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Prisiminimai apie 
Liudą Dambrauske 

N r. 1.1 

(Tęsinys) 

J i s gi pasir inkęs savo 
gyven imo kelią. Gyvenimo 
tiesų p a ž i r i m a s tai labai 
sunkus mokslas , o daiktus 
vadint i savo varda i s — didelė 
p rabanga , už kurią tenka kar
t a i s b rangia i apmokėti, o kar
t a i s ir gyvybę paaukoti . Tepa-
dedant i v a i k a m s jo meilė 
j i ems gyvenimo sunkumuose. 
P r i sakė d a r gerbti ir mylėti 
s avo motiną ir būti jos ver
ta is , ir ats isveikino. 

Toliau kreipėsi j teismą, kad 
j is nesąs ka l tas . Kad jam yra 
žinomos kalėjimo ir lagerio 
fizinės bei moral inės kančios, 
kurios d a b a r jam. kaip nebe
p a g y d o m a m ligoniui, esančios 
tolygios lėtai mirčiai. Gi lėta 
mir t is ž iauresnė už staigią. 
Todėl jeigu teismui žmoniš
kumo ir pilietinės sąžinės bei 
d rąsos j a u s m a s dėl kurių nors 
priežasčių nepadėtų objek
tyviai išspręsti jo bylą ir ištei
sinti , d r į s tąs kreiptis j j j su 
prašymu: human i škumo var
dan prokuroro siūlomą baus
mę pakeisti sušaudymu. — Tai 
pasakęs ka l t inamas i s susvy
r a v o ir nukri to, netekęs sąmo
nės . Bet, matomai , tai būta tik 
apa lp imo po per didelio visų jo 
dvasinių bei fizinių jėgų 
j tempimo. 

III dieną — spalio 3 buvo 
paske lb tas teismo nuospren
dis i r čia pa t salėje kalt ina
m a s i s su imtas . Pr ipaž in tas 
kal tu paga l jau minėtą 68 s t r . I 

dalj ir paskirta bausmė 3 m. 6 
mėn laisvės a tėmimo, atlie
k a n t bausmę griežto režimo 
kolonijoje (lageryje) ir po to 2 
me tams da r nut rėmimo (siūly
t a prokuroro bausmė šiek tiek 
s u š v e l n i n t a . M a k s i m a l u s 
t e rminas šiam st ra ipsniui — 7 
lag . ir 5 tremt., min imalus — 6 
mėn. lagerio ar 2 m. nutrėmi
mo). 

Ilgokas teismo nuosprendis 
buvo suformuluotas daugmaž 
t a ip pat kaip kalt inamoji išva
d a , perduota teismui, saugumo 
tik atmesti keli punkta i kaip 
neįrodyti ir nepagrįsti (iš jų — 
stra ipsnio apie Solženicyną 
a t spausd in to ir Perspektyvų 10 
n r . parašymas , bendradar
b iav imas su nuteistuoju doc. 
S k u o d ž i u , d i e n o r a š t i s ) . 
Nuosprendy nurodoma, kad 
L . D . n a c i o n a l i s t i š k a i 
nusiteikusi asmenybė, kad 
kilęs iš buožių (ma t tėvas turė
j ę s 45 ha), kad jo brolis Jonas 
pokario metais buvo ginkluo
tosios nacion. gaujos dalyviu. 
T rumpa i ap ibūdinama sena 
L.D. byla ir bausmė, kur nuro
d o m a , k a i p s u n k i n a n t i 
a t sakomybę aplinkybė, kad 
darbe ir buityje charakteri
zuojamas teigiama, kad serga 
Širdies ir plaučių ligomis. 
Ka l t inamas , kad 1957-1983 
me ta i s parašęs ir a tspausdinęs 
rašomąja mašinėle ne mažiau 2 
egz. memuarinio pobūdžio raši
nį, pavadintą „Pasmerktojo 
pr i s imin imai" (208 psl.) ir 
išpla t inęs juos Kauno mieste. 

(Bus daugiau) 

Amerikos arabai 
prieš diskriminaciją 

Filipinų prezidentas Ferdinand Marcos ir joįžrr.ona Imelda rinkimų kampanijos įkarštyje. 
Vasario 7 d. rinkimai sudaro prezidentui daug rūpesčių, nes balsuotojai gerokai susirūpinę 
ekonominiais šalies sunkumais, nedarbu ir žiniomis iš JAV, kur Kongreso pakomitetis paskel-i 
bė, kad prezidento žmona pirko Amerikoje nekilnojamo turto už 360 mil. dol. 

Talino televizijos 
remonto dirbtuvėje 

Ponios Imeldos 
turtai New Yorke 
V V a s h i n g t o n a s . — Atstovų 

Rūmų pakomite t is paskelbė, 
kad tyrinėjimai tvir tai jrodė. 
jog Filipinų prezidentas Mar
cos, jo žmona Imelda turi New 
Yorke nuosavybių apie 350 mil. 
dol. vertės. Marcos šeima nesu
laužė jokių J A V įstatymų, 
tač iau kyla į ta r imas , kad tos 
nuosavybės įgytos lėšomis, 
kur ias Filipinai y r a gavę ka ip 
Amerikos paramą. Kongres-
m e n a s iš Brooklyno, S. Solarz 
a tme tė kai kurių respublikonų 
priekaištus, kad j is bando 
paveikti savo praneš imais 
Filipinų prezidento r inkimus 
vasar io 7 d. J i s pareiškė, kad jo 
komiteto tyr inėj imai pradėti 
jau seniai i r d a b a r jau aišku, 
kad prezidento šeima surišta su 
tuo slaptu Filipinų lėšų plauki
mu į užsienį. 

Filipinų r ink iminė komisija 
paskelbė ta isykles dėl užsienio 
stebėtojų da lyvav imo rinkimų 
procedūroje. Užsieniečiai ga lės 
r inkimų eigą sekti, tačiau 
nebus prileidžiami arčiau prie 
ba lsavimo būstinių kaip 150 
pėdų. 

S a v o kampani jos kalboje 
prezidentas Marcos šaipėsi i š 
opozicijos kand ida t ė s Corazon 
Aųuino. J i norint i nugalėti 
vyrą, kada ja i t i nkama vieta 
yra „miegamasis" . 

Vokietija nenori 
bausti Libijos 

B o n a . — Vakarų Vokietija 
m a l o n i a i p r i ė m ė v a l s t . 
d e p a r t a m e n t o s e k r e t o r i a u s 
pavaduotoją J . Whitehead. 
kuris važinėja po Europos 
sostines, r a g i n d a m a s bausti 
Libiją už teroristų globojimą, 
tačiau vokiečiai a t s i sakė prisi
dėti pr ie peršamų ekonominių 
sankcijų. Bonos pareigūnai 
pasakė, kad nėra visa i aišku, 
ar Libija ka l t a dėl aerodromų 

puolimų. Be to, ekonominės 
sankci jos Libijai neveiktų. 
Pirmadienį Vokietijoje l a n k ė 
si Libijos delegacija, vakar 
a t skr ido Arabų Lygos parei
g ū n a i . 

Laukiama, kad Liuksem
burge suvažiavę Europos Rin
kos užsienio reikalų minis-
t e r i a i p i r m a d i e n į a t m e s 
Amerikos spaudimą prisidėti 
pr ie sankcijų Libijai, n e s jos 
puol imas sujungia visas ara
bų valstybes, net i r tas nuosai
kiąs ias , kurios Libijos neken
čia, pasakė aukš t a s vokiečių 
pare igūnas . 

Prezidentas apie 
Ičšas sukilėliams 
VVashing tonas . — Prezi

d e n t a s Reaganas posėdžiavo 
su respublikonais senator ia is ir 
p a s a k ė jiems, kad šioje Kongre 
so sesijoje j is reikalaus karinės 
p a r a m o s Nikaragvos laisvės 
k o v o t o j a m s , k u r i e p a g a l 
pernykštį Kongreso nutarimą 
g a u n a tik humani ta r inę para
mą, 27 mil. dol. Vyriausybė 
m a n o , kad sukilėliams reikėtų 
mažiaus ia i 60 mil . karines 
pa ramos . Prezidentas pasakė, 
kad sovietų valdžia seka, kas 
vyks t a Kongrese ir savo planus 
der ina su Amerikos vidine poli
t ika ir solidarumu. 

Baltieji Rūmai at idengė, kad 
bus reikalaujama kar inės para
m o s ir Angolos sukilėliams 
prieš komunistinę valdžią. 

Kongrese vis daugiau balsų 
reikalauja pakelti amerikiečių 
p a j a m ų m o k e s č i u s . K a r t u 
re ikalaujama sumažinti lėšas 
gynybai . Prezidentas nurodė. 
kad j is priešinsis mokesčių kėli
mui ir gynybos lėšų mažini
mui, nes sovietų laikysena 
pr iklauso nuo to, ka ip Amerika 
laikosi. 

— Belgijos policija suėmė 
keturis asmenis, du jų arabus . 
S u r a s t a s n e m a ž a s g ink lų 
sandėlys . 

T a l i n a s . — „The New York 
Times" korespondentas Sovie
tų Sąjungoje Philip Taubman 
rašo apie Estijos sostinės tele
vizijos ta isymo įstaigą Nr. 1, 
nes čia įvesta nauj a darbo siste
ma sukėlė Maskvos dėmesį ir 
buvo aprašy ta „Izvestijose". 
Nuo pernai metų kovo mėn. 
televizijos priimtuvų mechani
kai dirba pagal asmeninės 
iniciatyvos principą. Jie įvyk
do valdžios nustatytą aparatų 
taisymo planą, o laisvalaikiu 
gali pasi imti daugiau darbų, už 
kuriuos j iems pakeliamas atly
ginimas. Smarkiai pakilo dar
bo našumas , pakilo algos. 
K o r e s p o n d e n t a s T a u b m a n 
spėlioja, kad tokių eksperi
mentų Sovietų Sąjungoje bus 
daugiau, Michailui Gorbačio
vui paskelbus planą pagyvinti 
ekonominį planavimą ir pilie
čių aptarnavimą. Talino tele
vizijų dirbtuvės reformos jau 
komentuojamos sovietų spau
doje. 

