiai ir šv. Komunijai bei iš-
d u o d a m o s k o r t e l ė s 
Sutvirtinimo sakramentui. 
Atėję į bažnyčią Kapsuko raj. 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Merkevičius, švietimo 
skyriaus vedėjas ir dar kele
t a s asmenų užsipuolė parapi
jos kleboną kun. Boleslovą Če-
gelską, kam jis moko vaikus. 
„Mokiau ir mokinsiu", — at

sakė klebonas, kartu parei
kalavo, kad pareigūnai ne
gąsdintų vaikų ir apleistų 
maldos namus. 

Vėliau dėl minėto įvykio 
Skardupių parapiją užplūdo 
pareigūnai iš milicijos, vyk
domojo komiteto, sakėsi, net iš 
prokuratūros. Buvo tardomi ir 
gąsdinami vaikai, jų tėvai, 
bažnyčios komiteto nariai, 
neliko nuošaly ir kun. B. Če-
gelskas. 

Rugpjūčio 23 d. parapijos 
klebonas kun. B. Čegelskas 
buvo nubaustas 20 rub. admi
nistracijos bauda. 

* # * 

Molėtai . 1983 m. liepos 1 d. 
į Molėtų bažnyčią atėjo mies
to vyk. k-to sekretorė Dau-
borienė, draudimo inspektorė 
Ustinčiukienė ir darbuotoja iš 
milicijos. Komisija rado baž
nyčioje Stasę Rokaitę, beruo-
šiančią būrį vaikučių Pirma
jai Komunijai. Atvykusieji už 
šį „nusikaltimą" surašė aktą. 

Rugsėjo 10 d. Stasė Rokaitė 
buvo kviečiama pas proku
rorą Resusparį. Tą pačią dieną 
buvo pakviesti liepos 1 d. ras
ti bažnyčioje IV b. kl. moki
niai —' Kavaliauskaitė, Basti-
jokaitė, Tarvydas, Meškėnas, 
Gaivelis ir kiti. Vaikai buvo 
klausinėjami apie Stasę Ro
kaitę; kas juos mokino tikėji
mo tiesų, kas davė kate
kizmus... 

Rugsėjo 19 d. administra
cinės komisijos posėdis nu
baudė Stasę Rokaitę 50 rub. 
bauda ir prigrasino nekartoti 
daugiau tokių „nusikaltimų". 

* * * 

Telš ia i . Nuo 1981 m. yra 
persekiojama Telšių Kultūros 
mokyklos koncertmeisterė Zita 
Vasauskienė, mat KGB suži
nojo, kad ji retkarčiais Telšių 
Katedroje groja vargonais. 
Prieš pat 1981 m. Kalėdas 
rajono vykdomojo komiteto 
patalpose ji buvo įspėta, kad 
švenčių metu negrotų Kated
roje. Pavaduotojas Jankus 
grasino Vasauskienei: „Jei ir 
toliau vadovausi Katedros 
choreliui, neleisime dirbti Kul
tūros mokykloje. Pati pasi
rink — arba mokykla, arba eik 
dirbti į bažnyčią". Nieko nepa
dėjo Z. Vasauskienės aiš
kinimas, kad Katedroje ji 
groja laisvu nuo darbo metu. 
Kadangi Z. Vasauskienė 
neatsisakė pagroti Katedroje, 
nuo 1982 m. rugsėjo 1 d. jai 
buvo perpus sumažintas 
valandų skaičius Kultūros 
mokykloje, o nuo 1983 m. 
gegužės 1 d. atleista iš darbo, 
„kaip nevykdanti komunis
tinio darbo uždavinių". Be to 
Z. Vasauskienė buvo kal
tinama kam lankosi atlai
duose ir Panų kalne. Pasta
ruoju metu jai nebeleidžiama 
tęsti studijų Klaipėdos Kon
servatorijos neakivaizdi
niame skyriuje. 

(Bus daugiau) 

„Rūpintojėlis". Skulptoriaus Alcide Tico skulptūros detalė iŠ šv. Petro 
Bazilikos, Lietuvos koplyčios. 

Teismas leidžia 
gaudyti imigrantus 

VVashingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas nusprendė 
antradienį, jog imigracijos 
valdininkai turi teisę netikė
tai įžengti į fabrikus, įmones ir 
patikrinti ten dirbančius, 
ieškodami nelegalių imig
rantų. Šitokie tikrinimai ne
laužo konstitucijos skelbiamų 
piliečių teisių. Septyni teisėjai 
prieš du leido imigracijos įstai
gų tarnautoj.;:^s tardyti įta
riamuosius apie jų pilietybę ir 
Hl^ię. 

Lenkijoj mirė 
stalinistas Berman 
V a r š u v a . — Lenkijoje mirė 

visų užmirštas Jakub Ber
man, vienas svarbiausių po
karinės Lenkijos komunistų 
vadų. Stalino laikais j is tu
rėjęs tiesioginį telefoną su 
Kremlium, per jį eidavo visi 
Maskvos įsakymai. Jis vado
vavo komunistų sistemos įve

dimui Lenkijoje kartu su Go-
mulka ir Bierutu. Artimas jo 
vadovaujamos grupės polit-
biure bendradarbis buvo E. 
Ochab. Po 10 metų politbiure, 
kur jis vadovavo saugumui, 
ideologijai ir propagandai, 
Berman buvo, po Stalino mir
ties, išmestas iš politbiuro ir iš 
vyriausybės, kur jis buvo vice
premjeru. 

Berman 1956 m. partijos 
centro komitete turėjo aiš
kintis dėl savo „klaidų", ta
čiau 1957 m. jis buvo pašalin
tas iš partijos. Tuo metu buvo 
kalbama, kad dėl jo pažemi
nimo kaltas įgimtas lenkų 
antisemitizmas. Žinią spau , 
doje apie Bermano mirtį pasi
rašė „giminaičiai". 

Londone apsupta 
Libijos atstovybė 

— Nigerijos karinė vyriau
sybė paskelbė naujus spaudos 
laisvę varžančius įstatymus. 

— San Francisco teisme 
sovietų šnipas inžinierius 
James Harper prisipažino 
kaltu. J is pardavė lenkui 
agentui daug elektroninių 
paslapčių už 250,000 dol. 

Londonas. — Libijos vy
riausybė jau pagarsėjo pasau
lyje savo išsišokimais. Antra
dienio įvykiai Londone sukėlė 
protestus visame pasaulyje, 
pastatė naujoje krizės šviesoje 
Libijos santykius su Bri
tanija. 

Apie 70 Libijos išeivių, Lon
done studijuojančių Libijos 
piliečių, surengė demonstra
ciją prie Libijos ambasados, 
kurią Libija vadina „liaudies 
biuru". Londono policijos pri
žiūrimi, libiečiai taikingai 
vaikščiojo gatvėje, sušukdami 
prieš diktatorių Khaddafi nu
kreiptus šūkius. Staiga iš am
basados lango pasipylė auto
mato š ū v i a i . Londono 
policininkė Yvonne ^letcher, 
25 metų, buvo nušauta, 11 de
monstrantų buvo sužeisti, du 
jų sunkiai. Policija apsupo am
basadą, užtvėrė gretimas gat
ves. 

Britanijos vidaus reikalų mi
nisteris Leon Brittan pasmer
kė Libijos elgesį ir pareika
lavo, kad visi diplomatai 
išeitų iš atstovybes. Tuo tarpu 
Tripolyje, Libijos sostinėje, 
Libijos ginkluoti vyrai apsupo 
Britanijos atstovybę ir nelei
do ambasadoriui, po dienos 
darbo išeiti namo. 

Jau nuo 1979 m. Libijos at
siųsti teroristai ėmė puldinėti 
Britanijoje gyvenančius išei
vius libiečius ir kitus valdžios 
priešus. Dėl tų smurto veiks-

Nauji pabėgėliai 
iš Kambodijos 

Bangkokas . — Tailandijos 
vyriausybė pasmerkė Viet
namo kariuomenės puolimus 
prieš pabėgėlių stovyklas 
Kambodijoje, visai netoli Tai
landijos sienos. Artilerija 
apšaudė Ampil stovyklą, kur 
gyvena 32,000 kambodiečių, 
Nong Samet ir Nong Chan 
stovyklas, kur prisiglaudę 47,-
000 ir 16,000 kambodiečių. 
Daug moterų ir vaikų žuvo. 
Apie 75,000 jau perbėgo į Tai-
landiją, kuri neturi kur pabė
gėlių dėti. Tailandija prašo 
tarptautinės paramos pabė
gėlių reikalams. 

mų buvo ištremti du Libijos 
diplomatai. Pats Khaddafi 
1981 m. paskelbė, kad jo 
priešai užsienyje bus lik
viduoti. Tais metais Vakarų 
Europoje buvo nušauta 11 Li
bijos piliečių, trys jų Britani
joje. Šiais metais čia sprogo 
dvi bombos, nukreiptos prieš 
Libijos emigrantus. 

Dar neaišku, ar britų spe
cialios komandos puls Libijos 
ambasadą. Pagal diplomatinį 
etiketą ambasada yra Libijos 
teritorija, tačiau stebėtojai 
mano, kad pati Libija jokių įs
tatymų ar tradicijų nesilaiko. 

Libijos užsienio reikalų mi
nisteris Treiki pareiškė, kad 
niekam neleidžiama įžengti į 
Libijos ambasadą. Londono 
policija galės įeiti tik su Li
bijos pakvietimu. 

Ginčas Salvadore 
EI Salvador . — Antrieji 

Salvadoro prezidento rin
kimai bus gegužės 6 d. Dabar 
tarp politinių partijų vyksta 
ginčai dėl balsuotojų registra
cijos. Dešiniųjų srovės at
stovas d'Aubuisson tvirtina, 
kad amerikietiškoji kompiu
terizuota balsuotojų registra
cija labai paini, ji apsunkino 
balsavimą, daug kas negalėjo 
balsuoti pirmuose rinkimuose 
dėl kilusios painiavos. Kiti 
reikalauja registravimo, nes 
kitaip dešinieji vežios balsuo
tojus iš vienos būstinės į kitą 
ir balsuos keliskart. Spren
dimą dėl registravimo turi pa
daryti laikinasis prezidentas 
Aivaro Magana. 

— Nežinomi piktadariai nu
šovė Salvadore JAV amba
sados saugumo tarnautoją 
Zapata Romero. Jo žmona 
sužeista. 

— Izraelio ministeris be 
portfelio, buvęs gynybos 
ministeris Ariel Sharon pasa
kė kalbą Vakarų kranto 
naujakuriams. Jis puolė 
Ameriką, kurios politika suar
dė jo planus Libane. Sharon 
ragino žydus apgyvendinti 
kiekvieną Judėjos. Samarijos 
ir Gazos dalį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Los Angeles federalinis 
teismas atmetė 82 moterų 
sportininkių skundą, reika
laujantį įvesti į Olimpines Žai
dynes moterų ilgųjų distan
c i jų b ė g i m ą . B y l o j e 
Tarptautinis Olimpinis Komi
tetas kaltinamas, kad vyrai 
žaidynėse bėga 5,000 ir 10,000 
metrų, o moterims tų bėgimų 
nėra. Tai esąs moterų lygybės 
principo laužymas. 

— Netoli New Buffalo, 
Mich., vieškelio 1-94 poilsio 
vietoje nušauti du keleiviai, 
abu apiplėšti. Indianos poli
cija suėmė jauną vyrą. 

— Nežiūrint blogų JAV -
Irano santykių, Amerikoje stu
dijuoja vis daugiau iraniečių. 
Jei 1980 m. jų studijavo 568, 
tai pernai vizas gavo jau 
3,585. 

— Izraelyje lankėsi Sovietų 
Taikos komiteto delegacija, 
pakviesta Izraelio - Sovietų 
Sąjungos draugystės są
jungos. Tel Avive prieš so
vietų vizitą demonstravo iš So
vietų Sąjungos emigravę 
žydai. 

— Prancūzų spaudos agen
tūra paskelbė, jog sovietų disi
dentui Andrejui Sacharovui 
Gorkio ligoninėje padaryta 
kojos gyslų operacija, pašali
nusi venos užsikimšimą. 

— Charlestone, Pietinėje 
KaroUnoje mirė garsus JAV 
karys gen. Mark Clark, pasi
žymėjęs II Pasauliniame ir 
Korėjos kare. 

— Pakistane iš kalėjimų pa
leistas 281 politinis kalinys, jų 
tarpe opozicijos partijų vadai, 
buvęs kariuomenės štabo 
viršininkas. 

— Vakarų Vokietijoje lėšų 
išeikvojimu apkaltintas parla
mento narys, buvęs social
demokratų vyriausybės minis
teris Egon Franke. 

— Izraelio vidaus reikalų 
ministerija paskelbė, jog per
nai 30 Izraelio žydų pakeitė 
tikėjimą, pereidami į krikščio
nių ar musulmonų tikėjimus. 
Iš jų 27 moterys perėjo į 
islamą, ištekėdamos už arabų. 
Trys žydai tapo katalikais. 
Izraelyje veikia organizacija, 
reikalaujanti suvaržyti misijo-
nierių veiklą. 

— Kipro salos turkai rug
pjūčio mėn. balsuos refe
rendume, kuris priims ar 
atmes nepriklausomos Kipro 
turkų valstybės konstituciją. 
Ją priėmus, lapkričio mėn. bus 
parlamento rinkimai. 

Britų spauda apie 
kun. A. Svarinską 

Londonas . — Didžiosios 
Britanijos katalikų savaitraš
tis „The Universe" paskelbė 
išsamų straipsnį apie Viduk
lės kleboną kunigą Alfonsą 
Svarinską, jo suėmimą, jam 
iškeltą teisminį procesą ir 
nuteis imą sunkia laisvės 
atėmimo bausme už religinę 
veiklą. Atkreipiamas dėme
sys, kad jau praėjusių metų 
viduryje apie 50 tūkstančių 
Lietuvos tikinčiųjų ryšium su 
kunigo Svarinsko suėmimu, 
buvo pasirašę peticijas sovie
tinei valdžiai, prašydami, kad 
visų mylimas ir gerbiamas 
kunigas būtų išlaisvintas. 
Savaitraštis rašo, kad devyni 
asmenys net pasisiūlė už kuni
gą Svarinską atlikti bausmę. 
Yra trumpai apžvelgiama ben
dra dabartinė Lietuvos Bažny
čios padėtis. Britų katalikų 
laikraštis kviečia skaitytojus 
rašyt i laiškus sovietinei 
valdžiai, prašant išlaisvinti 
kunigą Alfonsą Svarinską. 

Glaudus religijos 
ryšys su politika 

VVashingtonas. — Krikš
čionių Didžioji savaitė šiemet 
sutampa su žydų Passover 
šventėmis. Vakar prezidentas 
Reaganas susitiko Baltuo
siuose Rūmuose su JAV ka
talikų vyskupų konferencijos 
vadovais, įtakingais kardi
nolais ir arkivyskupais. Šiais 
prezidento rinkiminiais metais 
kampanijose vis dažniau 
iškyla religiniai klausimai. 
Įdomu, kad ir visa eilė kandi
datų turi glaudžius ryšius su 
tikėjimu. Neseniai iš kampa
nijos pasitraukęs kandidatas 
McGovern yra pastoriaus 
sūnus. Kandidatas VValter 
Mondale ir jo žmona abu yra 
pastorių vaikai. Sen. Gary 
Hart jaunystėje planavo tapti 
pastorium, lankė religinę kole
giją ir Yale universiteto teolo
gijos fakultetą. Kitas kandi
datas Jesse Jackson pats yra 
baptistų kunigas. Dažnai jo 
politinės kalbos skamba kaip 
baptistų pamokslai. 

Rinkimų kampanijoje de
mokratų kandidatai yra pasi
žadėję perkelti Amerikos am
basadą iš Tel Avivo į Jeruzalę. 

Arabai padeda 
Izraelio radikalam 
Je ruza lė . — Izraelyje vyks

ta rinkiminė kampanija, kurio
je daug kalbama apie naują 
palestiniečių terorizmo bangą. 
Ironiška, sako stebėtojai, tai, 
kad palestiniečių žygiai: bom
ba autobuse ir kito autobuso 
pagrobimas, padeda radi
kaliai Likudo koalicijai. Nuo
saikesni darbiečiai kritikuo
jami, kad jie nemokės kovoti 
prieš terorizmą. Dešinieji 
kalba balsuotojams, kad tik jie 
moka „sutvarkyti teroristus". 
Dėl to kyla piliečių parama 
ligšiolinei koalicijai. Dėl poli
tikos prieš arabus griežtumo 
auga ir buvusio gynybos mi-
nisterio Sharono rėmėjų skai
čius. 

Šv. Kazimieras 
Australijoje 

Adelaidė. — Vyskupijos 
laikraštis „The Southern 
Cross" paskyrė visą puslapį 
Lietuvos Globėjo šv. Kazi
miero jubiliejaus pami
nėjimui. Straipsnyje patei
kiama plati šv. Kazimiero 
biografija, rašoma apie Lietu
vos istoriją ir krašto da
bartinę padėtį, apie Australi
joje ir kituose laisvojo 
pasaulio kraštuose vykstan
čius šv. Kazimiero jubiliejaus 
minėjimus. Straipsnis yra 
iliustruotas šventam Kazi
mierui skirto vitražo Adelai
dės lietuvių bažnyčioje nuo
trauka. Švento Kazimiero 
jubiliejų plačiai paminėjo ir 
Melbourno katalikų savait
raštis „The Advocate". 
Straipsnyje aprašomos iškil
mės, kurios buvo surengtos 
Romoje šv. Kazimiero jubilie
jaus proga. 

Tuo pažadu jie giliai įsivėlę į 
religinius reikalus. Jų tikslas, 
žinoma, buvo pataikauti žydų 
tikinčiųjų jausmams, pavilioti 
Amerikos žydų balsus ir jų 
aukas. 

Aišku, kad Jeruzalė žydams 
yra nepaprastai svarbus mies
tas. Cia yra Siono kalnas, ant 
kurio kadaise stovėjo didžioji 
žydų šventykla. Sionistai tei
singai tvirtina, kad sionizmas 
būtų niekas be Siono kalno. 
Šiandien ten nėra šventyklos, 
tačiau dar likusi žydų Verks
mų siena. Prieš daug šimtų 
metų Jeruzalė tapo šventa ir 
krikščionims. Netoli Antro
sios žydų šventyklos griuvė
sių dar matosi romėnų Pre-
toria. Tai rūmai, kuriuose 
Pontijus Pilotas teisė Jėzų 
Kristų. Cia pat eina Kryžiaus 
kelias. 

Ant to paties kalno stovi ir 
musulmonams svarbi šven
tykla Dome of the Rock. Jie 
tiki, kad iš čia jų pranašas 
Muhametas pakilo į dangų. 
Islamo išpažinėjams tik Meka 
ir Medina svarbesnė vieta už 
Jeruzalę. Jungtinės Tautos, 
suprasdamos tokį tikėjimų 
susikryžiavimą, po britų pro
tektorato užsibaigimo, nu
sprendė padalinti Palestiną į 
žydų ir arabų valstybes, o 
Jeruzalę palikti tarptautiniu, 
Jungtinių Tautų prižiūrimu, 
miestu. Tai ir yra legalinis pa
grindas, kodėl daugelis pasau
lio valstybių savo ambasadas 
laiko Tel Avive, išskyrus Kos-
tariką ir Salvadorą, kurie 
nusileido žydų spaudimui. 
Daugelis krikščioniškų Baž
nyčių, jų tarpe ir Vatikanas 
yra pasisakiusios už sutarp-
tautintą Jeruzalės miestą. 

— Indijos uostų darbi
ninkai laimėjo streiką, gaus 
naujus algų pakėlimus. Strei
kas tęsėsi 26 dienas ir davė In
dijai nuostolių po 100 mil. dol. 
kasdien. Bombėjaus uoste 
neiškrauti stovi 87 prekiniai 
laivai. 

— Filipinų komisija, kuri 
aiškina opozicijos vado Aqui-
no mirties bylą, klausinėjo ka
riuomenės štabo viršininką, 
kodėl vienas kareivis, kuris ly
dėjo žuvusį Aąuiną. po šio mir
ties buvo pakeltas į leitenanto 
laipsnį. 

Reaganas gina 
savo politikę 

VVashingtonas. — Prezi
den tas Reaganas , kalbė
damas ispaniškai kalbančių 
organizacijų vadų suva
žiavime, gynė savo politiką 
Centrinėje Amerikoje ir kalti
no Kongresą, kurio debatai 
„toli nukeliavę nuo realybės". 
Kaip žinoma, vyriausybė 
prašė Salvadorui 92 mil. dol. 
paramos, Kongresas pažadėjo 
62 mil. dol., tačiau ir tos su
mos nepatvirtino prieš Vely
kų atostogas. Nepaskirtos ir 
lėšos. — 21 mil. dol. — 
paramai Nikaragvos laisvės 
kovotojams. 

Prezidentas pasakė, jog so
vietai skiria dideles lėšas, siek
dami pakeisti padėtį Cent
rinėje Amerikoje, bandydami 
įvesti ten virtinę prieš JAV 
veikiančių sovietų stiliaus dik
tatūrų. Mes negalime pasy
viai stebėti, kaip komunis
tinės diktatūros kišamos į 
gerklę Centrinės Amerikos 
žmonėms, kurie tų diktatūrų 
nenori. Jei prarasime Centri
nę Ameriką, pavojuje atsidurs 
mūsų pačių sienos, pasakė pre
zidentas Reaganas. 

Balandžio 19 d.: Did. Ketvir
tadienis. Timonas, Galata. 
Nomgaila, Nuomė. 

Balandžio 20 d.: Did. Penk
tadienis. Marceninas, Teonė, 
Goštautas, Lazdonė. 

ORAS 
Saulė teka 5:06. leidžiasi 

6:34. 
Debesuota, su pragiedru

liais, temperatūra dieną n0 1., 
naktį 40 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. balandžio mėn. 19 d. 
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VYKSTANTIEMS l 
„FAUSTO" 

SPEKTAKLIUS 

Kad Chicagos Lietuvių ope
ra šiam sezonui pasirinko 
Charles-Francois Gounod 
"Faustą", man burnos daug 
aušinti nebereikia, nes akis 
badančios reklamos kas kelin
tą dieną dedamos šiame dien
rašty ir jau pakartotinai ma
t y t o s k a i k u r i u o s e 
savaitraščiuose. Be to, iška
binti ir Detroitą pasiekę pla
katai. Savo detroitiečiam8 
skaitytojams, Lietuvių operos 
spektaklių lankytojams, pa
ryškinsiu tik vieną kitą svar
besnį faktą. 

Visų pirma įsidėmėkime, 
kad spektakliai jau čia pat, 
šeštadieni, gegužės 5 d. 7:30 v.v. 
ir sekmadienį, gegužės 6, 3:00 
v. p.p. Turint galvoje baisiau
sią Jungtinių Valstybių paštų 
chaosą, apie bilietų užsakymą 
paštu nebegali būti kalbos. Be
lieka tik kreiptis telefonu į gi
mines bei draugus čikagie-
č ius , kad j ie b i l i e tu s 
parūpintų. 

Antras įsidėmėtinas daly
kas yra tas, kad spektakliai 
įvyks nebe visų gerai Žinomo
je Marquette Parko Marijos 
mokykloje, o Cicero, IL, Mor
ton High School auditorijoj, 
kurios tikslus adresas yra: 
2423 S. Aust in Blvd., Cice
ro , IL. dėl to rūpintis nėra rei
kalo. Chicagos vakarinis prie
miestis Cicero yra švarus ir 
saugus, šiuo metu gal sauges
nis už rytinį Marąuette Parko 

pakraštį. 0 Austin bulvaras — 
Chicagos, ir ypač Cicero gy
ventojams gerai žinoma gat
vė. 

Gaila, taip susiklostė, kad 
Lietuvių operos spektakliai 
vyksta tą patį savaitgalį kai į 
Detroitą atskrenda Toronto 
„Aras". Dėl to po truputį nu
kentės ir vieno, ir kito rengi
nio ruošėjai, o labiausia nu
skriausti bus žmonės, kurie 
nori ir „Aro" ir „Fausto", bet 
turės tik vieną iš jų pasirinkti. 

SVEIKINIMAI IR AUKOS 
VII T. S. ŠVENTEI 

Iki Vll-sios Laisvojo pasau
lio lietuvių tautinių šokių 
šventės beliko pora mėnesių ir 
tos kelios dešimtys dienų ne
truks prabėgti. 

Kaip ankstesnių t. šokių ir 
dainų švenčių progomis, taip 
ir Septintosios proga, yra lei
džiamas stambokas leidinys, 
kuriame bus aprašyta bei nuo
traukomis iliustruota tautinių 
šokių šokėjų vienetų veikla ir 
sudėta nemažai kitokios tauti
nius šokius liečiančios me
džiagos. Leidinyje dedami taip 
pat sveikinimai ir Šventės ren
gimui aukotojų sąrašai. 

Detroite sveikinimus ir au
kas renka visiems žinoma vi
suomenininke, Balfo bef kitų 
organizacijų darbuotoja, Rožė 
Ražauskienė. Jos adresas — 
5912 Cambourne Rd., Dear-
born, MI 48127, tel. 278-
1353. Norintieji Šventės lei
diniui duoti sveikinimą, arba 
Šventės rengimo išlaidoms pa
aukoti, nebedelsdami tesikrei-
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DAR APIE IŠKILMES 
ROMOJE 

Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukaktį paminėti Ameri
kos lietuviai maldininkai į Ro
mą išvyko 1984 m. vasario 26 
d. Vyčius atstovavo beveik 200 
asmenų, iš bendro 500 mal
dininkų skaičiaus. Savaitės 
laikotarpyje iš daugelio Euro
pos kraštų į Romą atvyko dau
giau lietuvių maldininkų, ir jų 
skaičius pakilo iki daugiau 
kaip 1000 asmenų. 

Pirmosios šv. Mišios buvo 
aukojams Švento Jono Latera-
no bazilikoje. Buvo išdalinti 
lapai su lietuviškomis giesmė
mis, kad visi galėtų aktyviai 

įsijungti į Šias ir kitas Mišias. 
Antrosios buvo Santa Maria 
Maggiore bazilikoje. Visi da
lyvavo procesijoje bažnyčioje, 
giedodami "Pulkim an t ke
lių", šias šv. Mišias aukojo lie
tuviai vyskupai. Mišių aukoji
me dalyvavo ir kiti į iškilmes 
atvykę kunigai. Vyskupas V. 
Brizgys aukojo šv. Mišias kon-
celebruojant aštuoniems kuni
gams. Jos paliko neišdildomą 
įspūdį. 

Kovo 3 d., (šeštadienį), turė
jome privačią audienciją pas 
popiežių. Jam įžengus į salę. ji 
nušvito, kaip šviesiausią pa
vasario dieną. Vieni verkė 
džiaugsmo ašaromis, kiti lyg 
stabo ištikti stovėjo. Eidamas 

L i e t u v o s V y č i ų c e n t r o v a l d y b o s v i c e p i r m . E l e o n o r a S l u ž i e n ė , 
s p a u d o s r e i k a l ų t v a r k y t o j a M a r y t ė L e p e r a ir C V p i r m i n i n k ė 
F/oreta S t u k i e n ė R o m o j e . 

pia į R. Ražauskienę. Visi svei
kinimai turi būti įteikti iki 
gegužės 15 d. 

Alfonsas Nakas 
K A N . J . TUMO 

VAIŽGANTO 
MINĖJIMAS 

Sekmadienį, balandžio 29 d., 
12:30 vai. vidurdienyje, (tuoj 
po šventų Mišių), Šv. Antano 
parapijos salėje įvyks kanau
ninko Juozo Tumo Vaižganto 
minėjimas, jo 50 metų mirties 
sukakties proga. Paskaitą 
skaitys poetas ir dramaturgas 
Stasys Santvaras. Meninę 
programą atliks moterų kvar
tetas, (B. Januškienė, C. Pliū-
rienė, N. Sližienė ir A. Tarnu-
lionienė), vadovaujamas muz. 
Stasio Sližio. Salės ir scenos 
papuošimus tvarko meninin
kas Mykolas Abarius, o paro
dėlę rengia A. Vaitiekaitis. 
Minėjimą ruošia Detroito Lie
tuvių Kultūros klubas ir Tau
tinės sąjungos Detroito sky
rius. Visi kviečiami šiame 
minėjime dalyvauti. 

į sostą Šventasis Tėvas tiesė 
rankas kiekvienam, kurį tik 
galėjo pasiekti. Praėjo tik ke
lias pėdas nuo manęs. Jo plau
kai buvo balti, akys ryškios, o 
veidas papuoštas šypsena. 

Šventasis Tėvas kalbėjo 
mums lietuviškai ir angliškai. 
J is sakė, kad lietuviai ir len
kai ypatingai garbina šv. Ka
zimierą. Pasidžiaugė, kad lie
tuviai drąsiai gina savo 
kultūrą ir tradicijas. Lietuvos 
Vyčių pirmininkė L. Stukienė 
įteikė jam Aldonos Saiminin-
kienės iš šiaudelių sukurtą pa
veikslą, vaizduojantį moteriš
kę retežiais surakintas rankas 
tiesiančią į Rūpintojėlį. 

Kovo 4 d. ryte atvykome šv. 
Mišioms į katedrą. Daug mo
terų dėvėjo tautiniais drabu
žiais. Buvome nuvesti į prieki
nius suolus. Aplinkui altorių 
buvo dvi eilės gyvų gėlių. 

Šv. Tėvas buvo pakvietęs 
Europos kraštų vyskupus da
lyvauti šiose iškilmėse. Dau
gelis jų atvyko. Dvasiškiai bu
vo susodinti pirmose trijose 
eilėse, abiejose altoriaus pusė
se. Dešinėje pusėje buvo suso
dinti garbės svečiai, o kairėje 
— asmenys, kurie priims ko-
muniją iš paties popiežiaus 
rankų. Lietuvos vyčiai turėjo 
atstovų abiejose grupėse. 

Mūsų pirmininkė Loreta 
Stukienė atstovavo vyčiams 
Mišių aukos įteikime. Ji atsi
klaupė prieš popiežių; jis pa 
laimino ją, jos šeimą ir drau
gus. 

šv. Mišios buvo laikomos lo
tynų, lietuvių ir italų kalbo
mis. Tikinčiųjų maldos buvo 
skaitomos ir kitomis kalbo
mis. 

Šventasis Tėvas parodė 
mums daug meilės, ir tai buvo 
didžiausia jo dovana mums. 
Visą gyvenimą prisiminsime 
šias Mišias, Šventojo Tėvo lai
kytas Švento Petro ir Povilo 
bazilikoje Romoje. Mūsų šir
dys prisipildė džiaugsmu, ir 
atsinaujino mūsų viltys, kad 
per šv. Kazimiero užtarimą 
Lietuva vėl bus laisva. 