K o r e s p o n d e n t a s a p l a n k ė 
įmonę Taline, kalbėjosi su jos 

vadovais ir darbininkais. J i s 
pastebėjo, kad visi toje remon
tų dirbtuvėje labai skuba. 
Dirbtuvė skelbia, kad televi-
jos apara ta i pataisomi tą pačią 
dieną. Klientų dirbtuvė turi 
labai daug, visi mandagia i 
priimami, aptarnaujami su 
šypsena. Įmonė reklamuoja 
s a v o p a t a r n a v i m u s a n t 
sunkvežimėlių šonų įrašytais 
užrašais, kurie skelbia, kad 

Bombos Beirute 
B e i r u t a s . — Miesto gatvėje 

sprogo automobilis, pi lnas 
dinamito. Sprogimas įvyko 
prie Libano krikščionių falan-
gistų part i jos įstaigos. Žuvo 25 
žmonės, sužeista 125. Automo
bilio vairuotojas iššoko iš maši
nos prieš pa t sprogimą ir pabė
go. Kilo gaisras, sprogimas 
sužalojo 30 au tomobi l ių , 
apgriovė kaimyninius pasta
tus, sus tabdė susisiekimą. 

Ironiška, kad falangistų 
įstaiga an t r ame pastato aukš
te nedaug nukentėjo. Falangis-
tai ir krikščionių spauda neabe
joja, kad tai musulmonų 
kerštas už ats isakymą paremti 
gruodžio 28 d. pasirašytą 
taikos sutartį. 

Musulmonų artilerija toliau 
apšaudo prezidento Gemayelio 
gimtąjį miestelį Bikfaya, 10 
mylių nuo Beiruto. 

„šios dienos darbas padaro
m a s šiandien". Duodamas 
telefono numeris. Dirbtuvėje 
y ra 35 mechanikai , kurių pusė 
lanko vartotojų butus ir atlie
ka darbą jų namuose. Vienas 
mechanikas p§3akė korespon
dentui, kad jis ir anksčiau dirb
davo, baigęs darbo va landas 
įmonei, savo valandomis „ant 
šalies". Dabar j am nereikia 
ieškoti darbų, nes viskas eina 
per įmonės centrą, ir jis gauna 
didesnį atlyginimą. Darbinin
kai dabar uždirba 40-50 nuoš. 
daugiau. Mechanikas Ivar 
Kompa pasakė, kad anksčiau 
jis gaudavo algos 250 rublių per 
mėnesį, o dabar uždirba 350-
400 rublių. Viršininkai yra 
patenkinti . 

Korespondentas, pasikalbė
jęs su sovietų ekonomistais, 
rašo, jog, jų nuomone. Leninas 
ir jo teorija nedraudžia kelti 
darbo našumą per asmeninę 
iniciatyvą. Praeityje algos 
būdavo pastovios, o darbinin
kai būdavo skat inami įvairiais 
medaliais ir pagyrimo rašta is . 
Dabar jų našumas keliamas 
algų pakėlimu. Taline įgyven
d i n a m o s r e f o r m o s y r a 
kapitalistinės ir komunistinės 
sistemos suderinimas, baigia 
straipsnį P. Taubman. 

Ar toliau kris 
naftos kainos? 

N e w Y o r k a s . — Akcijos 
biržoje gerokai nukrito kainos, 
kai paaiškėjo, jog tarptautinė
je rinkoje nukrito naftos 
kainos. Paliestos ne tik naftos 
pramonės bendrovės, bet ir 
bankai. Biržos specialistai 
meno, kad naftos kainų kriti
mas palies Meksiką. Venecue-
lą. ki tas naftos šalis. Jos nega
lės mokėti užsienio bankams 
turimų skolų. Nuo to gali 
nukentėti bankai . 

Analizuotojai mano. kad 
naftos kaina įrali pasiekti 15 
dol. už statine Ta žinia padė
tų aviac i jos b e n d r o v ė m s , 
automobilistams, kurie jau šią 
savaitę Chicagos priemies
čiuose gali pirkti galioną 
gazolino už l»'» centų. Kainų 
kritimas tačiau nenaudingas 
n a f t o s b e n d r o v ė m s a r 
bankams. 

— Sovietų HindentoSarharo 
vo žmona Bonner jrrjžo j 
sūnaus šeimą po ligoninėje 
pridarytos Širdies operacijos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pietų Afrikoje minia 
juodųjų užmušė du baltus poli
cininkus, kurie prieš mirtį 
spėjo nušauti du juoduosius. 
Nuo neramumų pradžios 1984 
m. rugsėjo mėn. žuvo 22 baltie
ji , daugumas nuo bombų, 
žemės minų. Juodųjų nuo to 
laiko žuvo 1,050. 

— Vat ikanas paskyrė nunci
jumi Britanijoje arkivyskupą 
Luigi Barbarito. Britų spauda 
spėliojo, kad nuncijumi gali 
būti paskirtas arkivyskupas P. 
Marcinkus, tačiau tos žinios 
nepasitvirtino. 

— Amerikoje susijungė ilgai 
išskirtos vedusios amerikie-
čių-sovietų piliečių trys poros. 

— Maltos premjeras C. 
Bonnici, pasimatęs su Libijos 
vadu Khaddafiu, atskrido į 
Siciliją ir susitiko su Italijos 
premjeru Craxi, kuriam perda
vė Khaddafio laišką. 

— I^enkijos valdžia paskel
bė, kad Lech Walesa bus 
teis iamas už valdžios pareigū
nų šmeižimą. J i s po seimo 
rinkimų pasakė, kad balsavo 
daug mažiau žmonių, negu 
skelbia rinkimų komisija. 
Walesai, 1983 m. Nobelio 
Taikos premijos laureatui, 
gresia dveji metai kalėjimo. 

— Kansas City teismas kal
t a i s pripažino penkis „mafi
j o s " vadus, pasisavinusius du 
mil. dol. iš Las Vegas lošimo 
namų. Tarp nuteistųjų yra 
garsūs čikagiečiai: J . Aiuppa, 
78 m. ir J. Cerone, 71 m. 
amžiaus. 

— Belgijos policija suėmė 
komunistų teroro gaujos narį 
Luc Van Acker, 24 m. J o bute 
ras ta ginklų ir komunistinės 
literatūros. 

— Indijos specialistų komi
sija nustatė, kad pernai prie 
Airijos nukritęs keleivinis 
lėktuvas, kuriame žuvo 329 
asmenys, pirma sprogo ore. 
Nusta tyta , kad sprogimą sukė
lė bomba. 

— Pietų Afrikoje prasidėjo 22 
juodųjų apa r t e ido priešų 
t e i s m a s . J i e k a l t i n a m i 
žmogžudystėmis ir sąmokslu 
nuversti vyriausybę. 

— Libano civiliniame kare 
dalyvauja ir Sirijos parašiu
tininkų brigada. Krikščionių 
jėgų žiniomis, kovose jau žuvo 
12 sirų kareiviu. 

— Juodas Pietų Afrikos 
anglikonų vyskupas Tutu 
Atlantoje buvo apdovanotas 
metine Martin Luther King'o 
premija. 

D e t r o i t a s . — Paskutinieji 
teroristų puolimai Vienos ir 
Romos aerouostuose sukėlė 
ne r imą Amer ikos a r a b ų 
bendruomenė je . N e m a ž a i 
Amerikos arabų gyvena Michi-
gano valstijoje, kur dirba 
automobilių fabrikuose Detroi
te ir Dearborne, kur yra pilna 
arabų parduotuvių, restoranų 
ir mečečių. Vasario mėnesį 
Dearborno arabai organizuoja 
suvažiavimą — protestą prieš 
Amerikoje pasireiškiantį rasiz
mą. Bijoma, kad išsišokimų 
prieš a rabus bus daugiau. 
Neseniai prie arabų organi
zacijų Bostone ir VVashingtone 
sprogo bombos, padariusios 
daug žalos. Kalifornijos arabų 
įstaigos puolime žuvo vienas 
arabas, septyni buvo sužeisti. 

Detroite ir apylinkėse gyve
na apie 200,000 arabų kilmės 
žmonių, iš jų Dearborne įsikū
rė apie 18,000. Iš penkių naujų 
imigrantų, atvykstančių į 
Detroito apylinkes, trys yra 
arabų kilmės. Si imigracija 
prasidėjo dar pradėjusiame 
šimtmetyje. Pirmieji ateiviai 
buvo krikščionys iš Libano, 

Pasitarimai dėl 
taikos derybų 

L o n d o n a s . — J o r d a n o 
karalius Husseinas išvyko iš 
Londono namo dar prieš 
a tvykstant į Angliją Izraelio 
premjerui Peresu i . Buvo 
spėliojama, kad įvyks tų 
valstybių vadų pas imatymas . 
J ie tačiau atskirai derėjosi su 
JAV pasiuntiniu R. Murphy. 

Izraelio žiniomis, Jordanas 
sutiko sudaryti jungtinę su 
palestiniečiais delegaciją, kuri 
derėtųsi su Izraeliu dėl užimtų 
teritorijų. Palestiniečiai bus 
parinkti tokie, kurie aktyviai 
neveikia PLO organizacijoje ir 
sutinka pripažinti Izraelio 
valstybę kaip gyvenimo fak
tą. Izraelis linkęs sutikti, kad 
taikos klausimus svarstytų ir 
tarptautinė konferencija su 
Sovietų Sąjunga, jei sovietai 
sutiktų atgaivinti su Izraeliu 
pilnus diplomatinius ryšius ir 
pažadėtų išleisti emigruoti 
s o v i e t ų ž y d u s . I z r a e l i s 
reikalauja, kad tarptaut inė 
grupė būtų grynai pataria
moji ir negalėtų nei diktuoti 
nei vetuoti. Visus taikos 
klausimus išspręstų tiesio
ginės Izraelio - Jordano - Pa
lestiniečių derybos. 

— Siaurinė Korėja paskelbė, 
kad nebus jokių derybų su Pie
tų Korėja, jei ji neats isakys 
planuojamų karinių manevrų, 
kuriuose turi dalyvauti ir JAV 
kariuomenės daliniai. 