Marytė 

KELIAUJANTIS 
BRIDGEPORTO 

AMBASADORIUS 
J U R G I S JANUSAITIS 

Buvo laikai, kada Chicagos 
Bridgeporto lietuvių kolonija 
neturėjo sau lygios. Bridge-
portas buvo tapęs savotišku 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
centru. Pačioje Bridgeporto 
širdyje beveik šimtmetį pui
kuojasi gotikos stiliaus puoš
mena Šv. Jurgio bažnyčia, sta
tyta senosios kartos lietuvių 
sunkiai uždirbtais centais. O 
kas nežino Lietuvių auditori
jos. Bet laiko dantys ėda vis
ką. Kito ir Bridgeporto lietu
viškosios kolonijos veidas. 

Tik patys ištikimieji pasili
ko senoje kolonijoje. Jų tarpe 
sutinkame mūsų aktorius Sta
sę ir Joną Kelečius ir niekada 
nepavargstantį kultūrininką, 
pedagogą, visuomeninką Vin
cą Urboną. 

Kad šios kolonijos vardas 
dar retkarčiais švystelėja lie
tuviškajame horizonte, tenka 
padėkoti akt. Kelečiams ir 
Vincui Urbonui. 

Šios kolonijos keliaujančiu 
ambasadorium reikėtų laikyti 
kaip tik Vincą Urboną. Tai 
liesokas, Sl-muosius metus at
šventęs pedagogas, lietuviš
kuoju gyvenimu besisielojąs, 
daug metų čia išgyvenęs. J i s 
išskirtinė asmenybė. J i s 
paskutiniuoju laiku gerokai 
pajudino Bridgeporto lietuvių 
gyvenimo nuotaikas. Turime 
gražių pavyzdžių, kurie rodo, 
ką gali atlikti vienas žmogus, 
mažai lietuvių apgyventoje ko
lonijoje. 

Vyksta Chicagoje pasiruoši
mas II Pas. Lietuvių dienoms. 
Jų suruošimui reikia pinigų. 
Vincas Urbonas, talkinant 
akt. Stasei Kelečienei, nežiū
rint karštų dienų ir tamsių va
karų, su aukų lapais keliauja 
Bridgeporto gatvėmis, lanko 
negausius lietuvius, prašo iš jų 
aukų kilniam tikslui. Ir taip 
trumpu laiku iš keliolikos šei
mų surenka daugiau kaip pen
kis šimtus dolerių. 

Netrukus iškyla Lituanisti
kos katedros problemos. Vin
cas Urbonas pats ugdęs jau
n ą s i a s l i e tuv ių k a r t a s , 
būdamas pedagogu, užsidega 
Lituanistikos katedros idėja. 
Apie ją rašo puikius straips
nius spaudoje ir vėl ima aukų 
lapą į rankas ir keliauja po 
Bridgeportą. Šį kartą į gatvę 
ką tik po širdies operacijos, 
dar labai silpnos sviekatos. 
Bet kilni idėja Vincą Urboną 
veda naujo darbo keliu. 

Vienas sako: „Ponas Urbo
nai, esi svajotojas. Kokios čia 
katedros tau prireikė. Be rei
kalo vargsti. Iš to nieko ne
bus. Daug katedrų pristatėme 
ir visos ba ig ia sunykt i" . 

— Ne, ne, ne bažnyčias sta
tysime, bet mokslo įstaigą stei
giame Illinois universitete. 

Vincas neatlaidus. 2ino sa-
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Žmonės negali būti laisvi, 
jeigu jie nėra laisvei auklėti, o 
tas auklėjimas randamas ne 
mokyklose ir ne knygose, bet 
jis glūdi savęs sudraus mini
me, savęs apvaldyme. 

H. Th. Buckle 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima tiečiad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad n u o 10 v r. iki o v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

vo tikslą. Mandagiai išdėsto 
Lituanistikos katedros svarbą 
išeivijai, lietuviams ir Lietu
vai. Dar prideda jeigu jau 
jums svarbiau stiklelis, o ne 
lietuviški reikalai, tai dar po 
v i e n ą i šmesk i te . Vyra i 
sužiuro. Ką, gerai kalbi, Vin
cai. Už tavo rūpestį ir žygius 
turime atsilyginti. Ir čia pat 
sumetą pluoštelį dolerių. 

Ir taip bekeliaudamas šis 
ambasadorius katedrai surin
ko apie 900 dol. 

Mūsų Vincas keliavo ir ke
liavo. O aną dieną sutiktas 
smagiai besišypsodamas tarė: 
Tautinių šokių šventei jau tu
riu penkis šimtus surinkęs. O 
gerų žmonių sutikau. Buvo to
kių, kurie išvarė, bet vėliau pa
aukojo. Buvo tokių, kurie šil
tai priėmė, pavaišino kavute, 
leido sušilti savo pastogėje. 

Vincas Urbonas atliko di
džiąją misiją. Iš mažos lietu
vių kolonijos sutelkė minė
tiems renginiams gražias 
sumas. Kas gali lygintis su 
juo? Pavyzdys didžiosiom Lie-
lietuvių kolonijoms. Tereikia tik 
tokių Vincų Urbonų, pasiau
kojusių lietuviškam darbui. 

Šv. Jurgio parapija mini šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktį. Ir čia Vincas Urbo
nas judina reikalą. Jį kviečia 
klebonas, seselės, parapiečiai. 
Su juo tariasi, jis paruošia 
minėjimui kalbą, suorgani
zuoja jaunimą, parūpina tau
tinių šokių šokėjus programai 
atlikti, o akordeonistui visas 
išlaidas padengia iš savo kuk
lių išteklių. 

Jeigu kada tik užklysi į Vin
co Urbono butą, visada nu
stebsi pamatęs beveik visą 
spaudą, lietuviškas knygas, 
žurnalus. 0 kiek jis savo as
menišku skatiku remia mūsų 
visas institucijas. Tik žvilgte
lėk į spaudos ir kultūrinių ap
raiškų rėmėjų sąrašus — vi
sur rasi Vinco Urbono 
pavardę. 

Vincas Urbonas daugelio or
ganizacijų aktyvus narys — 
priklauso Saulių sąjungai. 
Ralfui. Lietuvių Bendruome
nei, lietuvių filatelistų sąjun
gai. Jaunimo centrui lietu
vių fondui, Lietuvių žurnalistų 
sąjungai. Kas svarbiausia, bū
damas šių organizacijų narys, 
laiku visur sumoka savo na
rio mokestį, prideda auką, o 
kur reikia priremia ir petį. 

Trumpais bruožais ir keliais 
pavyzdėliais prisimename šį 
taurų, kuklų keliaujantį Brid
geporto ambasadorių, kurio, 
kaip vieno žmogaus, darbai 
džiugina ir yra šviesūs pavyz
džiai mums, besisielojantiems 
mūsų tautos rūpesčiais ir tau
tiniu gyvastingumu. Tokių ke
liaujančių ambasadorių mums 
išeivijoje labai reikia. 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 
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Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos paga! susitarimą 

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

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

3844 VVest t>3rd Street 
Valandos pagai susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. C hicago 
VVA 5-2670 arba 489-444! 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandos pagal susitanrrj 

Tel. REliance 5-181! 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir o-8 vai vak 
Treč ir šest uždarvta 

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

2 6 5 9 W. 5 9 S t , C h i c a g o 
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal susitarimą — Pirm , 
antr , treč , ketv ir šestad 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ G Y D Y T O J A 
8104 S. Roberts Road 

I myli.! i vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
•Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contatt lenses" 
2618 VV 7Ist St. - Tel. 737-5149 

\i\ pa>><<i susitarimą Uždaryta treč" 

Dr. luozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
GYDY rOjAS IR CHIRURGAS 

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 

T e l . o f i s o ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč §ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Re/id. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRl/RCIIA 
2656 VV 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p p 
SeSt pagal susitarimą 

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 44*-619. 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

24S4 « H t 71tt StrMt 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ots. tel . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6; Šeštadieniais pagal susitarimą 



Liudysime savo skausmą 

BET AR LIUDYSIME JI 
KAIP DIEVO VAIKAI? 

• 

Didžiąją savaitę lyg ir verta 
prisiminti, kad netrukus — 
vos už dviejų mėnesių — minė
sime ir lietuvių tautos Golgo
tą, siaubinguosius Birželio 
įvykius. 

Bet kodėl juos minėsime? 

Atsakymas aiškus. Minė
sime tam, kad jų nepamirš-
tume, kad tie įvykiai — okupa-
cija, suėmimai, žudymai, 
i š t r ė m i m a i — iš mūsų 
sąmonės neišdiltų ar nenusi-
stumtų kur nors į pačią 
tamsiausią, šviesai nebepra-
siskverbiamą mūsų atminties 
kertelę. 

Bet kodėl jų nepamiršti? 
Kas iš to, kad mes čia jų 
nepamiršime? 

Tuo juk gyvybes nužudy
tiesiems nesugrąžinsime, 
skriaudų neat i ta isys ime, 
teisingumo nuskriaustiesiems 
neprisišauksime. Tų, kurie 
kentėjo aną 1940 ir 1941 m. 
birželį, arba jau nėra, arba jau 
greit nebus. Nebėra ir pačių 
tikrųjų, konkrečiųjų anų 
nusikaltimų kaltininkų, o tie 
keli seniai, kurie dar kažkur 
vaikšto kruvinomis nuo anų 
d ienų r a n k o m i s , m u m s 
nepasiekiami. 

Tai ga l pr ivalome jų 
nepamiršti dėl to, kad tie įvy
kiai liktų istorijoje, kad nuola
tiniu jų prisiminimu tuos 
skausmingiausius mūsų istori
jos lankus tvirtai įrištume į 
pasaulio žinijos knygą? 

Tačiau pasaul is , deja, 
nemėgsta senų istorijų, ypač 
mažų tautų senų istorijų, o 
labiausiai — mažų tautų senų 
genocidų. Net ir pajėgioji žydų 
tauta savo vienkartinio baisu
mo holokausto priminimu 
sukelia tik pasaulio bodėji
mąsi, priešiškumo reakciją, 
net abejones, ar toks holo-
kaustas iš viso įvyko. Taip — 
pasauliui nuobodūs praeities 
genocidai. Minutėlei pagalvo
tume, kad tai gal dėl to, jog tų 
genocidų, tų „birželinių įvy
kių" ir šiandien — va, šitą 
pačią akimirką — visur 
pasaulyje apstu: ir Afganis
tane, ir Afrikoje, ir Centro 
Amerikoje, ir Pietryčių Azijo
je, ir Libane, ir Britų salyne... 
Tačiau toks pasiguodimas — 
tik iliuzija, nes pasaulis 
abejingomis — arba ciniš
komis — akimis žiūri ir į 
šiandieninius genocidus, kurie 
jam terūpi tiek, kiek iš jų 
kančios gal ima surengt i 
obsceniškus politinės saviža-
gos spektaklius. 

Ne, tuos baisiuosius 1940 ir 
1941 m. birželio įvykius minė
sime ir nepamiršime pirmiau
sia tik dėl savęs. Juos minė
sime ne vien dėl savo 
praeities, bet ir dėl savo dabar
ties, o gal ir ateities. Nes ir 
š iandieną lietuvių t au ta i 
tebesitęsia anasai birželis, 
nors ir sušvelnėjęs, tačiau ne 
galutinai pasibaigęs. Masi
nius trėmimus įvykdžius, šian
dien užtenka nukirsti galvą 
tik vienam kitam, drįsusiam 
ją pakelti aukščiau kitų. Šian
dien nebėra ano birželio bude
lių, užtat yra jų įpėdiniai, yra 
visa toji s is tema, kuri 
g u l a g a m s i r b i r ž e l i a m s 

KALK GELEŽI, KOL JI KARŠTA 
Konkretūs pasiūlymai dėl OS1/KGB suokalbio nutraukimo 

LIETUVA KITATAUČIŲ 
SPAUDOJ 

sudarinėja sąlygas ir juos 
puoselėte puoselėja. Šiandien 
nebėra ano birželio kankinių, 
bet yTa jų įpėdiniai — šiandie
ninė lietuvių tauta. Dėl šių 
įpėdinių — tiek vienų, tiek 
antrų — mes birželinius įvy
kius šiandien ir minėsime. Dėl 
šių įpėdinių — siaučiančių 
dabartyje, kenčiančių dabar
tyje — mes anų birželinių įvy
kių nepamiršime. 

Tačiau tas nepamiršimas 
bus prasmingas bei nuoširdus 
tik tuo atveju, jei jis nepasiliks 
ritualizuotas ir abstraktus, bet 
liudys realią mūsų gyvenimo 
orientaciją konkrečiais būdais 
padėti lietuvių tautai šiandien. 
Šitą teisybę, beje, mes visi 
labai gerai žinome, teisybę, 
kad neužtenka vien tik minė
ti, reikia ir veikti. Kietesnis 
klausimas — ką ir kaip veikti, 
kad veikimas irgi netaptų 
ritualu ar masturbacija, bet 
būtų vaisingas, o jei ne vaisin
gas -r nes vaisiaus pasiro
dymas nevisuomet nuo mūsų 
vienų priklauso — tai bent 
dvasia taurus ir kūrybingas. 

Cia ir glūdi didysis mums 
pavojus: prisimenant savąją 
kančią, joje ir paskęsti. O 
skęsta joje tie, kurie, minė
dami savųjų skausmą, pamirš
ta kitų. Tai kas, kad ir tie kiti 
elgiasi lygiai taip pat: raudoja 
už savuosius, bet kitiems atsu
ka žvėries nasrus! Mes Jėzaus 
pašaukti ne broliautis su 
kitais puikybės ir savimeilės 
nuodėmėje, o kopti kartu su 
visais į Kalvariją, kur mūsų 
laukia išganymas — visiems 
bendras ir visus apimantis. 

Liudysime Birželio įvykius 
dėl savęs, bet dėl savęs kaip 
Dievo vaikai, kuriems visa 
žmonija — broliai ir seserys. 
Tik šitaip juos liudydami, 
neišduosime savęs, neišduosi-
me to, kuo iš Dievo meilės 
esame. 

N u s k r i a u s t o j o l i e tuv io 
brolystę su Vilniaus gete 
nušautu berniuku Jureku — ir 
per jį su visais visų istorijos 
birželinių įvykių nuskriaus
taisiais — poetiškai išpažino 
Algimantas Mackus, saky
damas: 

— Įkelsiu jo navių kūną 
į sidabrinį lietų, 
į pušyno vėją: 
tegul kartu su medžiais ir 

lietum, 
kartu su sidabru ir žalia 
ošia neapykantos 

neatpažinusi širdis. 

Algimantas Mackus bent savo 
poetinėje personoje netikėjo 
nei lietuvių tautos šviesesniu 
rytojumi, nei aplamai isto
rijos progresu, netikėjo ir nei 
Dievu, nei Prisikėlimu. Todėl 
jo poetinė meilė žmogui buvo 
galutinai bevaisė, jo ištikimy
bė Jurekui — beprasmiška. 

Bet mes, kurie tikime (ar 
trokštame tikėti) — ar mes 
atpažinsime neapykantą savo
joj širdy ir ją Kristaus krauju 
nusiplausime, ar, priešingai, iš 
savo skausmo aistros (už birže
linius įvykius, už viską) patys 
pakelsime ietis ir dar kartą 
perdursime Jam šoną? 

m. dr. 

Balandžio 7 d. Philadelphi-
joje įvyko skubus suvažia
vimas, sušauktas Americans 
for Due Process. Vietiniai 
reikalai buvo tvarkomi ukrai
niečių organizacijos Ameri
cans Against Defamation of 
Ukrainians (AACU). 

Suvaž iav imo t i k s l a s : 
apsvarstyti galimą akciją, 
pasinaudojant politine dirva, 
kurią kovo 28 d. Washingtone 
paruošė adv. Povilas Žumba-
kis. Tą dieną buvo išdalinta 
arti 700 kopijų jo privačia 
iniciatyva išleistos dokumen
tinės knygos, užvardintos 
Exhibits Documenting the 
U.S. Department of Justice's 
Office of Special Investi-
gations' Cooperation with 
Soviet KGB/ Procurators. Jos 
buvo išdalintos visiems 
kongresmenam, senatoriam, 
p r e z i d e n t u i R e a g a n u i , 
valdžios pareigūnam ir spau
dos atstovam. 