— Izraelio finansų minis-
teris paskelbė metinį biudžetą, 
kuris siekia 21.25 bil. dol. Ketu
ri bil. dol. skiriami gynybai . 6.4 
bil. dol. — skolų mokėjimui. 
Toliau veiks suvaržymai, kurie 
sumažino Izraelio infliaciją. 

— Kinijoje pirmąsyk lankėsi 
Nikaragvos chuntos delegaci
ja. Ji prašė Kinijos ekono
minės paramos jvairiomis 
prekėmis. 

— Indijos sikhų radikalai 
ISIM m. liepos 5 d. pagrobė Indi
jos lėktuvą ir atskrido j Pakis
taną. Pirmadienį Pakistano 
teismas nuteisė tr is mirti ir 
septynis kalėti iki gyvos 
galvos. 

— Sovietų Sąjungoj palaido
tas žymus diplomatas, amba 
sadorius Valerian Zorin. X4 m. 
amžiaus. J i s pasižymėjo ir kaip 
vienas iŠ pionierių organizaci
jos steigei u. 

a tvykę 1890 m., juos sekė 
imigranta i iš Irako, pradėję 
kurtis Mich igane 1910 m., po jų 
atvyko palestiniečiai, jemenie-
čiai. Izraelio-arabų karai . 
Palest inos okupacija ir Libano 
civilinės kovos padidino arabų 
imigraciją į JAV. Dabar 
didžiausią a rabų grupę sudaro 
musulmonai iš Libano. Kasmet 
į Ameriką a tvyks t a apie 10.000 
arabų. 

Dearbornas didžiuojasi, kad 
spaudoje dažna i minimas Liba
no šijitų milicijos , .Amal" 
vadas Nab ih Berri yra gyve
nęs Dearborne. Čia ir daba r 
gyvena jo buvusi žmona ir 
vaikai . 

Spaudos žinios apie teroristų 
išsišokimus Viduržemio jūroje, 
nepalanki Izraelio ir Amerikos 
žydų p r o p ag an d a prieš ara
bus, įvairios televizijos progra
mos ir Libijos vado Khaddafio 
išsišokimai sudarė Amerikoje 
a r a b a m s nepa lankią opiniją. 
Prisideda amerikiečių baimė 
Detroito automobilių fabri
kuose, kad a raba i atima iš ių 
darbus ir duoną. Amerikos ara
bas Ismael Ahmed. Dearborno 

. arabų bendruomenės centro 
d i r e k t o r i u s , s u s i r ū p i n ę s 
pareiškė korespondentui, kad 
amerikiečiai ima galvoti, kad 
visi a raba i yra teroristai, 
g o b š ū s p i n i g ų g r o b i k a i , 
necivilizuoti smurto mėgėjai. 
Viename dešiniųjų laikraštyje 
jam tekę skaityt i , kad Detroite 
šijitai superka ginklus, juos 
v a g i a i r s t a t o b u n k e r i u s 
b ū s i m o m s k o v o m s . F B I 
direktorius pasakė , kad jis apie 
tokius da lykus nėra nieko 
girdėjęs. 

Vilniaus . .Tiesa" sausio 5 d. 
rašo apie Amerikoje laužomas 
žmogaus teises. Vienas iš auto
riaus a rgumentų yra diskrimi
nacija prieš arabų kilmės 
amerikiečius, į kuriuos pasta
raisiais mėnes ia is sutelkė 
dėmesį ras is ta i . Salyje, kurioje 
gyvuoja valdžios ginamos 
p u s i a u k a r i n ė s s i o n i s t ų 
formuotės, ka ip anta i ..Žydų 
gynimo lyga" , arabų gyvento
jai nuo seno terorizuojami 
Dabar teroristų a takų objektu 
tapo Amerikos arabų anti-
diskr iminacinis komitetas 
Signalą pradėti puolimą davė 
Amerikos spaudos įnirtinga 
an t ia rab iška kampani ja , susi
jusi su italų keleivinio laivo 
pagrobimu. 

Papasakojęs apie Kalifor
nijos arabų veikėjo nužudymą, 
s t raipsnis baigia: ..Stulpinan-
čią poziciją užėmė valdžios 
organai . Nors nusikal t imo gi
j o s n e g i n č i j a m a i vedė į 
ekstremistinių sionistų cen
trus, a t sakomybėn už žmogžu
dystę n iekas ta ip ir nebuvo 
pa t rauktas . Ta ip pat droviai 
elgėsi A m e r i k o s va ldž ios 
organų ats tovai ir po teroris
tinių rasistų išpuolių prieš 
Amerikos a rabų antidiskri-
minacinio komiteto atsto
vybes VVashingtone ir Bosto
ne . P a s t a r a j a m e mies t e , 
išminuojant teroristų paliktus 
sprogstamuosius įtaisus, buvo 
sužeisti du policininkai". 

KALENDORIUS 
Sausio 23 d.: Idelfonsas. 

Kmerencija. Gailys. Tautvile. 
Sausio 24 d.: Pranciškus. 

Teorogita. Rainis . Gaivilė. 

O R A S 

Saulė teka T: 12. leidžiasi 4:53. 
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Aleksandras Pakalniškis,Jr. 
3948 S. Artesian 
Chicago, IL 60632 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

VYSKUPAS 
VINCENTAS BRIZGYS 

Prieš keturias dešimtis ir 
penkerius metus Lietuvos radi
jo bangomis nuskambėjo žinia, 
kad paskirtas naujas vysku
pas Vincentas Brizgys. Tuo 
metu mūsų tėviškėje, Žeimių 
kaime, atostogavo mano brolis, 
vėliau Sibire žuvęs a. a. kun. dr. 
Kazimieras Olšauskas. Jis 
labai nudžiugo išgirdęs šią 
naujieną. Jis mums pasakojo, 
kad turime dabar jauną, labai 
gabų vyskupą, kuris turi du 
doktoratus. Jo džiaugsmu ir 
mes visi džiaugėmės, kad Lietu
va turi tokią šviesią asmenybę. 

Mūsų kraštą pavergęs komu
nizmas išblaškė visus po 
platųjį pasaulį. Vieni mūsų 
vyskupai ir kunigai buvc 
nukankinti, kiti ir dabar tebe
neša komunizmo uždėtus pan
čius. Tereikia pasiskaityti 
Lietuvos Kat. Bažnyčios Kroni
ką, kad suprastume dabar
tinės valdžios Bažnyčiai daro
mas skriaudas. Pavyzdžiui, 
vyskupui J. Steponavičiui 
neleidžiama apsigyventi savo 
vyskupijoje; aktyvūs kunigai, 
kaip kun. Svarinskas, kalina
mi. Panašiai traktuojami akty
vūs tikintieji, kaip Nijolė Sadū-
naitė, Balys Gajauskas, ir kt. 

Laisvajame pasaulyje su 
mumis yra vyskupas Vincen
tas Brizgys. Chicagos lietuviai 
dažnai mato jį iškilmingose 
pamaldose, šventėse, suva
žiavimuose. Klausome jo 
gražių pamokslų, kalbų, svei
kinimų, žurnaluose ir laikraš
čiuose skaitome jo mintis. Jis 
yra savas, artimas, geras 
žmogus. 

Vyčiams jis taip pat nėra 
svetimas. Vyskupas Vincen
tas Brizgys yra tartum vyčių tė
vas. Kartu su vyčiais dalyvau-
j a j i s š v . K a z i m i e r o 
minėjimuose, per juos apdo
vanotiems prisega aukštesnio 
laipsnio medalius, Chicagoje 
vykstančius vyčių seimus ati
daro iškilmingomis šv. Mišio-
mis. O kiek gerų patarimų vy
čiai iš jo susilaukia! Dėl to 
vyčiai pamilo vyskupą Vincen
tą Brizgį. 

Vasario 23-čią, minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, per „Lietuvos Atsimi 
nimų" banketą Lietuvos Vyčiai 
Chicagoje pagerbs savo vysku
pą Vincentą Brizgį. 

Emilija Pakalniškienė 

LIETUVOS VYClŲ 
CHORO POKYLIS 

Sausio 11 d. vakarą šaulių 
salėje Lietuvos vyčių choro 
metinis pokylis praėjo labai 
sėkmingai. Susirinko daugiau 
negu du šimtai asmenų. 

Choro vald. pirm. Stasys Sta
siūnas, pradėdamas pokylį, 
dėkojo visiems už atsilan
kymą. Trumpai apibūdino ir 
vėliausią choro atliktą darbą — 
kasetės „Septyni Kristaus žo 
džiai" išleidimą. Priminė, kad 
L. Vyčių choras atsikūrė prieš 
25 metus, Estelle Rogers 
pastangomis. Ji ilgus metus 
pirmininkavo choro valdybai, 
po jos 4 metus vadovavo 
Sabina Klatt. Dėkojo darbš-
čiajai Teresei Vaitkus už 
sėkmingą bilietų platinimą ir 
laimėjimams dovanų surin
kimą. Taip pat už paramą pade 
kojoN.Buršteinui ir šaulių rink 
tinės vadui VI. Išganaičiui bei 
jūros šaulių vadui Utarai. 

Išreiškė padėką ir choro diri
gentui muz. Faustui Stroliai. 
kuris tiek daug metų sėkmingai 
chorui vadovauja. 

Pasistiprinus gausiais lietu
viškais valgiais, į sceną 

susirinko choras, ir jo pirmoji 
daina buvo „Dzūkiškos varia 
rijos", žodžiai J . Gylienės, muz. 
Viltenio. Po to dar padainavo 
„Tu buvai toks didis", parti
zanų dainą, muz. Viltenio, 
„Siūbau lingau paukštelis", 
liaudies dainą, muz. Zdaniaus, 
„Ei, Lietuvos kareivėliai", St. 
Šimkaus, aranžuotą F. Stro-
lios, ir paskutinė buvo „Šalty-
šius", St. Šimkaus. Choras 
buvo šiltai sutiktas. Ta proga 
Grigaliūnienė įteikė F. Stroliai 
savo darbo paveikslą. 

„Gintaro" orkestrui grojant, 
buvo jaukiai pasilinksminta. 