Suvažiavimui vadovavo 
labai energinga AADU pir
mininkė Alexandra Shwed. J i 
teigė, kad Americans for Due 
Process (ADP) organizacijos 
geriausias apibūdinimas būtų: 
„vienas kūnas, susidedantis iš 
daug celių". Nors kiekviena 
organizacija ir kiekvienas 
individas, susirūpinęs OSI 
bylom, yra atskira dalis, susi-

RASA RAZGAITIENĖ 

jungę kartu mes galime daug 
daugiau atlikti. Buvo pabrė
žiama, kad kiekviena organi
zacija turėtų toliau vystyti ir 
judinti savo kontaktus OS-
I/KGB klausimu. ADP tikslas 
yra padėti šioms grupėms, 
išrūpinant tikslią, tinkamą 
informacinio pobūdžio medžia
gą tiems, kurie ja domisi ir ios 
paprašo. Taipogi ADP stengia
si padėti koordinuoti įvairius 
politinius ėjimus. 

Adv. Ernestas C. Raškaus
kas, Jr., iš Washingtono buvo 
pakviestas tą dieną apibū
dinti ADP organizacijos 
įsisteigimą, jos atliktus dar
bus ir pramatytą ateitį. Jis 
taip pat komentavo apie OSI 
panaudojimą sovietų „liudi
ninkų" ir „parodymų" ameri-
kos teismuose. 

Rasa Razgaitienė, ADP 
koordinatorė, pristatė ir davė 
paaiškinimus dokumentų, 
kurie buvo atrinkti adv. 
Žumbakio knygai. 

Suvažiavimo svečias adv. P. 
2umbakis iš Chicagos taip pat 
buvo atvykęs į Philadelphiją. 
Jis išaiškino, kodėl jis jautė 
reikalą ir momentą savo 
projektą įgyvendinti. Kaip ir 
visuomet, jis labai efektyviai 
p r i s t a t ė s a v o m i n t i s . 
Didžiausią įspūdį tačiau 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II sveikina dr. Kęstučio Girniaus, 
gyvenančio Miunchene, Vak. Vokietijoje, dukterį per audien
ciją šv. Kazimiero jubiliejaus proga kovo 3 d. Minioje jos 
motina ir kiti lietuviai. 

paliko tai, kad jis yra asmuo, 
kuris ne tiktai yra iškalbus, 
bet kuris savo žodžius pagrin
džia veiksmu. Jis skatino 
visus nepasiduoti, dirbti kartu, 
sukoncentruoti jėgas. Baig
damas jis pabrėžė tai, kad 
„tiesa yra mūsų pusėje — ir su 
tiesa laimėsime". 

Per dieną vyko diskusijos. 
Dalyviai turėjo progos pama
tyti neseniai British Broad-
casting Co. (BBC) pagamintą 
filmą, kuris buvo rodomas 
Anglijoje. Filmas sukasi apie 
tris OSI bylas: ukrainiečių 
John Demjanjyk, Bohdan 
Koziy ir rumunų arkivyskupo 
Valerian Trifa. Buvo duoti 
pokalbiai su jais bei su OSI 
dabartiniu direktorium Neal 
Sher ir buvusiu direktorium 
Allan A. Ryan, Jr. Taip pat 
buvo rodomas „videotape" 
paruoštas žydų organizacijos 
Clevelande apie Demjanjuk 
išpilietinimo teismą ir bend
rai apie žydų „Holocaust". 
Abu filmai buvo panašūs 
esmėje, net iki to taško, kad 
BBC pasinaudojo daugeliu 
medžiagos iš Clevelande 
pagaminto filmo. Abiejuose 
buvo pasigesta objektyvumo. 

Suvažiavimas baigtas su 
šiais konkrečiais pasiūlymais 
visoms etninėms grupėms ir 
susidomėjusiems asmenims: 

1. Laiškų rašymo vajus 
vietiniams kongresmenams ir 
senatoriams, kuriuose būtų 
išreiškiamas susirūpinimas 
sovietų KGB ir OSI suokal
biu. 

Laiškai taip pat turėtų būti 
siunčiami Senate Judiciary ir 
Foreign Relations komitetų 
nariam, House of Representa-
tives Foreign Affairs ir Judi-
ciaty komitetų nariams. 

Visi laiškai turėtų atkreipti 
dėmesį į adv. Žumbakio 
dokumentinę knygą, kuri buvo 
jiems pristatyta Washingtone 
kovo 28 d. 

ADP prašo, kad kiekvienas, 
parašęs laišką, atsiųstų laiško 
kopiją ADP žemiau nurodytu 
adresu. Taip pa t gavus 
atsakymus iš kongresmenų ir 
senatorių, prašo kopijas taip 
pat prisiųsti. 

2. Pasimatymai (Lobbying) 
su kongresmenais ir senato
riais yra pramatyti gegužės 21 
d. Washingtone. Visi skatina
mi kuo gausiau dalyvauti. 
ADP yra sutikusi koordinuoti 
pasimatymų sustatymą. 

Americans for Due Process 
turi atspausdinusi „outline" 
(planą) dėl laiškų raSymo. Jį 
galima įsigyti per organizaci
jas, kurios koordinuoja darbą 
kartu su ADP. 

K a n a d o s , , C a t h o l i c 
R e g i s t e r " l a i k r a š č i o 
redaktorius Larry Henderson 
iš Toronto atvyko į New Yorką 
kovo 16 d. specialiai susitikti 
su Lietuvių informacijos cen
tro vedėju kun. Kazimieru 
Pugevičium ir susipažinti su 
dabartiniais Lietuvos kan
kiniais. Šiam tikslui jam buvo 
surinkta nemažai medžiagos, 
y p a č t u r t i n g o s doku
mentacijos apie Nijolę Sadū-
naitę, Vladą Lapienj, kun. 
Alfonsą Svarinską ir a.a. kun. 
Virgilijų Jaugelį. 

Šio susitikimo vaisiai pasi
rodė „The Catholic Register" 
1984 balandžio 7 dienos laido
je, kui yra išspausdintas 
Larry Henderson straipsnis 
„The Search for Holiness: In 
the Soviet Crucible". Straips
nis prasideda citata iš Nijolės 
Sadūnaitės užrašų, kurie ne 
per s en i aus i a i pas iekė 
Vakarus. „Aš skaičiau jos 
asmeniškai parašytus pergy
venimus ir rankoje laikiau jos 
ploną kalėjimo suknelę, kuri 
buvo slaptai išvežta iš sovietų 
okupuotos Lietuvos. Aš žiūrė
jau į jos gražius veido bruožus 
lagerio nuotraukoje... Laiky
damas šiuos dalykus savo 
rankose, jaučiau lyg liesčiau 
karštas anglis, jie atrodė taip 
giliai persunkti ta specialia 
ypatybe, kurią vadiname 
šventumu..." 

Dviejų puslapių ilgumo 
straipsnis yra iliustruotas 
Lietuvių informacijos centro 
nuotraukomis, vaizduojan
čiomis Nijolės Sadūnaitės, a.a. 
kun. Virgilijaus Jaugelio 
laidotuvių procesiją ir kun. A. 
Svarinską einantį Kryžiaus 
kelius. 

Ir vėl šiais metais Tei
singumo ir taikos komisija, 
kuri veikia prie Baltimorės 
arkivyskupijos, paskelbė atsi
šaukimą katalikiškoj spaudoj 
apie Lietuvą. 

„Ark ivyskup i jos Tei
singumo ir taikos komisija 
surišo šv. Kazimiero, Lietuvos 
šventojo, 500 mirties sukaktį 
su paskatinimu specialiai 
melstis bei susirūpinti tais, 

Americans for Due Process 
pastangom praplėsti šiuo 
metu reikia ir aukų. Prašom 
jas siųsti šiuo adresu: Ameri
cans for Due Process, P.B. Box 
85, Woodhaven, New York, 
11421. Adv. 2umbakis yra 
paaukojęs ADP šimtą kopijų 
savo knygos. Tie, kurie 
paaukos 50 dol. ar daugiau ir 
paprašę, gaus šią knygą. 

kurie yra persekiojami už reli
giją Sovietų Sąjungoje, ypač 
Iietuvoje", rašė Baltimorės 
„Catholic Review" laikraštis 
1984 kovo 16 laidoje. 

Komis i j a p a r u o š ė du 
atsišaukimus, šia proga iškel
dama kun. Alfonso Svarinsko 
ir kun. Sigito Tamkevičiaus 
areštus Lietuvoje. Komisija 
prisiminė, kad 1983 m. pareiš
kime ji pabrėžė, jog religinių 
laisvių suvaržymas yra išpuo
lis prieš žmogaus orumą, o 
ypatingai pageidavo, kad būtų 
meldžiamasi už I ietuvą kovo 
mėnesj. Pareiškimas trumpai 
ir s u g l a u s t a i n u š v i e č i a 
Lietuvos istoriją bei dabartinę 
jos padėtį okupanto varž
tuose. „Bet", komisija pa
brėžia, „pogrindžio leidiniai, 
nurodantys areštus bei per
sekiojimo faktus, vis vien yra 
leidžiami ir katekizavimas te
bevyksta'". Komisija dar prašė 
„melstis ir atnaujinti pasi
ryžimą dėl religinės laisvės ir 
teisybės pasaulyje". 

Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa New Yorke nuolat bend
radarbiauja su Baltimorės Tei
singumo ir taikos komisija. 

Černenka puola 
Amerikos politiką 
Maskva. — Sovietų val

džios vadas Konstantinas Čer
nenka, priimdamas Etiopijos 
diktatorių Mengistu Haile Ma
riam, pasakė Ameriką kal
t inančią kalbą , pajuokė 
Amerikos vyriausybės taikin
gus pareiškimus, kurie nesi
derina su Amerikos darbais. 
Černenka nurodė Nikaragvos 
įvykius, kur Amerikos slaptoji 
tarnyba su „banditų" pagalba 
veda nepaskelbtą karą, žudo 
civilius, plečia teroro ir smur
to veiksmus. Amerikos val
džia klysta, jei mano, kad 
pasaulis tokį elgesį palaikys 
taikos ve iksmai s , pa sakė 
Černenka. 

Sovietų vadovas pabrėžė, 
kad pasikeitimai Amerikos -
Sovietų Sąjungos santykiuose 
bus galimi tik tuomet, kai 
Amerika darbais, o ne žo
džiais, įrodys, kad ji siekia tai
kos. Jis patarė VVashingtonui 
atsisakyti imperializmo, mili-
tarizmo kurso, patarė nesiekti 
dominuoti likusiam pasauliui, 
nesipriešinti pažangai ir ne
laužyti žmogaus teisių ir lais
vių. Černenka pažadėjo toliau 
duot i p a r a m ą A n g o l a i , 
Mozambikui ir kitoms šalims, 
kurios kovoja Afrikoje prieš 
rasizmą ir kolonializmą. 

KELIONĖ 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE 
AGOTA ŠUOPIENĖ 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 

Saulei dar netekėjus, reikia 
lįsti į upę ar šaltinį, kad nebū
tų dėmių ant veido, kad niežai, 
dedervinės ir votys pranyktų; 
kad vasarą saulė nedegintų. 

Viskas plaunama, Svarinama 
iki blizgėjimo. Anksčiau Didįjį 
ketvirtadienį vadindavo "čys-
tine", "čystynės diena" arba 

"čystiniu četvergu". 

Didįjį ketvirtadieni reikia ei
ti iš kaimyno malkų pasivogti, 
kad vasarą paukščiai susuktų 
daug lizdų. 

Iki Didžiojo ketvirtadienio 
būtina kaminą iškrėsti, nes vė
liau gali užkrėsti Kristui akis ir 
linai nederės. 
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Vidurnakį mūsų abu kunigai laiko Pieno Gro

toje Mišias. Sudedame visi savo devocionalijas ant 
altoriaus ir kiekvienas paskęstame savo mintyse. 
Koplytėlė taip maža, kad vos šešiese telpame, tai vis 
laike Mišių pasikeičiame. Pagaliau mano svajonė 
kada nors šioj vietoj būti išsipildė. Dabar aš tyliai 
meldžiuosi Bernardo Brazdžionio žodžiais. O Dieve, 
Tėve mūsų, mes skurdūs kaip našlaičiai... Toji 
malda tebūna visų Ūkusių tėvynėje ir visų paskli
dusių pasaulyje lietuvių vardu. Jaučiu, jog šią naktį 
mes tik du čia savo tautai atstovaujame ir turime už 
ją melstis. 

Po Mišių visi bučiuojame žyminčią Kristaus 
gimimo vietą, žvaigždę. Uždegame kiekvienas savo 
intencija žvakes ir einame į lauką. Čia dar didelė 
minia lauke meldžiasi. Sienoje ekranas, kur gali 
sekti viduje vykstančių apeigų eigą. Viskas skęsta 
šviesoje ir, rodos, nesinorėtų iš čia skubėti, bet 
esame pavargę. Paliekame visus ir atgal į autobusą. 
Vėl čia važiuojame su svetimais iki savo autobuso. 
Dabar visi ramūs ir niekas nebando dainą ar gies
mę traukti. Persėdame ir mes į savo autobusą ir 
parsibaladojame „namo". 

Kalėdų rytas. Atsibundu kažkokio dunksėjimo 
pažadinta. Lyg būtų bombų sprogimas. Žadinu savo 
bendrabutę, o ši netiki, kad tai sviediniai spro
ginėtų. Pusryčių metu sužinojom, kad tai tikrai pa
trankų šūviai girdėjosi. 

Vėl važiuojame į Betliejų pamaldų. Dienos švie
soje linksmiau ir daugiau matai. Mūsų vadovas Leo 
parodo į koplyčią panašų pastatą ir sako — tai yra 
Rachelės kapas. Jai mirus, Dovydas tą paminklą 
pastatęs. O ten štai yra vadinamas Dovydo šulinys. 
Jis čia ganęs bandą ir iš to šulinio gerdavęs prieš 
tapdamas visų izraelitų karalium. Ten vadinamas 
Piemenų Laukas. Anuomet piemenys ganydami 
bandą išvydo Betliejaus žvaigždę, šitoji gatvė vadi
nama Pieno Grotos vardu. 

Kristaus gimimo bažnyčia panaši į tvirtovę. 
Statyta ji imperatoriaus Justinijono 325 metais. 
Stovi toje vietoje, kur stovėjo tvartelis Kristui 
gimstant. 

Po Mišių grįžtam poilsio. 
Gruodžio 26 išvažiuojame į Nazaretą. Važiuo

jame tarpukalnėm, kur ganosi avių ir ožkų 
kaimenės. Leo mums parodo Gundymo kalną, kur 
Kristus buvo velnio gundomas. Pliki, rudi kalnai, o 
tarp jų išnyra platus, žaliuojantis slėnis. Išvedžioti 
kanalai ir prisodinta alyvmedžių. Buvo mums ža
dėta apvežti aplink Galilėjos ežerą, bet per naktį 
planai pasikeitė. Anapus ežero yra Golan aukš
tuma, o mes rytą laikraštyje skaitėme jog arabai 
užblokavę kelią. Ten dabar esanti draudžiamoji 
zona. 

Pravažiuojame kažkokių iš molio ir akmenų 
suręstų būdelių grupę. Nematyti jokio judėjimo prie 
jų. Leo užklaustas sako, jog tai buvusi palestiniečių 
stovykla. Klausiame, kur gi jie dabar yra ir ar jūs 
juos išvarėte. Sako, niekas jų nevarė Patys 
išbėgo... Ir kokia neteisybė, pagalvoji. Ten matyti 
Golan aukštuma, kuri galėtų juos sutalpinti. Galą 
pavažiavus vėl randam tokių būdelių grupę. Sako jų 
čia net 22 tūkstančiai gyvenę. 

Privažiuojame Tiberijaus miestą, kuris stovi toje 
vietoje, kur Jordano upė įteka į Galilėjos ežerą. Čia 
apaštalai žvejodavo. Ir dabar čia vienos rūšies žuvis 
vadinama šv. Petro žuvimi. 

Lankom Kapernaumą, kur šv. Petras gyveno ir 
kur Kristus išgydc romėno tarną. Čia taipgi seni 
sinagogos griuvėsiai, kur Kristus mokė. Tiberijaus 
restorane valgom priešpiečius, o pavalgę vėl ežero 
vandeniu pavilgom rankas. 

Palaiminimų kalnas, tai vieta, kur Kristus pa
darė stebuklą padaugindamas žuvį ir duoną. Dabar 
čia yra bažnyčia. Mums pastato stalą — altorių 
terasoj prie bažnyčios, iš kur pažiūrėjus pasigėrė
tinas vaizdas. 2emai tyvuliuoja Galilėjos ežeras, čia 
pat šnara palmės ir žydi kitokie krūmai. Tolumoje 
už ežero matyti Golan aukštuma. Mūsų abu kunigai 
laiko čia Mišias, o mes meldžiamės. Po Mišių 
aplankom bažnyčios vidų ir seselių vedamą krau
tuvėlę. 

Visai pavakarys. Važiuojame į viešbutį nakvy
nės. Pravažiuojam Jokūbo šulinį, Marijos šulinį, iš 
kurio Marija vandenį sėmusi. Dabar jis sumoder
nintas, įdėti kranai - čiaupai ir visi juo naudojasi. 
Mieste matyti daug arabų. Sako. jų čia daugiau 
kaip Jeruzalėj. 

Apsistojame Nazareto vardo viešbutyje. 
Gruodžio 27 d. važiuojame į Taboro kalną, kur 

Kristus apaštalų akyse persimainė. Dabar čia Persi-
mainymo bažnyčia. Autobusą paliekame pakalnėje, 
nes mus veža taksiais. Na, ir vingiuojame medžiais 
apaugusia atšlaite, kad pažiūrėjus žemyn nejauku 
darosi. Užveža prie pat bažnyčios. Tokioms pat 
priemonėms vežė žemyn. Dar sutinkam porą sunk
vežimių važiuojančių į viršų. Pastovim, iki jie pra
važiuoja, ir toliau. Labai įgudę šoferiai tokiais 
keliais važinėti. 

Šventoji Šeima gyveno Nazarete. Cia angelas 
apreiškė Mergelei Marijai, kad ji pagimdysianti 
kūdikį. Čia šv. Juozapas turėjo savo dailidės dirb
tuvę. Dabar čia yra Apreiškimo bažnyčia. Mus čia 
visur apvedžiojo senas arabas. Šv. Šeimos grota yra 
žemai po bažnyčia. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. balandžio mėn. 19 d. Kun iga ikš t i s i r ž m o n ė s 
Kunigaikštį žmonės labai 

gerbė. Jei kas kviesdavo kuni
gaikštį į krikštatėvius, nieka
da neatsisakydavo ir dar 
dosniai apdovanodavo. 

Tam tikromis dienomis kuni
gaikštis priiminėdavo tarnau
tojus, valstiečius ir šiaip 
interesantus, kurie prašydavo 
medžiagos statybom ir kito
kių malonių. Kunigaikštis 
prašymus visada patenkin
davo. Ypatingai remdavo 
dvasinių seminarijų auklėti
nius. Taip pat jis rengdavo 
gyvulininkystės parodas, skir
davo premijas, ir dalyvauda
vo jų paskirstyme. 

K u n i g a i k š t i s Mykolas 
Oginskis mirė 1902 m. Jo 
orkestras buvo tada paleistas, 
ir orkestrantai išsisklaidė. 
Liko Plungėje tik vienas Jan 
Petkun — Jonas Petkūnas, 
kilęs iš Kauno. Plungėje jis 
buvo girininko padėjėjas. Kaip 
pasakodavę buvę orkestran
tai, jie buvę laikomi griežtoj 
disciplinoj. 9 vai. vakaro jau 
turėdavę miegoti. Pavėla
vusieji būdavo baudžiami. 

Kaip asmuo, kunigaikštis 
buvo beveik legendarinis. Jo 
gražūs darbai legendomis vir
to. J a s Žmonės pasakodavo 
augančiam jaunimui. 

(Užrašė AR) 

Kun. Jonas Boruta laidoja savo motiną. Jo 
dešinėje velionės vyras inž. Jonas Boruta, duktė 
Vilmantė, sūnus Vaidotas su seimą, kairėje — 

sūnus Šarūnas su šeima. Laidotuvės buvo 1983 
m. lapkričio mėn. Pajesy prie Kauno. 
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(APŠIURKITE DABAR M 
PLUNGĖS KUNIGAIKŠTIS 

Iš prof. Juozo Žilevičiaus prisiminimų 
Svečiai ir p ramogos 

Plungėje pas kunigaikštį 
Mykolą Oginskį vasaros metu 
lankydavosi daug svečių. 
Jiems kunigaikščio simfo
ninis orkestras kasdien groda
vo vakarais. 

Kunigaikštis kai kada 
važiuodavo pasivažinėti. Tada 
jo dūdų orkestras raitas 
grodavo maršus bei dainuo
davo Čiurlionio paruoštą lietu
vių liaudies dainą „Ant kalno 
gluosnys", pritardami būgne
liais ir žodžiais „Džium-džium-
džium, džium-džium-džium" 
refrenu. 

Rudeniop kunigaikšt is 
surengdavo medžioklę. Ja i 
pasibaigus, miške būdavo 
užkuriamas svečiams laužas, 
paruošiami užkandžiai, o dūdų 
orkestras grodavo. Tuo metu 
teadavo rengiamos ir varžy
bos jaunimui: lipti į stulpą ir 
nuimti aukštai pakabintus 
batus, laikrodį ar apyrankę, 
taip pat būdavo pravedamas 
bėgimas, šokimas į tolį ir į 
jiukštį ir t.t. Tai sukeldavo 
svečiams daug juoko. 

Kai kunigaikštis su savo 
svečiais važiuodavo pasiva
žinėti, priešaky jodavo raite
lis, laikas nuo laiko trimi
tuodamas, kad kelias būtų 
laisvas, kad arkliai žmonėms 
nesibaidytų. Žmonės, pamatę 

važiuojančius, rinkdavosi 
pakelėn ir, kepures nusiėmę, 
sveikindavo. 

Tolimesnių vietovių svečiai 
atvažiuodavo į Mažeikių gele
žinkelio stotį. Ten jų laukdavo 
liokajus su ketvertu arklių 
karieta. Važiuojant į Plungę, 
priekyje taip pat jodavo raite
lis. Ar ką panašaus darė 
Rietave kunigaikščio brolis 
Bagdonas Oginskis, neteko 
girdėti. 

Kuniga ikš t i s bažnyčioje 
Sumos metu choras su 

orkestru (choras būdavo 
s u d a r y t a s iš tų pačių 
orkestrantų) giedodavo Vil
niaus katedros vargonininko 
Geringo mišias. Kai kuni-
gaikš6o orkestro mokykloje 
mokėsi Čiurlionis, jis tokiom 
progom pritardavo vargonais. 
Gegužinių pamaldų metu pats 
kunigaikštis lenkiškai giedo
davo prie altoriaus šalia kuni
go Marijos litaniją papunkčiui 
su choru ir orkestru. Dievo 
Kūno eisenose lenkiškai into
nuodavo kunigaikštis giesmę 
prie keikvienos stoties, o toliau 
tęsdavo orkestras su choru. 
Keliolika eigulių žaliom uni
formom sudarydavo špale-
rius. Tarp jų būdavo nešamas 
baldakimas, po juo kunigas, 
k u n i g a i k š č i o po r a n k a 
p r i l a i k o m a s . n e š d a v o 

Švenčiausiąjį. Toliau sekdavo 
kunigaikštienė su svečiais, 
tada jų uniformuotas lioka
jus, dvariškiai ir maldininkai. 
Į Dievo Kūno iškilmes 
suvažiuodavo labai daug 
žmonių ir iš kitų parapijų. 

Vasarą atostogų metu kuni
gaikščiai kasdien atvykdavo 
Mišių 9 vai. ryto. Kunigas jų 
laukdavo. Į bažnyčią eidavo 
per zakristijos duris ir lipdavo 
aukštyn į specialią galeriją — 
ložę. Atvažiuodavo karietoj su 
liokajum. Vežikas buvo senas 
žmogus, pavarde Kairys. 
Nešiodavo jis Šilkinę kepurę, o 
liokajus napoleonišką skry
bėlę. Jis vadinosi Šimanovs-
ki. Kunigaikštienė, likusi naš
lė, išsirūpino iš vyskupo 
leidimą rūmuose įrengti alto
rių ir vietoj laikyti Mišias. 
K u n i g a i k š t i e n ė į r e n g ė 
koplyčią ir pas save apgyven
dino kapelioną kun. Rama
nauską, vietinį altaristą, kurį 
ten paskyrė vyskupas. Gegu
žės mėnesio vakarais dvaro 
oranžerijoj būdavo gegužinės 
pamaldos. Aš, atgrojęs geguži
nes parapijoj, eidavau į 
oranžeriją ten gegužinėms 
groti. Šiose pamaldose būda
vo daug studentų ir Vilniaus 
dvasinės seminarijos klierikų, 
kurie vasarą suvažiuodavo 
atostogų. Jie giedodavo 
giesmes. 

5 SWEET POTATOES — Saldžios bulvės 4 sv $ 1 .00 1 

NAVEL OKANGES—Apelsinai 3 sv. $- | .00 s 
3 sv. S-i .00; Dėžė $<f Q.95 | 

5 MUSHROOMS — Grybai 1 sv. pk. $ -i .29 | 

= KOPtSTAI sv. 19 c E 

E ŽAU PIPIRAI sv. * = 

Ę SEEDLESS GRAPfcS — Vynuogės sv. c = 

I RED BEET> — Burokai 3 sv. $ - i .00 E 

| FRESH SPINACM —< Špinatai ryšury.s / Q c : 

GREEN OMONS — Žali svogūnėliai 4 ryšuliai $- i .00 E 

DIDELIS PASIRINKIMAS VELYKŲ | 
LELIJŲ ir "MUMS"., 6" vazonuose 5K.99 į 

VELYKŲ IŠPARDAVIMAS LENKIŠKŲ KUMPIŲ 

i r 

UNION TOURS, INC. 

Malonios Baltijos Kelionės — 1984 

MINI TOURS - 5 Naktys Vilniuje — 2 Naktys Talline — 2 Naktys Helsinkyje. 

Naktų/11 Dienu 

— • 

m t KRAKUS HAM-KUMPIS r • KRAKUS HAM-KUMPIS 
• S9.95 5 sv. dėžė • X $5.95 — 3 sv. dėžė • 
Į Su šiuo kuponu * • Su šiuo kuponu 

(Issikirpkite) • I (Issikirpkite) 
» » • » » « » « » » » » » » » » • • » • » » ? £ « « • > » » • « » « • • > • • • • •»-• - • •«-

ALL VAREETIES OF WISHBONE SALAD | 
DKESSEVG — Mišrainių uždarai, 8 oz. g g c. | 

16 oz. S- | .29 | 

FRESH HORSERADISH ROOT — | 
Krienu šaknys, sv. $ - | .49 i 

V e 1 y k o ms s 
ŠVIEŽIOS LENKIŠKOS DEŠROS: S 

siotkou ski — Leon's — Scott Feteraen, sv. S - | .59 § 
Kelionės 
Nr . 
401 
402 
403 
404 
405 

MAXI T O U R S 

410 
411 
412 
413 

Išvykstame 

Gegužės 30 
Birželio 13 
Birželio 27 
Rugpiūčio 8 
Gruodžio 26 

Grįžtame Kainos iš 
• New Yorko/Montreal io 

Birželio 9 
Birželio 23 
Liepos 7 
Rugpiūčio 18 
Sausio 5 

$1394 
$1566 
$1566 
$1566 
$1175 

— 5 Naktys Vilniuje — 3 Naktys Rygoje — 2 Naktys Talline 
3 Naktys Helsinkyje 

Viso 14 Nak tų /15 Dienų 

Gegužės 30 
Birželio 13 
Birželio 27 
Rugpiūčio 8 

Birželio 13 
Birželio 27 
Liepos 11 
Rugpiūčio 22 

$1538 
$1710 
$1710 
$1710 

f P i e n o S k y r i u j e 
| PIENAS 
f 9% PIENAS 
| 1% PIENAS 
1 SOUR CREAM — Grietinė 

= HALF & HALF 

0* *f Ji 
g * i $ - | 4 9 
gal. S - | .39 

16 oz. 

p** 3 9 
c s 

c- = 

I kelionių kainas įskaitoma — kelionė ten ir atgal FINNAIR linija. Trys valgiai 
kasdien Baltijos kraštuose, plaukiojimas laivu MS GEORG OTS Helsinki/Tallin/Helsinki 
ir valgiai, priėmimo pietūs Helsinkyje ir pusryčiai. Dvi įžymybių apžiūrėjimo kelionės 
kasdien Baltijos kraštuose įskaitant ekskursijas į Kauną ir Trakus. Kelionių grupės apsi
stos Tomi Helsinkyje, Viru Talline, Latvia Rygoje ir Lithuania Vilniuje. Išvykimai iš 
Vakarų — VVestcoast bus registruojami individų patogumui. 

Informacijai kreiptis pas S t e p h a n i e H o r t o n 2 1 2 - 6 8 3 - 9 5 0 0 
U n i o n T o u r s , I n c . 6 E a s t 3 6 S t r e e t , N e w Y o r k , N . Y . 1 0 0 1 6 . 

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

PACKAGE E3JPRESS ACE.NCY 
MARIJA NOKEIKtt.X£ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
L*bal p«celtiau»axr.03 geroa nlžieu pre-
ite*. Maistas 15 Europos sandelių. 

2808 W. 69 SC, Chicago, O. 60629 
TeL — 925-2787 

| 7-UP — DIET 7-UP — ORANGE CRUSH | 
1 DR. PEPPER, 12-pack cans, $*į$b 1 

f Išpardavimas balandžio 18-22 dienomis | 
= Dė! <asdkninin specialiu nuolaidai pašaukite | 
f telefono raides PRODUCE. | 

IEGG STORE I 
f 6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 | 
| 4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 | 
| 8740 S. Ridgeland Ave. — Tel. 430-4787 | 
I 7069 W. Cermalc Rd. — Tel. 788-8500 | 
r«UJIIMI|.M,Hllh lwwumVW|u||tJMIIWII«limillllltimillllllllllMIIIIIHIIMIh~ 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir kims 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

>ooo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ^ 
10 — 20 — 30- pigiau mokėsiu u^ 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

820814 W. 95th Street 
>OOOOOOOOOO<K>OOCOOOO<KX>OO<X 

) C O O O O O O O O O O O O O O O O O < X X X X X X X 

TELEVIZ IJOS 
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 
' OOOC 00OOOv"KX>O0OOOO<XHH) >OOC 

«; >0<><><X><><>0<><K><X>0<>0<X><>a<K><>0<>-

1 MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

XKXX>000000000<KXXX>00<XXX>0< 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3804 W. 63 St. — TeL 778-9064 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

•VEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632. TeL 927-5980 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

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

TeL — RE 7-5168 
M t l t t H > M I » M M » H H H H 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

OOCK>0000-CK>000<><>CK>0<><><><>0<KK>-

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 

<XK>OOOOOOOOOOOOOOO<X>OO<X>OO 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 SU Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

H E L P V A N T E D 

PRESTIGIOUS SKIN CABE 
SALON 

ls Seeking EUROPEAN TRAINED 
COSMETOLOGIST 

Mušt have previous experience and 
Illinois license. 