Laimėjimų traukimui vado
vavo pirm. St. Stasiūnas. 
Laimingieji džiaugėsi gražiais 
laimikiais. 

L. Vyčių chorui linkėtina dar 
ilgus metus puoselėti lietu
višką dainą ir giesmę, stip
rinant lietuvišką dvasią mūsų 
išeivijoje. 

A.P.B. 

SYRACUSE VYČIAI 

Syracuso 149-toji kuopa tik
rai gali didžiuotis ir džiaugtis, 
kad jos narys P r a n a s Petraus
kas išrinktas Lietuvos Vyčių 
centro valdybos pirmininku. 

Įvykusiuose 1986-tiems 
metams valdybos rinkimuose 
išvydome naujų veidų ir svar
biose pareigose. Po dvylikos 
metų pirmininkavimo, Pranas 
Petrauskas šias pareigas per
davė Ca the r ine Brandt . 
Vicepirmininku išrinktas Bill 
Cook, sekretore — Irena 
Petrauskas, finansinių sekre
torium — Jack Brandt, patikėti
niais — Jonas Stanley ir Jonas 
Sutkus. Kuopa dėkinga buvu
siai valdybai už gerai atliktą 
darbą ir tuo pačiu naujajai 
valdybai l inki sėkmės ir 
ištvermės. 

17-tasis Syracuso tautybių 
festivalis praėjo sėkmingai. 36-
ios tautybės festivalyje daly
vavo. Lietuvių kioskas, kaip ir 
visuomet, buvo populiarus. 
Kiosko rengimo komiteto 
pirmininkė Cathy Cook išryš
kino linų verpėjos temą. Buvo 
išstatyti verpimo įrankiai ir 
keli audiniai. Viskas skonin
gai išdėstyta. Maisto ruošimo 
komiteto pirmininkai buvo 
Catherine, Jack Brandt ir Vero-
nica Sutkus. Štai vėl — bulvi
niai blynai buvo išparduoti! 
Sunaudojome 71-ną galioną 
bulviniams b lynams kepti 
košės (tai paruošėm iš 11-kos 
bušelių bulvių). Grybų formos 
sausainiai bei kiti skanėstai 
taip pat buvo išparduoti. Visos 
lietuvių kiosko parodos rengi
mo komiteto pirmininku buvo 
Pranas Petrauskas. 

Sveikiname naujuos ius 
narius Ray ir Sophie Witkows-
ki ir dr. Tomas Michalski. 
Tomas anksčiau buvo Brookly-
no 41-os kuopos nariu, o dabar 
darbą susirado Cazenovia kole
gijoje. 

Pusbrolis 
Vertė 

Alensandras Pakalniškis, Jr. 

GYVASIS R O Ž I N I S 
H A Z L E T O N E 

Hazletone 118-toji kuopos na
riai šiuos veiklos metus pra
dėjo vadovaujami pirmininkės 
Doris Shanahon. 

Kuopos nariai dalyvavo 
Gyvajame rožinyje, kuris buvo 
kalbamas 40-ties valandų atlai
duose. Dalyviai nešė Žvakes, 
kurias parūpino mūsų dvasios 
vadas kun. Skitzki. Jonas 
Lapinsky parapiečiams bei 
svečiams paruošė atsigaivi
nimą po iškilmių bažnyčioje. 
Julia Solonoski dėvėjo tau-

L i e t u v o s V y č i ų c h o r a s C h i c a g o j e s u v a d o v u m u z . F a u s t u S t r o l i a . 

tinius drabužius, neseniai atsi
vežtus iš ok. Lietuvos. Tai 
visoms ceremonijoms teikė 
gražų tautinį atspalvį. Nellie 
Bayoras ir Dorothy Banos, 
Pittstono kuopos narės, taip 
pat dalyvavo šiose pamaldose. 

Albertas Launikonis prane
šė nariams, kad kai kurie jų 
gali įsigyti šiais 1986-tais 
metais trečiąjį Vyčių laipsnį. 

Marie Alansky buvo kinie-
tiško išpardavimo rengimo 
komiteto pirmininkė. Išpar
davimas pasisekė, visi nariai 
linksmai praleido laiką tą 
dieną kartu dirbdami. Tiki
mės, jog ateityje bus daugiau 
panašių išpardavimų. 

Alma Launikonis 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

INVESTUOKITE 
l ATEITI 

New Haveno suvažiavime 
kalbų bei diskusijų centru 
buvo mūsų jaunimas. Kaip 
m u m s daugiau jaunimo 
pr i t rauk t i prie Lietuvos 
Vyčių? Kaip jau organizacijai 
p r ik lausanč ius t inkamai 
įjungti į veiklą? 

Po suvažiavimo daug Šiuo 
klausimu glavojau. Lietuvos 
Vyčiai daug metų buvo 
pagrindinė jaunimo organi
zacija. Pavienių kuopų veikla 
buvo skirta nariams. Toji 
veikla ir pritraukdavo naujus 
narius. Nariams senstelėjus ir 
pati veikla suseno, nutrūko. 
Nebebuvo didelio dėmesio atle

tiniam rungtyniavimui ir spor
tinės komandos iširo. 

Dauguma jaunų žmonių 
sportą mėgsta. Būdamas 
jaunuoliu ir aš dalyvavau 
sporte, žinoma, atlikęs visus 
man pavestus namų ruošos 
darbus. Valgydavau, gerda
vau ir miegodavau sportu. 
Sportas man buvo svarbiau
sias užsiėmimas gyvenime. 
Manau, kad jaunimas panašiai 
ir šiais laikais galvoja. 

Lietuvos Vyčiai gali ateitį 
investuoti sportu. Mažas 
inves tavimas dabar, gal i 
nešti dideles palūkanas ateity
je. 

O kaip investuoti? Kiekvie
nas miestas ir miestelis turi 
savo sporto mėgėjų komandų 
sąjungas. Jos prasideda 
jaunučių ir jaunųjų (Little 
League ir Pee Wee League) 
sąjungom ir baigiasi net 
p a a u g u s i ų j ų sąjungom. 
Kiekviena komanda turi savo 
rėmėją Aš kviečiu jus vieną 
kitą komandą remti tiek, kiek 
jūsų kuopos iždas leidžia. 
Kaina metams paprastai yra 
tarp dvidešimt penkių ir dvie
jų šimtų dolerių. Kai kuriais 
atvejais reikia komandai 
parūpinti uniformas. 

Kurią komandą ar koman
das remsite, siūlau, kad bent 
pusė komandos būtų lietuviai. 
Tai garantuos kuopai geras 
palūkanas įneštam kapitalui. 
Tie sportuojantieji lietuviukai 
bus potencialūs nariai ateity
je. 

Jūsų komanda bus gera 
priemonė kuopą garsint i . 
Pirmiausia su Lietuvos Vyčių 
vardu uniformose. Antra — 
l a i k r a š č i u o s e , r a d i j o 
programose ir net televizijoje 
pasirodys Lietuvos Vyčių var
das, laimint rungtynes. 

Komandas, kurias kuopa 
remtų finansiniai, būtų gali-

Į ma remti ir moraliai, rungty
nėse dalyvaujant. Tai yra 
labai svarbu, nes jaunimas 

i visuomet geriau susižaidžia 
esant stipriam užnugariui. 

| Tačiau užtikrinkite, kad para
ma švari, kad ji be kritikos, be 
šmeižimo, be keiksmų. 

Komandą galima remti ir 
kituose užsiėmimuose, ne tik 
sporte. Tai galėtų būti muzi-Į 
kos grupelė, šokėjų grupė, i 
dramos grupė, ir t.t. Yra daug 
galimybių. Neremlrite tik 
vieną kurią lytį. Reikia dalin
tis su berniukais ir mergai
tėmis. 

Jei pakankamai kuopų įsi
jungs į šį užmojį, tai Lietuvos 
Vyčiai bus gyvi ilgus metus. 
Sėkmingam versle biznieriui 
aišku, jog reikia išleisti pini
gą, kad daugiau uždirbti. 
Mums reikia išleisti pinigų, 
kad Lietuvos Vyčiai vis aug
tų. Lietuvos Vyčiai yra stipri 
organizacija, tokia, kuriai pri
klausyti yra garbė. Lai ji būna 
tokia ir ateityje. 

* 
Frank Petrauskas 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. ; 

A.A. SATURNTNĄ SLIŽĮ 
PRISIMENANT 

1985 m. gruodžio 10 d. suėjo 
vieneri metai, kai Londone. 
Anglijoje, sulaukęs 80 metų, iš 
gyvųjų tarpo atsiskyrė Satur-
ninas Sližys, Šv. Antano 
parapijos vargoninko, choro 
vadovo ir „Draugo" bendra
darbio Stasio Sližio brolis. 

Velionis gimė 1904 m. rugsė
jo 5 d. Taujėnų mst , Ukmergės 
apskr . Būdamas mokiniu 
Raguvos progimnazijoje, kaip 
part izanas kovojo prieš į Lietu
vą įsiveržusią lenkų raitelių 
b r i g a d ą V a d o k l i ų , Šilų, 
Traupio, Taujėnų ir Raguvos 
rajonuose. 

Saturninas savanoriu daly
vavo ir Klaipėdos atvadavime, 
buvo sužeistas ir už nuopelnus 
apdovanotas keliais medaliais 
ir žemės sklypu netoli Siesikų. 
Gyvendamas Lietuvoje reiškė
si šaulių veikloje; jis įsteigė 
šaulių būrį Traupio mst., o 1930 
metais, jo iniciatyva buvo 
pastatytas didingas Vytauto 
Didžiojo paminklas Veliuo
noje. 

Vel ionis mėgo muziką, 
skambino pianinu ir grojo 
v a r g o n a i s . U ž a u g ę s 
vargonininko šeimoje, dažnai 

Saturninas Sližys 
formoje Kaune. 