Apply in person or call 
7 8 7 - 4 3 0 0 

GEORGETTE KLINGER 
WATER TOWER PLACE 

CHICAGO, ILL. 

I E Š K O D A R B O 

Lietuvių pensininkų pora ieško dar
bo — prižiūrėtojai ar panašiai. Gali 
keltis ir iš Chicagos. 
Skambint Zuzanai tel. (312) 925-4224 

R E A L E S T A T E 

Apaiaoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

£ kitiems pasiskaityti. 

BURBANK, ILL., savininkas parduoda 
labai švarų mūr. namą. 3 dideli mie
gami, iy2 vonios, salionas, virtuvė -
dinette. Ąžuolo medžio papuošimai, 
grindys, spintelės. Pilnas rūsys, sie
nos apmuštos ąžuolo lentoms. Šeimos 
kamb. su baru. 2y2 maš. garažas, šo
ninis ^važiavimas. Daug priedų. Skly
pas 50 x 189 pėdų. 

Skambinkite 422-5115 

2 BUTAI — 2 BUTAI — 2 BUTAI 

No. 818. Archer ir Laramie. 7 metų 
senumo 2 jų butų. 

No. 570. 63 ir Narragansett. Naujas 
3-jų butų. 

No. 811. 56 ir Pulaski. Naujas 2-jų 
butų su krautuve. 

No. 785. Archer ir Knoz. Naujas 3-jų 
butų. 

No. 814. Archer ir Kennetb. Naujas 
3-jų butų. 

No. 876. 61 ir Kolin. 6 metų senumo 
2-jų butų. 

No. 873. 63 ir Pulaski. 3-jų miegamų 
mūr. Jrengtas rūsys. 50 p. sklypas. 
2 maš. garažas. Reikmenys. Tik 
55,900 dol. Skambinkit dabar. 

Na 864. Archer ir Narragansett 2-jų 
butų: Savininkui su 3-mis miega
mais, išnuomavimui 2 -m miega
mais. Svarus. 2 Židiniai. 60 p. skly
pas. 2 maš. garažas, l blokas iki 
Archer autobuso ir krautuvių. 

Skambinkite dabar 
0*BRIEN FAMILY REALTY 

TEI 434-7100 

j LAIKYKIMĖS MAROUETTE 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 u-engtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

"HiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiHtiiiiiiiiiiiii 
BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J . BACEVIČIUS 

6329 S. Kedzie Ave. — 778-2233 

H"IIIIIIIIHIU»|lUUUJiJililimiiiiniii,|mĮ] 

I S I O Y K I T Ę D Ą B A B 
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Lithuania, the European 
Adam 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į ang
lų kalbą dr. Algio Mickuno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio But-
ksus fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mOsų 
jaunimui pasiskaityti apie Lietuvos is
toriją ir dabartinę būklę komunisti
nes Rusijos okupacijoje. Kaina su per
siuntimu $4.50 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St 
CMcagov IL «0«2» 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Kun. Leonardas Musteikis iš 

Piainview, Nebr. vasario 27 d. 
vakare, lankydamas savo 
senus pažįstamus Anelę ir 
mane, pabuvojo čia tarp mūsų 
porą savaičių. Mielą kun. Leo
n a r d ą š i u o l a i k o t a r p i u 

St. Petersburg, Fla. 

LIETUVIŲ VEIKIA 
ŠV. KAZIMIERO 

MISIJOJ 
Su pirmaisiais azelijų žie

dais ateina pavasaris ir Flori- ^ e visur - bažnyčioje 
doje pagyvėja organizacinis koncelebruojant šv. Mišias, 
veikimas. Nors mūsų lietuvių s u b u vimuose , pasivaikščioji-
Koloniją sudaro dauguma pen- muose, na, ir kartais prie 
sininkų bei vyresnio amžiaus p u l k o s S i v i e t a k u n Lgonar-
žmomų, čia, rodos, metų skai
čius išnykęs, visi buvę visuo-
meninkai, veikėjai jungiasi į 
gretas ir veikia, nors ir lėtes
niu tempu negu šaurėje. 

d\d patiko savo gamta ir 
lietuvių bendravimu. Kiek gir
dėjau, jis jau daro pastangas 
čia įsikurti. Linkime kun. Leo
nardui išsikapstyti iš Ne-

į Mes neturime parapijos, tik braskos sniegų ir atvykti 
misiją, bet mūsų rūpestinga- m u s u į š skėstas rankas, 
sis misijos vedėjas kun. K. Za
karas, OFM, patvarkė šv. 
Kazimiero 500 mirties minėji
mo sukakties šventę labai 
prasmingai. Mišias atlaikė 
pats St. Petersburgo vysku
pas Larkin, asis*\Hmt ketu
riems kunigams. .Jv. Vardo 
bažnyčioje pamaldų metu gie
dojo vyrų choras, vadovauja
mas muz. A. Mateikos. Daly
vavo draugijos su atstovais ir 
vėliavomis. Pamaldos vyko tą 
pačią dieną kaip Romoje, ir 
mes čia jungėmės su jų širdies 
troškimais ir dėkingumu 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. balandžio mėn. 19 d. 

Ed. Meilaus, Jr., ir valstijos atstovo \Villiam 
Glodo rūpesčiu Massachussets valstijos guber

natorius pasirašo Vasario 16 d. proklamaciją. Su 
juo lietuvių delegacija. 

Kovo 3 d. buvo kun. A. Kar
do gimtadienis. Kiek jam 
metų, mes jo neklausėm, o jis 
mums sakė, žinau, kad rankų 
nenuleidžiantis pensininkas. 
Sveikinom linkėdami ilgiau
sių metų ir tikėdami, kad 
tikrai taip bus, nes jis dar la
bai gražiai atrodo. Ilgiausių 
metų kun. Antanui. 

MASSACHUSETTS 
VALSTIJOS ĮSTATYMAS 

VASARIO 16 PROGA 

Kovo 4 
Kazimiero 

d. minėjome šv. 
500 metų mirties 

Šiais metais vasario 16 d. 
buvo tikrai ypatinga diena 
visiems lietuviams, gyvenan
tiems Massachusetts valstijo
je. 

Susipratusio lietuvio dele
gato Massachusetts seime 

Po iškilmingų pamaldų prie sukaktį. Ta proga Šv. Teresės (House of Representatives) 
durų stovėjo pats vyskupas bažnyčioje šv. Mišias kon-
Larkin ir visus sveikino, dau- celebravo kunigai P. Jaraška, 
guma jam ranką bučiavo, nes A. Kardas ir L. Musteikis, 
žiedo jis tą dieną nedėvėjo. Gražų apie šv. Kazimierą, 
Tas paskutinis momentas liko Lietuvos globėją, pamokslą 
mintyse neišdildomai. 

LIETUVOS VYČIAI 
MINI ŠV. KAZIMIERO 

ŠVENTĘ 

pasakė čia besisvečiuojantis 
jau minėtas kun. L. Mus
teikis. 

* * * 
Kovo 6 d. Šv. Teresės baž-

Kovo 11d. vietinės Lietuvos nytinio k-to ruoštas, Mardi 

dėka ir JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos iniciatyva 
buvo pravesta Massachusetts 
valstijoje įstatymas, kuris 
įpareigoja Massachusetts gu
bernatorių kasmet be jokio 
kito prašymo pasirašyti pro
klamaciją ir paskelbti Vasario 
16 dieną, kaip Lietuvos Nepri
klausomybės dieną Massachu
setts valstijoje ir kad Lietuvos 
trispalvė tą dieną plevėsuotų 

džiama pakeiti mūsų pa
vergtos tautos trispalvė prie 
valstijos rotušės. Po to įvyko 
trumpas minėjimas State 
House Hali of Flags (Vėliavų 
auditorijoje), dalyvaujant apie 
dviem šimtams žmonių. Wil-
liam Glodis tarė sveikinimo ir 
padėkos žodį. Po to jis per
skaitė gubernatoriaus Michael 
S. Dukakis proklamaciją. 

Toliau sveikino: Bostono 
visuomenės vardu Aleksand
ras Čaplikas, \Vorcesterio 
visuomenės vardu ilgametis 
Maironio Parko pirmininkas 
Kazys Adomavičius, dr. Algir
das Budreckis, Lietuvos Vy
čių atstovas George Parton, 
Moterų Federacijos atstovė 
Elena Vasyliūnienė ir minė
jimo vadovas bei įstatymo 
iniciatorius JAV LB Visuo
meninių Reikalų tarybos 
narys inž. Eduardas V. 
Meilus, Jr., apibūdindamas 
kaip įstatymo idėja pribrendo 
i r p a g a l i a u r e a l i z u o t a , 
dėkodamas William Glodui 

Vyčių kuopos nariai dalyvau- Gras vardu, pobūvis praėjo kiekvieneriais metais prie _ 
ja iškilmingose šv. Mišiose Sv. Imksm ai Community Center Massachusetts valstijos namų • m a t l O m a m a i 

PADĖKA 
Nuoširdžia* dėkoju visiems užjautusiems 

ir gelbėjusiems liūdnoje nelaimėje mirus 

Vardo bažnyčioje. Ir vėl žmo- salėje 
*"'"nių susirinko pilnutėlė bažny- te lkta 
7~_ čia. Po pamaldų pietavo atski- pelno. 

rame kambaryje Amerikos 
. . . Lietuvių klube. Prel. J. Balkū-
".-T-^nas, ką tik grįžęs iš Romos, 

Pasisvečiuota ir su-
bažnyč ia i g r ažaus 

* * * 

( S t a t e H o u s e ) B o s t o n e . 
1983 m. vasario 13 d. JAV 

Visuomeninių reikalų tarybos 
narys informacijos reikalams 
inž. Eduardas V. Meilus, Jr., Prieš trejus metus iš Chi 

su visais pasidalino įspū- c a &° 8 & a nuolatiniam apsigy- įdavė paruoš tą įs ta tymo 
džiais. Romoje dalyvavo visur v e m m u i atsikėlęs Ričardas tekstą Massachusetts valstijos 
Vyčių kuopos dvasios vadas E s t k a P° sunkios ir retai pasi- seimo delegatui William 
kun. J. Gasiūnas. Mūsų žmo- ^ a n 6 o s ligos kovo 16 d. G l o d u i , p r a š y d a m a s jo 
nės atšventė šv. Kazimiero J^**" Kovo 1 8 d- Chipley, Fla., pagalbos tą įstatymą pravesti 
reikšmingąją sukaktį du sek 
madienius. 

laidojimo įstaigoje v i sa pe r Massachusetts seimą. Wil-
lietuviška bendruomenė ir kai- i į a m Glodis, gyvenant i s 
mynai amerikiečiai gražiai Worcesteryje, yra vienintelis 
atsisveikinom. Kovo 19 d. po lietuvis seime iš 200 atstovų ir 
gedulingų pamaldų Šv. Tere- j i s tikrai didžiuojasi savo 
sės bažnyčioje virtinės auto- kilme, 
mobilių buvo nulydėtas į Sun-

Po visų švenčių ir minėjimų ny Hills lietuvių kapines. J l s ' Pažadėdamas įstatymą 
reik grįžti į realybę. ALR Baisi, retai pasitaikanti liga P r a ves*i, tuojau pradėjo pro-
Katalikių Moterų sąjungos 76 atropavo jo raumenis ir plau- c e s ą i r J° d a r b o vaisius — įsta-
kp. pavasarinis susirinkimas čius ir taip apie 14 mėnesių t ^ m a s b u v o pravestas Massa-
buvo kovo 29 d., ketvirtadienį gyveno tik mašinai padedant chuse t t s seime, o guber-

KATALIKUJ MOTERŲ 
PAVASARINIS 

SUSIRINKIMAS 

A.f A. 
FLORENTINAI KURGONIENEI 

Dėkoju Kun. Vaišniui ir Tėvams Jėzui
tams už jautrias ir lietuviškas religines apei
gas. Dėkoju visiems jos artimiesiems drau
gams, skautams ir pažįstamiems, kurie ja 
taip mylėjo ir taip nuolankiai prisidėjo su
kurti jai raminantį ir šilta atsisveikinime su 
šiuo pasauliu. Ačiū visiems už paguoda. 

Nuliūdęs Kęstutis Zapkus 

12 vai. vidurdienį pranciško- kvėpuoti, nors rankas dar 
nų patalpose. Išgirdome įvai- valdė ir ačiū už aplankymą 
rius pranešimus, raportus, parašydavo. Kažkas lyg kau-
pasidalinome pereitų mėnesių lmiais pirštais veržė gerklę, 
įspūdžiais, sumokėjome nario kai aną dieną viename iš Chi-
mokestį ir pasveikinome ke- cagos laikraščių paskaičiau, 
lias naujas nares. kad „jis padarė didelę klaidą" 

Kadangi ne visos arti lietu- persikeldamas į Sunny Hills, 
vių centro gyvena ir ne visos Fla. Išeitų, kad tas jį pražudė. 
vairuoja, mes kviečiame ir vy- To paties puslapio kitoje pusė
ms, kurie per moterų susirin- je 4 Chicagos graboriai rekla-
kimą pasisvečiuoja, pasi- muojasi , re iškia m i r š t a 
vaikščioja pajūriu, o po žmonės ir Chicagoje. Kitam to 
susirinkimo visi kartu pietau- laikraščio numeryje „Magary-
ja. Šį kartą pietavome Irene čios" duoda puikią išmintį 
restorane (Jurgėlų) netoli „Gilt inei nereikia kalen-
pranciškonų. doriaus". Tebūnie leista man 

Donna Kamm pridėti — „nei v ie tos" . 
Viešpatie, ar mes kada nusto
sim mėtę akmenis į vienas 
kitą, kai net mirties atvejis 
naudojamas suvesti sąskai
tas, nužeminti vietovę ar net 
ne iš blogos valios, o tik klys j 

t an t , akmenų sva idymui . 
Skaudu žiūrint į tai iš šalies, o 
ką bekalbėti apie artimuosius. 

Sunny Hills 

MCSŲ ĮVYKIAI 

Vasario 27 d. Sunny Hills 
esančią Šv. Teresės bažnyčią 
v i z i t a v o P e n s a c o l a ir 
Tallahassee naujai paskirtas 
vyskupas J. Keith Symons. 
Vyskupo koncelebruojamas 
šv. Mišias turėjome 7:30 vai. 
vak. Mišių metu giedojo ameri
kiečių ir muz. Mamaičio veda
mas lietuvių choras lietuviš
kai. Gražų pamokslą pasakė 
pats vyskupas. 8:30 rinkomės 
suruoštoj kartu su vyskupu 
vaKarienėj Community Center 
salėje. Beužkandžiaujant ir be
klausant gražių kun. P. Jaraš-
kos ir vyskupo kalbų nepaju
tome, kai jau turėjome 
paspausti rankas, tardami 
sudiev. 

K. 2. 

natonus pasirašė įstatymą 
1983 m. rugsėjo 26 d. 

Nors lietus pylė kibirais, 
š.m. vasario 16 d., anksti rytą 
Massachusetts valstijos rū
muose Bostone State Repre-
sentative William Glodis kabi
nete susirinko gausus lietuvių 
būrys iš įvairių lietuvių 
kolonijų, — iš Worcesterio. 
Brocktono, Bostono, Nor-
woodo, Lovvelio, atstovaujami 
įvairioms lietuvių organi
zacijoms: Lietuvių Bendruo
menei, Lietuvos Vyčiams, 
Lietuvių Skautų sąjungai ir ki
t i ems . Lietuvių Bendruo- : 

menės Visuomeninių reikalų 
tarybai atstovavo inž. Edu
ardas V. Meilus, Jr., ir dail. 
Teresė Meiluvienė, kuri šį 
istorinį įvykį dokumentavo 
nuotraukomis. 

Netrukus lietuvių būrys, 
William Glodo lydimas, nuėjo 
į State House vėliavų aikštę, 
kur įvyko tikrai istorinis 
įvykis. Pirmą kartą buvo fei-

Mielam prieteliui 

A f A. Dr. STASIUI BUDRIUI 
iškeliavus į amžinybę, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą žmonai DR. MILDAI ir dukrai GRA
ŽINAI. 

Liūdiir.e drauge su Jumis. 
EUGENIJUS, IRENA ir REGINA VILKA! 
KRIKŠTO SŪNUS VYTENIS VILKAS 

SU ŽMONA VITA 
GRAŽINA M1CEIKIENĖ 
ALMA ir RIMANTAS STOČKAI 
ELENA STAREVIČIENĖ 

A. f A. VINCUI 1ZOKAIČIUI mirus, 
jo žmoną ELYTĘ, r-.ctiną ONA IZOKAITTENĘ. seseris 
DANĄ PUGOSECJflENĘ ir ROMA PRAPUGLENIENĘ 
ir brolį JONĄ IZOKAITĮ sv. šeimomis giliai užjaučiame. 

VANDA ALEKNIENĖ 
VLADAS IR IRENA MEILIAI 
ALGIS IR IRENA PUTRIAI 

UŽSISAKYKITE "DRAUGO" PLATINIMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G Ą , 
kuris su persiuntimu kainuoja tik 

vienas (#1.00) doleris 
Kataloge rasite didelį. įvairių knygų pasirinkimą, ku

rios išleistos laisvame pasaulyje. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Chicago, IL 60629 

Street, 

A. f A. 
DR. STASIUI BUDRIUI 

:yl?a iškeliavus, jo žmonai mielai dr. MILDAI. 
i. C- /.AŽINAI ir visiems giminėms reiškiame gi-

; utą ir kertu liūdime. 
JUOZAS ir MAGDALENA KRIAUČIŪNAI 

VACYS ir VIKTORIJA KRIAUČIŪNAI 

už y p a t i n g a s pas tangas . 
Jis taip pat pranešė kad Vi
suomeninių reikalų Taryba 
tikisi, kad 3 metų laikotarpyje, 
sekant Massachusetts valsti
jos pavyzdžiu, visuose kituose 
49 valstijų seimuose būtų pra
vestas panašus įstatymas. Jau 
pastangos yra dedamos Il
linois, Michigan ir Nebraska. 
Pabaigai, E. Meilus. Jr , kvietė 
visus kartu sugiedoti Lietuvos 
himną. Taip pasibaigė tikrai 
istorinis įvykis Massachusetts 
State House. 

G. 

Kai vanagas nugaišta, viš
tos dėl to neverkia. 

Vokiečių priežodi* 

<m-
S O P H I E BARČUS 

EADIO iEIMOS VALANDOS 
Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek 
aMOtcoiais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryte 

Stotis WOPA 1490 AM 
Traosiiojam iš nuosavos studijos Mar-
ųueue Pk.. vedėja Aldona Daukus 

Chkago, IL 80629 
7159 S. Maplerood Avenue 

leL 77&-1MS 

PADĖKA 
MCSV BRANGI MAMA, UOŠVIENE. 3ABUNYTE 

A. f A. MARIJA LIŠKCNIENE 
mirė kovo 6 d. 19?4 m. Buvo palaidota ko-.o 8 d. Sv. Kazimiero 
Lietuviu kapinėse. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskai už rr.sj.ia icopfc&fe Dėkoja
me kun. V. Mykolaičiui ui iv. Mišių auk* » laidc;:mo apeigas 
kapinėse. 

Nuoširdi mūsų visu padėka soL Ercr.iui Mačiukevičiui ui 
giedc;imą bažnyčioje. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir paimamiems, atsi
lankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose bainyČ.o;e ir 
palydėjusiems j kapines. 

Ačiū labai už pareikšta užuojautą asmeniškai, spaudoje, už 
aukas šv. Mišioms ir gėles.. 

Dėkc'ame Lietuves Dukterų Draugijos narėms už sukalbėtą 
šv. Rožančių koplyčioje. 

Ačiū poniai Bakaitienei už jautrius atsisveikinimo žodžius 
Lietuvos Dukterų vardu. 

Nuoširdžiai dėko;ame karsto nešėjams: Tur?fui B^čiauskui, 
Kaziui T&liat-Kelpša:, Broniu: Užusierūvi, Mykolui Deveikiu: ir 
Vincui JcrJuūčiui. 

Esam? d.'.ur.gi D. Petkui už malonų ir tvarkingą pauv~.3-:mą. 
Esėkž ramybėje n a i brangi mamyte, ooSviene, bsbur.yte, 

me« tavęs niekada nepamiršime. 

Nuliūdę: dūkti Lionė, žentas Vygfe, sūnus fflhilM, 
marti Onutė, anūkai Tina, Vytautas, Algis ir Gaylė. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California A\enue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 °852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Te le fone - YArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

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

Tel. — 974-441U 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 -1 0 0 3 

file:///Villiam
file:///Vorcesterio
http://rr.sj.ia


DRAUGAS, ketvirtadienis, iy»4 m. balandžio men. iy a. 

X PLB informacijos komisijų 
, i praneša, jog akivaizdoje fakto, 

' kad mūsų pagrindinės instituci
jos nevisada sutaria dėl vykdy-

| tinų politinių ėjimų, tarpusavio 
; bendradarbiavimo, santykių su 
kaimyninių valstybių organiza
cijomis ir veiklos Jungtinėse 
Tautose, tiems skirtumams išly
ginti ir nuomonėms suderinti 
rengiamas simpoziumas, kuria
me kalbės Pasaulio laisvųjų lat
vių federacijos pirm. dr. Ol-
gerds Pavlovskis, Estų pasau
linės tarybos pirm. Lembit Savi 
ir PLB pirm. Vyt. Kamantas. 

Alės Rūtos romano "Pirmieji j Pašnekesį moderuos prof. dr. 
svetur" iškilmingas premijos J Tomas Remeikis. šios svarsty-
įteikimas bus gegužės 20 d. Los j ̂  ^y^B L B politinių studijų 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos savaitgalio gegužės 11-12 dieno-
salėje. Iš Chicagos vyks sol. Al- „ ^ N e w Yorke metu. 
gis Grigas ir muz. Alvydas Va-
saitis, tiesiog į Los Angeles at- x Violeta Karosaitė, baleto 
vyks Metropolitan Operos solis- mokytoja ir choreografė. "Faus
te Maralin Niska su vyru smui-1 t o " OP**"" sakūrė choreografi-
kininku. Jie atliks iškilmėse j 3% Valpurgijos nakties scenai, 
koncertą, kuris bus naujas savo I J o J e matysime Kleopatrą, Eleną 
kūriniais ir atlikimu. Iškilmėms i i š Trojos, demonus ir Corp de 
rengti Los Angeles komisijos B a U e t atliekant sudėtingą sceną 

X Vysk. Vincentas Brizgys 
išvyko į Brooklyną, N. Y., su
teikti dviem pranciškonams 
aukštesniuosius šventimus. Vie
ną įšventins kunigu, antrą — 
diakonu. 

x "Draugo" premijuoto rašyt. 

pirmininkė yra 
girdienė. 

Danguolė Viz- šioje operoje. Be to, ji sukūrė 
ir kostiumų eskizus visiems ba
leto šokėjams, kurių bus 24 ir 
kurie jau baigiami siūti. 

X Chicagos studentai ateiti
ninkai rengia Velykų šokius ši 

x Povilas žumbakis praneša, 
kad vakar ryte sen. Charles | 
Percy įstaigoje įvykusio posė-! 
džio su lietuviais respublikonais į 
metu senatorius išklausė skundą I sekmadienį, balandžio 22 d., 
dėl OSI bendradarbiavimo su ! 8 v a L v a k - Jaunimo centre. Gros 
sovietų KGB ir pareiškė, kad į ' , A i d o " <**»**> orkestras. Kvie-
^eigu visa tai tiesa, tai toks ben-! č i a m i studentai i r vyresni, 
dradarbiavimas "atrodo visiškai I x ° P e r u N e w s Sąmalas, ku-
neleistinas" 
wrong"). 

('•it seems utterly 

x Dr. Audrius ir Gerj Plio-

x 
ris leidžiamas New Yorke ir 
priklauso Metropolitan Operos 

: organizacijai, šiame numeryje 

CHICAGOS ŽINIOS 

Pasaulio Lietuvių Tautinių šokių šventes lėšų telkimo komi lėtas Chicagoje. 15 kairės sėdi: I. Kerelienė, M. Mar
cinkienė, pirm. dr. F. Kaunas, A. Ukanderienė ir J. Ivanauskienė; stovi: K. Pabedinskas, S. Endrijonienė, V. Plio-
plys ir K. Milkovaitis , nėra: S. Adomavičiūtės, A. Rama na įskienės, I. Regienėf ir K. Burbos. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TAUTODAILĖS INSTITUTO 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Tautodailės instituto 

Chicagos skyriaus metinis narių 
susirinkimas buvo kovo 11 d. 
Jaunimo centre. Susirinko apie 
trisdešimt narių aptarti praė
jusių metų veiklą ir nustatyti 
ateinantiems metams planus. 
Kad skyrius yra veiklus, paro
do gana ilga praėjusių metų 

I riose audžiami sijonai, kelnės,. sikėlė į Pedagoginį institutą, kur 
\ liemenės, galvaraisčiai, prijuos- i Marija Smilgaitė parodė vaiz-
į tės, kitaip tariant, pilni tautiniai Į dajucste, paruoštą Ant. Tarno-1 
į drabužiai. Bet gal būt didžiau- j šaičio apie lietuviškus kryžius, j 
! šias renginys praėjusiais me- Ši vaizdajuostė yra dalis seri-
: tais buvo Pasaulio Lietuvių die- i jos, ruošiamos Pedagoginio .in-
; nų metu vykusi parcda Illinois • stiuto apie lietuvių tautodailę, 
: universiteto Montgomery Ward I kurioje jau yra įrašytos vaiz-
i galerijoje. Joje dalyvavo sky- j d a juostės apie lietuvių juostas, 
! riaus nariai ir kviesti svečiai. į audinius,- keramiką ir t. t. 
Paroda vyko visą savaitę i r bu-

. vo gausiai lankoma, veiklos apžvalga, paruosta sky- >. 
riaus pirm. Aldonos Veselkie-! Keturi skyriaus atstovai — 
nes. Skyrius surengė supa-1 Aid. Veselkienė P. Aleksa, D. 

d. kj. 
JONAS TALANDIS 
TTKISI LAIMĖTI 

PROFESCROS ATLYGINIMAI 
Illinois valstybiniame univer

sitete 1982-1983 mokslo metais 
profesoriui buvo mokama 31,300 
dol. associate profesoriui 25,300 
dol., asistentui 21,1000 dol., o 
instruktoriui 17,400 dol. Mote
rims — truputėlį mažiau. 

DARBAI JAUNIMUI 
JAV senatas paskyrė reikia

mas sumas apmokėti 10,OOC dar
bų jaunimui šią vasarą Chica-

! goję. Drauge su anksčiau pcrū-
| pinamomis lėšomis susidarys 
i arti 32,000 tarnybų neturtingų 
j šeimų jaunimui. 

RYŽTINGA POLICTNINK£ 
Eleanora Austin, policininkė, 

• degant namams 709 W. Gar-
j field, Chicagoje, išnešė ant savo 
rankų negalinčią vaikščioti 72 
m. moterį Ardell Perry trijų 
aukštų laiptais. Moteris buvo 
garų pritroškinta, bet atsigavo 
Englewood ligoninėje. 

FILMAS APIE BĖGANČIUS 
NUO KOMUNISTŲ 

Illinois valstijoje veikia Rezis
tencijos Vietname komitetas, 
kuris Palacio teatre, 4040 X 
Sheridan Rd., Chicagoje rodys 

! filmą "Boat People" — apie lai
veliais bėgančius nuc komunistų 
vietnamiečius ir kitus Azijos 
gyventojus. 

PERTVARKO PAEŽERĖS 
KELIA 

Chicagos paežerėje ties vidur-

NAMŲ REDLMENLj PARODA 
McCormick parodų rūmuose, 

Chicagoje, suorganizuotoje na-
nų reikmenų parodoje savo ga

minius išstatė 1,914 firmų. Iki 
parodos uždarymo balandžio 12 
d. lankytojų skaičius buvo apie 
65,000. 

BRANGS MOKSLAS 
Planuojama North Ulinois ir 

Illinois valstybiniame universi
tete pakelti mokestį už mokslą 
15%. 

NUOSAVYBIŲ MOKESČLAI 
Chicagos pietinėje dalyje ir 

pietiniuose priemiesčiuose nuo
savybių įvertinimas p-, kilo 15%, 
kas padidins ir mokesčius. 

į rašo ir apie mūsų Operos "Faus-! žindinimą su knyga, margučių ir I Kojelvtė ir D Varankaitė — I J o n u i TaJacdžiui, kandidatui j , miesciu kelias susirango pana-
pliai, dabar gyveną Toronte, j to" spektaklius. j audimo kursus. »dalyvavo LTI metiniame šuva- i Metropolitan Sar.itary Distrikto jsiai į raidę S ir tai sudaro pa-
Kanadoje, susilaukė sūnaus, o • , K . ^ Kiekvieną šeštadienį renkasi j žiavime Kanadcie 1983 m. spa-! ^misionierius, sekmadienį, ba-1 vojų susidūrimams. Pradėtas 

- broliuko. Buvo I * , 7 ^ ™ * ^ J ^ T ^ ? audėjos instituto studijoje šv.: lio mėn. Suvaž.avime dalyvavo ^ ] a n d ž i o * d- s ė t u v i ų Tauti- i to kelio ištiesinimas, iaiKinai su-
reikalui Lietuvių fondas visada „ _ _ / _ . ~ . |*_- . „ ^ s « - - m_ I niuose namuose srjecialus komi- ' siaunnant automobilį linijas. pakrikštytas balandžio 15 d., i 

Verbų sekmadienį, Anapilio par. 
klebono kun. J. Staškaus An
driaus Vaclovo vardais. Krikšto 
tėvai buvo Vitas Plioplys iš Chi
cagos ir Geri sesuo Eileen Dia
mond. 