šaulio uni-

pavaduodavo savo tėvą Petrą 
Sližį, vadovaudamas bažny
tiniam chorui ir vargonuo
d a m a s Miš ioms. Turėjo 
gražaus tembro baritono balsą. 
Ilgiausiai gyveno Kaune ir dir
bo Finansų ministerijoje. 
Vilnių grąžinus Lietuvai, 
Saturninas su šeima persikėlė 
gyventi į Vilnių ir čia dirbo 
Vaikų globos įstaigoje, direkto
riaus pareigose. Pasitraukęs į 
Vakarus, gyveno Britų zonoje 
ir iš ten emigravo į Angliją. 
Velionio sūnus Vytautas gyve
na Kanadoje, o du broliai Ele-

gijus ir Stasys JAV-ėse. 
Tebūna Tau lengva Didžio

sios Britanijos žemelė! 
A. Grinius 

PATARIMAS IR 
KVIETIMAS 

Prieš gavėnią neliūdėk. 
Kaukių baliun tik atlėk —-
Vitalis Žukauskas palinks
mins. 

Šių metų vasario 8 dienos 
vakarą, 8-tą valandą. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre, Southfield, Mich. 
Vitalis Žukauskas, garsusis 
linksmo žodžio menininkas iš 
New York o, linksmai prabils 
scenoje. Salė Žydės kaukių 
margumynu, šokiams trenks 

: Rimo Kaspučio „Romantika". 
i Kūno stiprybę palaikys blynai 
i ir cepelinai. Stalai užsisakomi 
; pas Dalią Navasaitienę, telef. 
1 851-0255. 

Visus atsilankyti kviečia 
Detroito ateitininkai. 

PATIKSLINIMAS 
Šių metų sausio 9 d. „Detroi

to žiniose", rašiny apie 
universiteto absolventę Rasą 
Vese lka i tę , s p a u s d i n a n t 
sumaišyta keletas žodžių, kaip 
tik toje vietoje, kurioje viskas 
turi būti aišku, būtent: 

„Gavusi pilną ir negrąžina
mą stipendiją į VVayne valsty
binį universitetą, studijavo 
profesinės terapijos mokslus. 
Universitetą baigė bakalaurės 
laipsniu". 

Alfonsas Nakas 

T H E U T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y ( U S P S — 1 6 1 0 0 0 ) 
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• Adminis trac i ja d irba kas
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• Redakcija dirba k a s d i e n nuo 
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to susi tarus . Redakcija už skel
b imų turini neatsako . Skelb imų 
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mą. 

Didžiausias dalykas mūsų 
gyvenime yra mūsų pačių 
sielos tobulumas, o šventieji 
moko, kad tobulumas yra — 
gerai atlikti savo kasdienius 
veiksmus. 

Arkiv. Ullathorne 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIJAY RAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR O D O S CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Vai.: pirm., antr., ketv., penkt. 
nuo 12 iki e v.v. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motery ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv 1-
antf. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Vaiandos pagal susitarimą 

t>132 S. Ked/ie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligt*. 
Nechirurginis išsiplėtusiu venų 

ir hemoroidu gydvmas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Vaiandos pagal susitarimą: 
Pirm., antr . ketv ir penkt 

Tel . RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

nuo 12-.' vai. popiet ir 5-7 vai. vak 
Treč. ir šešt. uždarvta 

DR. IRENA KYRAS 
DR. LAURA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJOS 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MA2 JKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4, 

6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6 

Tel. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C 

KARDIOLOGAS 
širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave , Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago. III. 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., E'gin, 111. o© 120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU L1COS - CHIRURGIIA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem \ \ e 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lepsės" 
2618 VV. 71st St. — Te!. 737-514° 

Vai pagal susitarimą U/darvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : pirm , antr.. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu !igi>s 

2636 VV. 71st St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, III. 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR GHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak. 

išskyrus treč. šešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 3 8 5 - 4 8 1 ! 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm .2-7. Antr ir 
ketv 9-12 Penkt 11-2 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr*. 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
šeš t pagal susitarimą 

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

776-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS: 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 So Alhany Ave., Chicago 

Vai. antr ir penkt. 3-5 
Kitos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas, M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gvdytoįas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austinl 

Valandos pagal susitarimą 

T e l . 5 8 5 . 7 7 5 5 

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

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm , antr , ketv ir penkt 3-6, 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Bronius Kviklys 
parašė gerai 

Mūsų bendradarbė Aurelija 
Balašaitienė praėjusio šešta
dienio (sausio 18 d.) laidoj 
^spausdintame savo straips
nyje „Mažiau klasifikavimų" 
pažena, šalia kitų, ir porą 
tokių .ninčių, kurios, kai į jas 
įsigilini, pasirodo besančios ne 
tik labai radikalios, bet ir 
gana toli nuo teisybės. 

Pvz., ji kimba prie Broniaus 
Kviklio, kam jis savo 1985 m. 
gruodžio 31 d. vedamajame 
pažymėjo, jog „geros valios 
E etuvius vis dar pajėgia lan
kyti ,Draugo' dienraštis". 
Mums šis sakinys atrodo be 
priekaištų, tačiau A. Balašai
tienė jame išskaito nepri
imtinų dalykų: 

„Reiškia, tie, kurie .Drau
go' negauna (gal neįstengia 
sumokėti prenumeratos?) nėra 
,geros valios lietuviai'? O tie, 
kurie, pvz., gauna ,Dirvą' ar 
.Tėviškės žiburius', jau nėra 
,geros valios lietuviai' ". 

Ir, žinoma, A. Balašaitienei 
labai „graudu", kad Br. Kvik
lys Šitaip parašė. 

Būtų graudu ir mums, — ir 
prie autorės skundo prijung
t u m e i r s a v o b a l s ą , — 
jeigu Br. Kviklys iš tikrųjų 
būtų šitaip parašęs. Deja, 
mums atrodo, kad A. Balašai
tienė persistengė ir Br. Kvik
liui priskyrė tokių minčių, ko
kių jo žodžiuose visai nėra. 

Br. Kviklys pasakė tik tiek, 
kad „geros valios lietuvius vis 
dar pajėgia lankyti ,Draugo' 
dienraštis". J is nepasakė, kad 
tų geros val ios lietuvių, 
kuriuos lanko „Draugas", 
nelankytų ir kiti lietuviški 
laikraščiai. Atseit, jis nepasa
kė, kad geros valios lietuvius 
lanko tik .Draugas". 

Tas žodelytis „tik" — nors 
mažas, bet didelį vaidmenį : 

vaidina. Nuo jo buvimo ar 
nebuvimo priklauso visa saki
nio prasmė. Pridėti jį ten, kur 
jo nėra, arba išimti jį iŠ ten, 
kur jis yra — reiškia pakeisti 
autoriaus mintį. 

Be to, Br. Kviklys nepasakė 
ir tai, kad „Draugas" lanko 
visus geros valios lietuvius. Jo 
parašyti žodžiai palieka atvi
ra galimybę, jog tarp geros 
valios tautiečių esama tokių, 
kuriems dienraštis per bran
gus, ar nelabai aktualus (pvz., 
Australijos lietuviams), ar sta
čiai neprieinamas (pvz., Lietu
vos geros valios lietuviams), 
ar dėl kurios nors priežasties 
neįdomus, nepatrauklus ar 
šiaip nepriimtinas. Br. Kvik
lys niekur netvirtina, kad 
tokių lietuvių nėra ar kad. 
jeigu jų būtų, tai jie stokoja 
geros valios. J i s tą tvirtintų, 
jeigu cituotame sakinyje prieš 
frazę „geros valios lietuvius" 
būtų pridėjęs įvardį „visus". 
Bet jis jo nepridėjo, ir užtat ir 
nereikia to sakinio skaityti 
taip, lyg tas žodis ten būtų. 

Galop, savo rašinio pabai
goj A. Balašaitienė su švelnia 
ironija išsitaria, jog „tarp kit
ko, aš prenumeruoju .Drau
gą' , todėl tikiuosi pateksianti 
į ,geros valios lietuvių' katego
riją". Taip, ji yra geros valios 
lietuvė, tuo mes neabejojame. 
Tačiau ir vėl — būtų klaida šį 
tvirtinimą (nors ir teisingą!) 
kildinti iš Br. Kviklio žodžių. 
J i s juk nesako, kad tik geros 
valios lietuviai prenumeruoja 
„Draugą". Kaip kalbamajame 
sakinyje prieš frazę ,. .Draugo' 
dienraštis" nebuvo žodžio 
„tik", taip lygiai nėra jo ir 
prieš frazę „geros valios 
lietuvius". Taigi — paliekama 
atvira galimybė, kad laikraš
tis lanko ir kitokius... Ir gerai 
d a r o m a , nes, peržiūrėjus 
„Draugo" kartoteką, galima 
įsitikinti, jog jį turi užsisakę ir 
kelios tokios įstaigos (okupuo
toje Lietuvoje bei kitur), kurių 
anaiptol ne visus darbuotojus 
pavadinsi „geros valios lietu
viais". (Beje, priimti užsaky
mus iš ..priešų" praktikuoja 

LIETUVIU FONDO 
SUVAŽIAVIMO LAUKIANT 

beveik visi lietuvių laikraš
čiai.) 

Visa tai, ką lig šiol čia sakė
me, gali būti pailiustruojama 
ir kitais pavyzdžiais. Įsivaiz
duokim, kad kurioj nors įdo
mioj korespondencijoj pasi
taikytų toks sak inys 
(gramatiškai visai panašus j 
Kviklio): „Gerus lietuvius 
vyrus vis dar tyko susigau
dyti Matijošaičių Šeimos 
merginos". Ir ką mes pama
nytume, jeigu atsirastų koks 
nors kritikas ir koresponden
cijos autoriui imtų išmetinėti 
štai kaip: „Argi tik Matijošai
čių merginos ieško gerų lietu
vių vyrų, o kitų šeimų (pvz., 
Šimkų, Budrių ir Petraičių) tai 
jų neieško?" Arba šitaip: 
,Argi vyrai, kurių negaudo 
Matijošaitytės, tai jau nėra 
geri lietuviai?" Pamanytume 
— ir visai teisingai — kad toks 
kritikas nesuprato autoriaus 
minties ir tik ieško priekabių. 
O jeigu jis bandytų priekaiš
tauti dar ir tuo pagrindu, 
kad matęs Matijošaitytės 
draugaujant su... amerikonais, 
tai laikytume jį ir vėl su
klydus, nes minėtame sakiny 
pasakyta, kad jos gaudo ge
rus lietuvius vyrus, bet napa-
sakyta, kad jos gaudo vien 
tik tokius... 

Kitas pavyzdys: „Puikių 
raudonų rožių vis dar galima 
gauti Barbės gėlių krautuvėj". 
Aišku — nepasakyta, kad tik 
pas Barbę galima jų gauti, o 
kitų gėlinyčiose (Stasės, Vin
co, Arnoldo ir t.t.) negalima. 
N e p a s a k y t a ir t a i , kad 
Barbė t u r i tik raudonų 
rožių, o kitokių gėlių (geltonų 
rožių, azalijų, krizantemų, leli
jų, žibuoklių...) visai neturi. 
Galop, nepasakyta, kad Bar
bės gėlinyčioje galima gauti 
aliai vienos visas puikias 
raudonas rožes, kokios tik 
šioje žemėje yra... 

Panašiai ir su Br. Kvik
lio sakiniu. Juo pasakyta, kad 
geros valios lietuviai skaito 
„Draugą", bet nepasakyta, 

' kad jie skaito tik „Draugą", 
o kitos lietuviškos spaudo; 
neskaito; nepasakyta, kad jį 
skaito vien geros valios lietu
viai; ir nepasakyta, kad jį 
skaito visi geros valios lietu
viai. 

Tai ko gi A Balašaitienė 
gėdina Br. Kviklį, lyg jis visa 
tai būtų pasakęs? 

0 gal užsimanytų ji gėdinti 
ir šio vedamojo autorių, kad 
jis pirmojoje eilutėje pavadino 
ją „mūsų bendradarbe"? (Juk 
ji galėtų sakyti: „Aš bendra
darbiauju ne tiktai ,Drauge', 
bet ir .Dirvoje' bei Tėviškės 
žiburiuose', tai kodėl M. Drun-
ga vadina mane tik ,Draugo' 
bendradarbe; argi tie kiti 
laikraščiai jam nesiskaito, kad 
vengia minėti mano bendra
darbiavimą juose?') 

Arba štai, pačios A. Bala-
šaitienės rašinio pirmasis 
sakinys: „Radus valandėlę 
atvangos, praėjus švenčių 
triukšmui, išvažiavus sve
čiams, pagaliau pasidėjau 
lietuvišką spaudą ir pradėjau 
skaityti". 

„Geras kritikas" čia galėtų 
taip pasakyti: „Tai ką, ar tik 
po švenčių skaitai lietuvišką 
spaudą? O prieš šventes tai 
jau ne? Sakykim, per tą ilgą 
tarpušventį nuo Velykų iki 
Kalėdų? Ir ar tik lietuvišką 
spaudą teskaitai, o amerikie
tiškos — anei keik? Be to, po 
švenčių išvažiavus svečiams, 
ar taip tik ir leidi laiką spau
dą beskaitinėdama, o šeimos 
reikalais ir namų apyvoka 
nesirūpini? Graudu..." 

Bet šitoks metodas A. Ba-
laišaitienei „sudirbti" — nie
kuo negeresnis už tą, kurį ji 
pati vartoja prieš Br. Kviklį. 

M. Dr. 

Rytoj: vis gilyn į A. Bala-
šaitienės logikos tankinę. 

Jau oficialiai paskelbta, kad 
metinis Lietuvių Fondo suva-
žiavirr as įvyks Chicagoje 
balandžio 12 d. Jaunimo cent
ro patalpose. Metiniai suvažia
vimai atneša tam tikrų pasi
keitimų Lietuvių Fondo 
vadovaujančiuose organuose: 
vieną trečdalį naujų ar per
rinktų tarybos narių, naują ar 
perrinktą valdybą, kai kurias 
komisijas, priima apyskaitas 
ir nutarimus tolimesnei veik
lai ir t.t. 

Kai prieš 25 metus buvo 
pradėta rimtai diskutuoti 
„milijoninio fondo" idėją, 
pasirodė pritariančių, abejo
jančių ir prieštaraujančių 
nuomonių. Jos visos buvo nau
dingos, nes padėjo sukurti 
gana tobulą Lietuvių Fondo 
struktūrą, savo tikslų vyk
dyme organiškai susideri
nusią su tuo metu augančia ir 
stiprėjančia Lietuvių Bend
ruomene. Tas susiderinimas 
Lietuvių Fondo ugdymui buvo 
lemtingas, nes pasiaukoję ir 
ištvermingi Fondo kūrėjai 
turėjo tvirtą, demokratišką 
Lietuvių Bendruomenės užnu-

JUOZAS KOJELIS 

garį. Tačiau HC tiems, kurie 
Lietuvių Fondo idėja iš pat 
pradžios tikėjo, milijono dole
rių sutelkimas lietuviškiems 
darbams vykdyti atrodė labai 
viliojanti, bet labai tolima 
žvaigždė. Prisimenu, kaip 
lietuvių Fondo kūrimosi pra
džioje pirmasis Los Angeles 
vajaus komiteto pirmininkas 
ir stambusis aukotojas Juozas 
Kaributas lyg apie svajonę 
rašė apie „lietuviškąją fina-
sinę jėgainę", kuri. sudėjus 
milijoną dolerių, duotų 70,000 
dolerių pelno lietuviškiems 
uždaviniams vykdyti. Šian
dien ta svajonė kelis kartus 
pralenkta. 

Demokrat in ia i 
Fondo pagrindai 

Lietuvių Fondas tvarkosi 
demokratiniais pagrindais. 
Kiekvienas asmuo ar organi
zuotas kolektyvas. įnešęs bent 
100 dolerių auką. tampa pilna
teisiu Fondo nariu, galinčiu 
rinkti Fondo vadovybę ir 
komisijas ir pačiam būti ren-

Pianistė Raimonda Apeikytė iš Los Angeles, atlikusi Giedros 
Gudauskienės kompozicijas Mokslo ir kultūros simpoziumo metu. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

kamu. Suvažiavimuose daly
vaują ir nedalyvaują nariai 
atitinkamų organų yra pilnai 
painformuojami veiklos ir 
finansinės atskaitomybės 
klausimais. Kiekviena šimti
nė nariui duoda po vieną 
balsą. 

Ir demokratinėse instituci
jose didžioji darbo našta pap
rastai gula ant iniciatorių, 
kūrėjų, pirmųjų entuziastų 
pečių. Todėl Lietuvių Fondo 
istorija paliks neatskiriamai 
susijusi su Razmos, Baluko, 
Valaičio, Ambrozaičio, Kau
no, Baro, Rėklaičio, Kisie
liaus, Kiliaus, Kazicko, Rūgy
tės. Lenkauskienės, Remienės 
ir kitais vardais, nežiūrint, 
kad didžiausios sumos atėjo iš 
Gliaudelio, Krukonio, Zabu-
lionių, K. Vilučio ir kitų pali
kimų. Be pasiaukojančių vei
kėjų nebūtų buvę nė palikimų. 
Todėl įvertindami sunkų ir 
labai sėkmingą pagrindinių 
Lietuvių Fondo veikėjų darbą, 
viešojo gyvenimo vertintojai 
Lietuvių Fondą ilgą laiką pali
ko už kritikos ribų. Dažniau
s ia i t y l u s murmėj imas 
vykdavo dėl Pelno skirstymo 
komisijų sprendimų. Į tas 
komisijas, kaip žinoma, po tris 
narius skiria Lietuvių Fondas 
ir Lietuvių Bendruomenė. 
Visuomenei nėra aišku, kieno 
paruoštomis ir kokiomis gairė
mis Pelno skirstymo komi
sijos vadovaujasi. JAV LB 
krašto valdyba į Pelno skirs
tymo komisiją skiria vieną iš 
Švietimo komisijos, vieną iš 
Kultūros k-jos ir trečią 
pasirinktinai. Regis, tai daro
ma iš tradicijos, bet nesi
vadovaujant kokiomis nors 
taisyklėmis. Kaip Pelno skirs
tymo komisijos narius paren
ka LF taryba, nežinoma. Jei 
kai kas šiuo klausimu yra ir 
nežinoma, tačiau viena yra 
aišku, kad niekas niekada 
nepajėgs sudaryti tokios Pelno 
skirstymo komisijos, kuri 
visus patenkintų. Viešo ar 
privataus murmėjimo visada 
bus. 

Kad Fondas 
nesustingtų 

Mūsų visuomenines insti
tucijas menkina ne viešos 
veiklos klausimais diskusijos, 
bet diskusijų stoka. Nebūtinai 
tos organizacijos padaro 
didžiausius darbus, kurių 
suvažiavimai susilaukia dau
giausiai sveikinimų, praneši
mai ar nepakeičiamų vadų 
pasigyrimai neiššaukia dis
kusijų, vadovybių sudarymai 
nesukelia įtampų. 

Lietuvių Fondas auga toly
džio didėjančiu tempu. Tai 
rodytų, kad Fondo veikla tebė
ra gyvastinga. Iš tikro ji tokia 
ir yra. Bet tą augimą gali 
palaikyti ir kiti veiksniai, kaip 
duota teisinga pradinė kryp
tis, fondo idėjos išpopulia
rinimas, jo re ikal ingumu 
įsisąmoninimas, naujosios 
kartos prie tam tikros metų 
ribos priartėjimas ir kt. Iš toli
mos periferijos 1985 m. 
dalyvaudamas pirmą kartą 
Lietuvių Fondo metiniame 
suvažiavime Chicagoje pas
tebėjau, kad po 25-rių veiklos 
metų galgi susior ientavi-
mui būtų naudinga iš naujo 
patikrinti fondo narių nusis
tatymus, kurie jau gali pilnai 
neatitikti fondo kūrimosi meto 
sąlygų ir reikalavimų. Konk
rečiai kalbant, LF valdyba su 
kvietimais į metinį suvažiavi
mą galėtų i š s i u n t i n ė t i 
nariams anketą su sureda
guotais klausimais. Atsaky
mai nebūtinai turėtų Fondo 
vadovybę įpareigoti, bet padė
tų lengviau ir tiksliau bent 
procedūriniuose klausimuose 
aps i sp ręs t i . V a d o v y b ė s 
nariams būtų nesunku klausi
mus suredaguoti, nes jie 
geriausiai Fondo rūpesčius 
žino, tačiau aš drįsčiau siūlyti 
į anketą traukti kad ir to
kius klausimus: 

Kuris geresnis būdas LF 
tarybos nariams rinkti: tie
sioginis balsavimas paštu ar 
asmeniškai dalyvaujančių 
metiniuose suvažiavimuose 
balsais, naudojant ir gautus 
įgaliojimus? 