! ateina į pagalbą. Kviečiame 
i į Lietuvių fondo knygos sutik
tuves balandžio 28 d. 7 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėn. Į šią 

i vakaronę .atvyksta specialiai iš 
i New Yorko dr. Juozas Kazickas 
I ir poetas Bernardas Brazdžio-

X Lietuvos Kronikos sąjunga njg ^ Kalifornijos. Po progra-
ruošia "LKB Kronikos" knygų j m o s vaišės. Aukos nebus ren-
VI temo lietuvių kalba ir II to- j karnos. 
mo ispanų kalba sutiktuves Jau-1 
nimo centro kavinėje gegužės 
4 d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 

X Vincas J. Gumulauskis laiš
ke balandžio 18 d. "Sun-Times" 

j ima kitur, kol j 
bus baigti darbai, o tai užtruks i 

Kazimiero seserų vienuolyne ' taip pat atstovai iš skyrių To- j n l U 0 s e namuose specialus komi- j siaunnant autorr 
toliau tobulintis audimo mene.' ronte, Bostone, New Yorke ir įtetas- "™™™ vadovavo Vilhel-1 :n " ;• 
Nemažai jų yra įsigijusios nuo- Philade'phijoje bei paskiri na- i m m a LaP i e nė ir Sofija Džiugie 
savas stakles. Studijoje šiuo !riai. Institutas žada išleisti Ant. ! n ė - surengė kokteiliu pobūvį su- ' ketvertą metų. Kainuos apie 
metu yra aštuonios staklės, k u j i r Anast. Tamošaičių ruošiamą I t e l k r J : ž u ° r ; n k 

knygą apie lietuvių juostas. Dalyvavo daugiau kaip 200 žmo-
X DaflL Arvydas Algminas! Kai kurie skyriai taip pat pla- j n ? u ' kurių daugumas įvairių sri 

apsilankė "Draugo" redakcijoje Į nuoja išleisti knygutes, liečian-
ir administracijoje ir ta proga, čias praktišką atlikimą margi-
įsigijo lietuviško meno ir mokslo 
knygų už didesnę sumą. Su
prasdamas ne lengvą lietuviš
kos spaudos kelią išeivijoje, 

. , u A : ;» Kronikas ; l a i d ^ e siūlo visiems tiems jau-J įteikė didesnę auką jos paramai, 
kalbės jaunosios kartos moksl i -1 n i e m s amerikiečiams, kuriems į Labai ačiū. 
ninkas dr. Algis Norvilas, o me-1 ̂ patinka šis kraštas, vykti į V. 
ninėj programoj dalyvaus jauni- Vokietiją, pamatyti Berlyno sie-

_' ną su kulkosvaidžiais, saugant, 

X Vincas Urbonas, 
ui., 
prenumeratorius 

Chicago. 

nimo ir juostų audimo, nes šios 
informacijos yra pasigendama. 

Chicagos skyrius žada darbus 
ir toliau tęsti. Metiniame susi
rinkime dalyvavo Čiurlionio ga
lerijos direktorius dail. Vincas 
Lukas, kuris kvietė skyrių su-

čių profesionalai. 

GRAŽINS 60 MIL. DOL 
Illinois kūrenamų dujų varto

tojams turės būti grąžinta apie 
60 mil. dolerių, nes buvo imama 
nepateisinamai aukšta kaina. 

Nuotaikai gerai įsisiūbavus, 
V. Lapienė komiteto vardu pa-
sveikino svečius, atidarė pobū- į 
vį ir pakvietė tarti žodį Algį j 
Regį. A. Regis savo kalboje iš-! 
ryškino, kad mes į šį kraštą at
vykome su idealizmu, užsispyri
mu siekti savo tikslo, organizuo- , 
. . . . . , - . , i i ten yra 84 pirmaujančios firmos 
tai ar pavieniai sukūrėme kul-' . .. fl . 

ILLINOIS ANTROJ VIETOJ 
"Fortune" paskelbė sąrašą 

pirmaujančių bendrovių, kurių 
Ulinois valstijoje rado 52. Tik 

: New Yorkas pralenkia Ulinois: 

pedagogas, mūsų garbės; rengti parodą 1985 m. v a s a r i o , - - ~ ^ ~ - - — — - T V Tarp pirmaujančių Illinois skel-
proga. Paroda tęstųsi | turines institucijas, fondus, bet w < , ^ , ^ . J , ' , j ^ „*>^„; .*,„ ir bendradar-!1 6 t o s mas. Po to bus kavutė. Norin 

tieji galės įsigyti ir Kronikos Į Į ^ ° ^ | ^ . ^ ^ 7 ^ ^ ^ ! fe i ITII I ii7l7 "įvairią ladmiųužl 1™ ****&*• BMp t < f < * > . I eaame labai atsilikę 
knygų. Visi kviečiami daly-1 ^ ™ n u ° komunistų jau pasi-, d į d e g n ę mm^ 0 ^ o M k u t y ; lauš lėšų ir nemažai pastangų, į srityje. Mūsų nesi 
vaut:. traukė keli milijonai žmonių. 

politinėje 
nesidomėjimu 

mums 
X IeSkoma sekretore,-h» H e - I * ^ P ' ^ ^ ^ 2 6 1 ' W.|skelbiant Kristaus * — - . . . „,. „ , i ' l*t Street. Gausus pasu-mki-tuviskai įstaigai New Yorke. I . . . .. . r . . _ . . J , . , . . , , imas įvairiausių patiekalų, taip Pageidautina, kad laisvai valdy-; . , • , . ' 4r- , . ,. : . T . , _ * i pat skaniausių kepsnių. Visko, tų lietuvių ir anglų kalbą, mo- ., J , ., .. r .. T?- T . JT - _. ' kas tik reikalinga jūsų ir jūsų ketų geraa rašyti rašoma masi-. s y e v e l k i n i u i s t a l u i A t d a r a 

nėle, efektyviai komunikuoUte- J ^ e n n u o v a L ^ 
^ o n u ir rastu oei vairuoti. Dar- ; ^ šeštadienį krautuvė 
bo pareigos pagrindinai apima ^ ^ a t i d a r ^ ^ v a ] 
mašinraščio darbus, siuntų pa-' y a k T e L 4 7 6 . 7 6 7 5 > Unk 
kavimą bei prašymų pildymą ir , § y ^ ^ 
išsiuntimą u* kitus techniškus-

X "Fausto" operos pastaty-

rašo: "Velykų varpams! skyrius yra pasiryžęs tai įvyk- politika nesugebame 

biama Standard OiL pernai me
tais turėjusi 27.5 mil. dol. apy
vartos. 

administracinius riipesčius. Dar- Į x "t^aosto" operos 
bo sąlygos bus aptartos su rim-' mo išlaidoms sumažinti, šiemet 
tais kandidatais. Siųsti rezhi-IVena ir Aleksas Lauraičiai pa-
me. Iithuamaii Oatholic Refi- j aukojo 100 dol., Vytautas Gečas 
gious Aid, 351 Highiand BKd.,, iš Cicero, IU. 100 dol., dr. Vin-
Brooldyn, NY 11207. (sk.). I cas Raslavičitts iš Wyoming, 111. 

! 100 dol., dr. Adolfas ir Algė 
x Gėlės liūdintį žmogų pra-, š l e ž a i 1 5 0 dol.. Marija Noreikie-

linksmina, o linksmą pravirk-1 

"Draugo" redakcijos ir admi
nistracijos kolektyvą sveikinu, 
linkiu sveikatos, dvasinės ištver
mės ir ryžto informuojant mūsų 
išeivijos kultūrinę ir visuome
ninę veiklą ir budint lietuviško
jo žodžio sargyboje. Jūsų pras
mingą darbą paremiu 40 dol. 
auka". V. Urbonui nuoširdžiai 
dėkojame už gražią auką ir ma
lonius linkėjimus. 

lietuvių 
prisikėlimą, į ^5^- YP&Č ^ d tuomet išpuls j kilmės asmenis išrinkti į aukš-

gyvavimo tesnius postus. Mes prarandame 
savo jėgą šio krašto palitiniame 
gyvenime. Kvietė visus išsiju-

+ . . , „ . * * i įvairiais būdais padėti, p r e " j 0 > k a d b"u v o n u t a r t a balan 
ko, kai ses. Perpetuai ir gv. Ka-, ^ finansiškai, kad mūsų kan-! ^ o n d . j ^ j ^ n a m o ^ 

skyriaus penkmečio 
sukaktis. 

Labai malonus momentas vy-

SU NAUJA ŠIRDIMI 
Michael Dowling, kuriam ko

vo 11 d. Loyolos universitete bu
vo įdėta nauja širdis, tiek susti-

zimiero vienuoUjos vadovybei į didatas Jonas Talandis užtik-1 b a r j i s haigs sveikti Vūla P a r k e 

buvo įteiktas Šv. Kazimiero pa- į rintai laimėtų rudenį įvykstan- Į k u r gyvens su savo motina. Jis 

do. Velykų švenčių progai įvai
rios sodintos ir skintos gėlės 
dovanoms ir stalo puošimui. 
Taip pat gražūs keramikos bliu-
dai, puodeliai ir vazos. Baltic 
Blossoms, 2451 W. 69 St. Tel. 
4.^4-2036. (sk.). 

X Paifčkomaa vyrigkis. A tsa-
komingas a.r,muo reikalingas ad
ministracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede-
ral Savings. TeL 847-T747. 

(ak.). 

A K A S 
|).imi:tni« ir taikome \ I S Ų rū^ur 

<MM.I *». 

nė 150 dol., Gabrielė ir dr. Be
nediktas Ročkai 150 dol., Aldo
na ir Antanas Rauchai 150 dol., 
Ona ir Jonas Rugeliai 150 dol., 
Zita ir ViHus Juškai iš Winter 
Haven, Fla, 150 dol., Vytauto 
Didžiojo šauliu Rinktinė 100 
dol., Elena ir dr. Antanas Raz-

l mai 100 dol.. Jonas Balbatas iš 
Clevelando, Ohio 100 dol., Albi
nas Bliūdžiu* iš Detroito, Mich 

x New Yorko muzikinio vie
neto "Harmonija" koncertas 
bus balandžio 29 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet Jaunimo centro di
džiojoje salėje. Koncertą rengia 
Jaunimo centro valdyba. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboje. 

(pr.). 
X Lietuvių Opera prašo -Jus 

būti mūsų Operos rėmėjais - me 

yra 21 m. amžiaus. 

PRIVERSTINA APDRAUDA 

veikslas, sukurtas dail. Ant. čiuose rinkimuose. 
Tamošaičio pagal liaudies meno P o ^ k a l b ė j 0 uiįn0įs lietuvių 
pavyzdžius šv. Kazimiero 500 m. b U k Į p i r m i n i n k a s 
mirties sukakties proga. Sese- / . . Uunois atstovų rūmų komite-
lės kazimierietės maloniai yra j i n z - ^ Milunas, kuris trumpai; t a s priėmė nuosprendį, kad visi 
sudariusios sąlygas savo patai- į supažindino senosios dar prieš ; automobilistai turėtų išsiėmę ap-
pose įkurti studiją bei pravesti i pirmąjį karą kartos lietuvių da- j drauda, kitaip nebus išduodamas 
įvairius kursus. O ses. Perpe- lyvavimą šio krašto politikoje, į leidimas vairuoti. 

PERKA AUTOMOBILIUS tua yra nuolatinė skyriaus glo- užbaigiant su Antanu Oliu, ku-
bėja, vienuolijos bibliotekos bei | ris buvo išrinktas ir sėkmingai, 
muziejaus vedėja. Ji ne tik 
pati kas šeštadienį atsilanko 
audimo studijoje, bet ta ip pat 
atsiveda ten ir svečių. 

Pasibaigus oficialiai daliai. 
cenatais ir tuo padėti pastatyti' buvo vaišės, po kurių nariai per 
"Fausto" operą, kurios spektak-; 

| liai įvyksta gegužės 5 ir 6 die
nomis Morton auditorijoje, 2423 
S. Austin Blvd., Ciceroje. Paau
koję bent 100 dol gauna 2 neap
mokamus bilietus į savo pasi-

vadovavo visam Metropolitan j , .Chicagoje ir artimose apylin 
Sanitary distriktui. Kvietė vi-! k e s e s i e m e t k " -^.esį par 
sus lietuvius prisidėti prie Jono 
Talandžio išrinkimo į atsakingą 
postą. 

Buvo pristatytas ir kandida- j 

duota JAV automobilių 43% 
daugiau negu pernai metais ko
vo mėnesį. 

100 dol., dr. Oediminan Balukas rinktą spektaklį ir, jei nori, gali 
I tuo pačiu jsigyti ir daugiau bi
lietų, tik reikia prisiųsti atitin-
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100 dol., Aldona, ir dr. Vytautas 
Urbai 100 doL Visiems šiems 
ir čia nepažymėtiems mecena
tams nuoširdžiai dėkoja mūsų 

I i**tu \ i u Opera 
rpr.). 

x NAMAMS nRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
aaainiaaa unokėjimaui ir priei-
• u n u i nuoiimčiaifl Kreipkitės 
i Mutual Federal Savings, 2212 
We«t Ormak Road — Telef. 
VI 7-TJ47. dk.) 

karnai sumai čekį už juos. Bi
lietų kainos: 25. 20, 15 ir 10 dol. 

^ Visos aukos yra atleistos nuo 
taksu — Opera jiems išsiunčia 
kvitą. Savo auką prašome siųsti 
šiuo adresu: IJthuanian Opera 
Co., Inc., 6624 S. Talman Ave., 
Chicago, IU. 60629. Nuoširdus 
ačiū! Operos spektaklių bilietai 
gaunami ir Vaznelių prekyboje, 

Į 2501 W. 71st St., Chicago. I1L 
16062!* (pr.). Se« Perpetua 

TO paveikslu 
«u )»i pudovanotu T.".o*. Tautorfail^s m-» • • . 

i tas Jonas Talandis, kuris šiltai 
visų buvo sutiktas. Jis, kaip ir 
visuomet, apgalvotai papasakojo 
apie savo kandidatavimo tikslą, 
tinkamumą. Be to, šiais metais 
yra gera proga laimėti rinki
mus, nes demokratai yra susi
skaldę, nors jo oponentai yra 
žinomi ir stiprūs. Prašė visų 
pagalbos tiek moralinės, tiek fi
nansinės, kad jis galėtų tinka
mai pasirodyti rinkiminėje akci
joje ir rinkimus laimėti. J. Ta
landis pakvietė respublikonų 
kandidatę Cannie Peters, kuri 
tuo pačiu sąrašu kandidatuoja 
su J. Talandžiu į panašų postą. 

Svečiai buvo vaišinami visą 
vakarą Talandžiu šeimos ska
niais užkandžiais ir nenoriai 
skirstėsi namo. St. Dz-ga« 
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KMAD0JE 
— Dr. Aleksandras Štromas, 

šiuo metu gyvenąs San Francis-
co, Calif., skaitė paskaitas To
ronto ir Yorko universitetuose 
kovo 2 ir 5 dienomis. Jis skaito 
paskaitas taip pat ir Europos 
universitetuose bei įvairiuose 
sambūriuose politiniais ir socia
liniais klausimais. Toronte dr. 
A. Štromas susitiko ir su lietu
viais veikėjais ir aptarė ak
tualiuosius šių dienų klausimus. 

— Dr. Juozas Sungaila, besi
rūpindamas vasaros pabaigoj 
Toronte įvykstančiu lietuvių re
liginiu kongresu ir jo dienomis 
(rugsėjo 1 ir 2) kazimierinės 
Dariaus Lapinsko operos "Dux 
Magnus" premjeriniais spektak
liais, turėjo platų pasikalbėji
mą visą Kanadą apimančiame 
CBC radijo tinkle. Interview 
forma buvo nušviesta šv. Kazi
miero reikšmė u'etuvių tautai, 
o taipgi kaarnierinės operos ir 
jos premjerų kūrybinis polėkis. 
Dr. Juozui Sungailai kovo 19 d. 
buvo ne tik vardinės, bet ir ša
kota veikla turtingo gyvenimo 
65 metų sukaktis. Sungailų pa
stogėje t a proga surengtame 
pobūvyje dalyvavo operos repe-
tavimui iš Chicagos Torontan 
atvykę Darius ir Laima Lapins
kai ir gražus būrys varduvinin
ko bei sukaktuvininko artimųjų, 
bičiulių ir kaimynų. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Kun. Vincentas Dumčius 

seniausias lietuvis kunigas, ko
vo 28 d. atšventė kunigystės 
75-rių metų jubiliejų, o vasario 
28 d. — ©8 metų amžiaus. Jis 
gimęs 1886 m. vasario 28 d., ku
nigu įšventintas 1909 m. kovo 
28 d. Dabar jis gyvena Veive
riuose ir padeda pastoraciniuo
se darbuose. 
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