Mano įsitikinimu, tiesiogi
nis balsavimas pilniau repre
zentuotų fondo narių dau
gumos dvasią ir būtų daug 
demokratiškesnis. Dalyvau
damas suvažiavime, jaučiau 
tylią įtampą: apskaičiavimai 
— kiek balsų gali turėti žymes
nieji fondo veikėjai, spėjimai 
— ką kas rems, tyli agitacija 
— ką nubausti ir neberinkti. 
Siekimas įtakos yra kiekvieno 
demokratinio pasireiškimo 
palydovas. Tačiau tiesioginiu 
balsavimu pareikšta fondo 
narių valia vis dėlto tarybos 
nariams duotų didesnį auto
ritetą daryti sprendimus. 

Viešai paskelbti gaires, 
kuriomis vadovaujasi Pelno 
skirstymo komisija ar jų vie
šai neskelbti? 

Koks būtų fondo narių 
pageidavimas JAV Lietuvių 
Bendruomenei: suteikti Kul
tūros ir Švietimo komisijoms 
bajoriškas privilegijas skirti 
savo atstovus į pelno skirsty
mo komisiją, kai nė viena kita 
komisija tokių privilegijų netu
ri? Vienoks ar kitoks fondo 
narių pasisakymas LB krašto 
valdybos neįpareigotų, bet 
tam tikrą linkme įtaigotų. 

Ar Lietuvių Fondas turėtų 
finansuoti politinės mokslinės 
ir informacinės literetūros 
kitomis kalbomis Lietuvos 
klausimais leidimą? 

Ar nominacijų komisijas kai 
kada nesudaryti ir periferijos 
centruose, kaip New Yorkas. 
Clevelandas, VVashington, Los 
Angeles ir kt.? 

Ar metinio suvažiavimo 
nutarimų komisija neturėtų 
rezoliucijas ruošti tik tais 
klausimais, kurie buvo kelti 
tik tame suvažiavime? 

Viešosios opinijos tyrinėji
mai yra viena iš demokrati
nių bendruomenių apraiškų. 
Lietuvių Fondas savo narių 
nusistatymų patikrinimą galė
tų padaryti periodiškai, saky
sime, kas treji metai. Kiek
vienas aukotojas jaustų, kad ir 
jis Fondo gyvenime tiesiog 
dalyvauja. Tuo būdu veikla 
būtų gaivinama naujomis ar 
atnaujintomis idėjomis ir 
Lietuių Fondo narių šeima 
labiau suglaudintų gretas. 

BYLA D Ė L J A R M U L K Ė S 
AUKŠČIAUSIAME 

TEISME 
Wash ing tonas . — Aukš

čiausiasis teismas svarsto by
lą dėl karinės uniformos 
klausimų. Bylą pradėjo karo 
aviacijos gydytojas, labai reli
gingas Simcha Goldman. Jis 
buvo kariuomenės vadovybės 
nubaustas už tai, kad parei
gose atsisakė nusiimti ant 
galvos nešiojamą „jarmulkę". 
Vadovybė aiškino, kad jis 
laužo JAV kar iuomenės 
uniformos kodeksą. J i s tvir
tino, kad vadovybė laužo jo 
reiligines teises ir konstitu
cijos Pirmąjį papildymą. 

Teisme gydytojo advokatas 
N. Lewin įrodinėjo, kad 
jarmulkė yra nedidelis, gražiai 
atrodantis galvos papuo
šalas, kuris netrukdo karinei 
tarnybai. Teisingumo depar
tamento advokatė Kathryn 
Oberly įrodinėjo, kad Ameri
kos kariuomenėje tarnauja 
įvairių tikėjimų žmonių. Jei 
bus leista prie uniformos 
nešioti jarmulkę, sikhai gali 
reikalauti teisės nešioti turba
ną, rastafarų sektos žmonės 
užsimanys nešioti suveltus, į 
kaseles supintus, plaukus ir 
panašiai. Teisėjas Rehnąuist 
pasakė, kad kariuomenės 
uniformų tikslas — padaryti 
visus karius panašius viens į 
kitą. 

Savo gyvenime aš pažinau 
60 genijų. Iš jų 55 buvo religin
gi ir likusieji 5 bent gerbė 
religiją. 

Gladstone 

ŠIOJE IR ANOJE 
NEMUNO PUSĖJE 

J . DAINAUSKAS 

Suvalkų sutartis, Želigovskio „sukilimas" ir po 
to ėjusios karinės bei diplomatinės kovos ir Vidurio 
Lietuvos „veiklos" bei likvidavimo apžvalga apima 
64 (134-197) psl. Vilnius tapo Lenkijos provincija. 

Užgrobę Vilnių lenkai visą laiką būkštavo, kad 
tokio „konflikto" atveju iš tos pusės bus pavojus 
Lenkijai. Lietuviai Vilniaus klausimą išnaudojo 
savo tautinių jėgų ugdymui ir konsolidacijai. Po 
Klaipėdos atgavimo ir formulaus pripažinimo Lietu
vai lenkų užs. reik. ministerija būkštavo. kad lietu
viai mano pajudinti visas galias atgauti Vilnių. Esą. 
1924.V.12 lietuvių Karo taryba nutarusi koncent
ruoti kariuomenę bei šaulius pulti Vilnių, nors čia 
pat buvo abejojama tos žinios tikrumu. Didelės 
baimės lenkams kėlė Lietuvos lietuvių kelionės į 
Vilniaus Kalvariją (Sekminių metu), nes esą lietu
viai tai panaudos propagandai už Vilniaus atėmimą 
nuo lenkų. Tokiai lietuvių „veiklai" užkirsti, sako, 
buvo panaudota net Apaštališkoji nunciatūra Varšu
voje. Čia pat pripažįstama, kad lenkai Lietuvoje vedė 
plačius šnipinėjimo veiksmus. Lietuviai tai panau
dojo antilenkiškai propagandai. Savo ruožtu represi
jos prieš lietuvius Vilniaus krašte iššaukdavo lietu
vių retorsijas prieš lenkus Lietuvoje. Greta to. lenkai 
vis bandė užmegzti kokias nors derybas su lietu
viais, kad iš jų tuo pačiu išgautų ikišioiinių lenkų 
žygių pripažinimą. Pripažįstama, kad Lietuvoje, tik 
išskyrus socialdemokratus, jokia politinė ar visuo
meninė grupė nenorėjo megzti bet kokių pasikalbė
jimų su lenkais. 

1926 m. suaktyvėjęs lenkų veikimas Lietuvoje po 
1926.XII.17 perversmo buvo apstabdytas. Atsikeršy-
dami už tai lenkai 1927 m. uždarė lietuvių mokytojų 
seminariją ir 48 prad. mokyklas. Vilniuje areštavo 30 
lietuvių veikėjų. Po nepasisekusio 1927 pučo Taura
gėje pabėgę plečkaitininkai lenkų buvo panaudoti 
organizavimui karinių vienetų, kurie įsibrautų į 
Lietuvą ir sudarytų pretekstą lenkams pulti Kauną. 
Greta to 1927.XII.10 Tautų Sąjungos posėdyje Pil
sudskis susitiko su Voldemaru. Pradėtos derybos 
nedavė jokių rezultatų. 

Toliau gana plačiai aptariama Vilniaus Vada
vimo sąjungos veikla. Taip pat daug kalbama apie 
lenkų kultūrinę įtaką. Esą, visa senesnioji Lietuvos 
inteligentija buvo surišta su lenkų kultūra. Bet auto
rius niekur nemini, kad tie Lietuvos lenkai, lenkų 
kultūros reprezentantai, beveik be išimties buvo 
anksčiau ar vėliau sulenkėję, nes juk niekad (išsky
rus vienetus) nebuvo jokios lenkų imigracijos į Lietu
vą! 

Nuolat vyko „pasienio" incidentai. Lenkų pasie
nio apsaugos kareiviai šaudė į sielininkus, plukdžiu
sius mišką iškirstą lietuvių pusėje, tai yra, net buvo 
nevengta žudyti nieku nekaltus žmones. 

Abi pusės rėmė „savo" mažumas. Lietuvos 
vyriausybė 1924 m. Vilniaus krašto lietuviams (ypač 
mokykloms) davė 1,153,000 litų. 1925 m. buvo duota 
1,879,000 litų, o 1926 m. — 2,706,000 litų. Unkija 
Lietuvos lenkams prieš 1930-33 m. ūkinę krizę 
kasmet davė apie 150,000 dolerių (t.y. apie 1,500,000 
litų). Lenkijos duotų pinigų gana didelė dalis, sako, 
patekdavo į Lietuvos lenkų mažumos vadovų kiše
nes. Taip pat buvo duoti pinigai lenkų gimnazijų 
statybai Kaune bei Panevėžyje ir paskolos lenkų 
„tarpusavio kredito" bankui Kaune. 

Lietuvių-lenkų santykius įtaigojo ir jų santykiai 
su kitais kaimynais. Ilgą laiką Lietuva savo užsie
nio politiką rėmė nuolatine Lenkijos nesantaika su 

Tarybų Sąjunga ir Vokietija. 1932.VII.25 Sovietų-len-
kų sutarties agresijos klausimu sudarymas tos 
trapios pusiausvyros nepakeitė. Kai vokiečiai pradė
jo muitų karą prieš Lietuvą, Tarybų Sąjunga padidi
no lietuviškų bekonų užpirkimą. O kai lietuvių-lenkų 
santykiai paaštrėdavo, Tarybų Sąjunga pareikš
davo savo paramą Lietuvai. Bet 1934.1.26 lenkams 
sudarius sutartį su vokiečiais. Lietuvos spaudoje 
pasigirdo būkštavimai dėl tolimesnių santykių su 
Lenkija. Č i a sako, didžiausią atbalsį gavo Volde
maro 1934.11.22 straipsnis „Tautos Balse", nors jame 
Voldemaras ragino ne keisti santykių su lenkais, o 
švelninti savo politiką Vokietijos atžvilgiu. 

Lenkai vis nesiliovė bandyti megzti ryšių su 
lietuviais, nors ir iš lietuvių pusės buvo tokių pastan
gų. 1934 m. Kaune atsirado Lenkijos užs. reik. minis
terijos ir paties ministerio J. Becko neoficialus atsto
vas T. Ketelbachas, Lietuvoje išbuvęs beveik 3 
metus. Jis kalbino įvairiausius vyriausybės bei opo
zicijos žmones juos patraukti lietuvių-lenkų santy
kių suartėjimui. Lietuvių atžvilgiu Katelbachas 
manifestavo savo draugiškumą, bet iš tikrųjų buvo 
lietuvių priešas ir slapčiomis inspiravo kuo aštriau
sias represijas prieš lietuvius Vilniaus krašte. Jo 
detalūs ir labai gausūs „raportai" yra Lenkijos UR 
archyve. Dalį tų savo raportų jis paskelbė knygoje 
„Už lietuviško mūro" (Varšuva, 1938 m.). 

1934 m. Pilsudskis neoficialiai buvo atsiuntęs 
savo artimą bendradarbį, buv. Lenkijos minist. pirm. 
A. Prystorą, o vėliau ir diplomatą A. Muehlsteiną. 
Prystoro pasikalbėjimai su S. Lozoraičiu ir pačiu 
prezidentu A. Smetona (kurį pažinojo iš prieškarinių 
laikų) nedavė jokių rezultatų. Panašiai pasibaigė ir 
1934 m. Genevoje įvykęs susitikimas Lozoračio su 
Becku. Ypač tokios pastangos suaktyvėjo 1935 m., 
nors daugiausia jos rėmėsi nerealiomis lenkų prielai-

- domis, kad lietuvių galvosenoje vyksta permainos. 
(Bus daugiau) 

> 

http://1926.XII.17
http://1927.XII.10


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. sausio mėn. 23 d. 

DAINAVA ILGU 
METŲ TĖKMĖJE 

VYTAUTAS KASNIŪNAS 
Ir kai po karo audrų atsi

dūrėme laisvuose Europos 
kraštuose, kultūrinio gyve
nimo veikloje ryškiausiai pa
sirodė dainos puoselėtojai — 
chorai. Kai kūrėme laikiną 
naują gyvenimą stovyklose, 
garsėjo tos vietovės, kurio 
vardą garsino meno ansamb
liai. Ir Hanau stovykla išgar
sėjo Dainavos ansambliu, 
kuris pasirinko savo veiklos 
uždaviniu tęsti tautinės kultū
ros ugdymą, tautiečiuose 
ugdyti dainos meilę ir garsin
ti Lietuvos vardą kitataučiuo
se. Jo šūkis — Su daina į lais
vę. 

40 metų liepsnojo Dainavos 
ansamblio užkurtas aukuras. 
Kartais jo liepsnos iškildavo 
aukštai, sakytum, sekant 
dainavos žodžio reikšmę, srau
niai, plačiai, kai kada suma
žėdavo, tartum poilsio įsigei
dęs. Bet Dainava visą laiką 
puoselėjo nemarią dainos 
tradiciją, tautinį meną, mūsų 
prigimties šviesos žiburį, 
amžinąjį aukurą. Jį kurstė 
pasivaduodamos dainos vaidi
lutės, dainos vaidilos, žyniai. 

Po ilgesnės pertraukos 
Dainavos ansamblis tyliai, 
mažai garsindamasis ruošėsi 
naujam „Lietuviškų ves
tuvių" pastatymui. Jis buvo 
skirtas amerikiečiams, kurie 
finansavo, o ansamblis atliko 
vieną iš savo veiklo6 uždavi
nių. Šis Dainavos pasirody
mas įvyko gruodžio 8 d. 

Gruodžio 15 Chicagos lietu
vių jėzuitų bažnyčioje ir salėje 
buvo at l iktas Dainavos 
ansamblio 40 metų veiklos 
minėjimas. Tą dieną 2 vai. p.p. 
Jėzuitų koplyčioje buvo atna
šaujamos šv. Mišios už miru
sius dainaviečius. Mels
damies prisiminėme juos, bet 
taip pat ir gyvuosius, už tuos 
dainos ąžuolus plačiašakius ir 
už eglutes gražiąsias. Šv. 
Mišias atnašavo kun. Jonas 
Borevičius, SJ., ilgame
tis dainaviečių draugas ir jų 
dvasinis vadovas. Jo pamoks
las savo turiniu buvo išskir
tinis. .,Iš Tavo rankų, Vieš
patie, krito ši jubiliejinė 
valanda". Pamokslo mintys, 
papuoštos poetiniais žodžiais, 
buvo lyg ryšys su skamban
čiais giesmių garsais. Seniai, 
labai seniai girdėję Dainavą 
giedant bažnyčioje, išgyveno
me gilų susikaupimą, įsigy
venome į maldą Aukas prie 
altoriaus atnešė Aleksas Smil
ga ir Albertas Stočkus, du 
pirmatakai. 40 metų kurstę 
Dainavos aukurą. Bažnyčios 
tyloje mes sekėme jų žings
nius, jų nešamą auką Aukš
čiausiajam už suteiktą gyvy
bę ir gyvenimą Dainavai. 
Mišių skaitymus atliko Albi
nas Dzirvonas. Lyg simboliš
kai prieš maldas jis uždegė 
altoriaus žvakes. Jis juk 
uždegė ir didžiąją Dainavos 
žvakę, būdamas ansamblio 
pirmasis pirmininkas, vienas 
iš kūrėjų Džiaugsmingai 
semsitės vandens...", skar
džiai skambėjo Albino tenoro 
balsas, skaitant Mišių psal

mės žodžius... Mes prisiminė
me dienas, kai 1945 metais 
lankėme Hanau stovyklą, 
susitikome tą žvalų, energin
gą 30 metų jaunuolį, kurio 
veiklai ir dienos valandų buvo 
per mažai. Prie Mišių šven
tiško iškilmingumo prisidėjo ir 
mūsų žymioji solistė Dana 
Stankaitytė, pirmuosius žings
nius pradėjusi dainos žvaigž
dyne su Dainava. 

Po pamaldų visi susirinko 
Jaunimo centro kavinėje. 
Mūsų akyse dainaviečiai buvo 
dienos didvyriai. Tiek daug 
praeities ir darbarties įspū
džių, prisiminimų, kalbų. 
Kalbamės su veteranais ir 
žydinčiu j aun imu. Pešte 
pešame prisiminimus iš kuk
laus Albino Dzirvono, veik
liojo pirmūno, o iš jo pėdų 
sekėjos, dabartinės jaunos, 
energingos pirmininkės Mėtos 
Gabalienės apie naujus užsi
mojimus. Juokaudami spė
liojome jos amžiaus metus ir 
nutarėme, kaip Dainavos 
pirmasis pirmininkas Albinas 
Dzirvonas, tada buvo peržen
gęs trisdešimtuosius, taip ir 
dabartinė pirmininkė Mėta 
sukasi apie tą amžių. Valdy
bos sekretorė Danguolė Ilgi-
nytė, anot dr. Kriaučeliūno, 
gimė, kai Dainava buvo užau
gusi, o Rita Likanderytė dar 
vėliau. 

Gerai nuotaikai, linksmoms 
kalboms įsisiūbavus, sunku 
buvo svečius sukviesti vaka
rienei ir pasigardžiavimui 
išklausyti linksmų ir rimtų 
kalbų. 

Dainavos ansamblio 40 
metų veiklos sukakties minėji
mą pradėjo pirmininkė Mėta 
Gabalienė, gražiomis, pras
mingomis mintimis išryš
kindama dainos meną bei jo 
svarbą, ir vakaro pirmininku 
pakvietė dr. Leoną Kriaučeliū-
ną. Buvo pasveikinti, pagerb
ti ansamblio pirmūnai ir po jų 
sekusieji dainos grožio sklei
dėjai: Aleksas Smilga ir Alber
tas Stočkus ansamblio pirmū
nai, priklausą jam 40 metų 
(įsteigėjų pirmūnų tarpe yra ir 
Albinas Dzirvonas), Jonas 
Paštukas, Vytas Radys ir 
Viktoras Zeronas. ansamblio 
vėliavą nešą 35 metus, Vanda 
Aleknienė — 29 m., Laima 
Vaičiūnienė — 28 m., Alfredas 
Urba — 27 m., Romas 
Puodžiūnas — 26 m., Bronė 
Stravinskienė ir Vytautas 
Jasinevičius — 20 m., Louis 
Zurlis — 19 m., Danguolė 
Ilginytė, Benediktas Lungys, 
Dana Puodžiūnienė, ir Birutė 
Vindašiehė — 16 m. Džiaugs
minga i s v e i k i n a n t i lgų 
metų dainininkus, ansamblio 
sekeretorė Danguolė Ilginytė 
prisegė gėles, o dviems pirmū
nams ąžuolams Smilgai ir 
Stočkui ansamblio mecenatai 
Kriaučeliūnai įteikė savo 
asmenines dovanas. Po to 
kun. Jonui Borevičiui sukal
bėjus maldą, p i rmin inkė 
pakvietė po dvasinių verty
bių pasistiprinti žemiškomis 
gėrybėmis. 

Programos vedėjas dr. Leo-

CLASSIFIED GUIDE 

Dainavos ansamblio valdyba. Iš kairės sėdi: Rita Likanderytė, Mėta Gabalienė ir Danguolė 
Ilginytė; stovi: Jonas Paštukas, Vytas Radys (miręs), Alfredas Urba ir Juozas Vieraitis. 

Nuotr. J . Tamulaičio. 

nas Kriaučeliūnas, pasižymė
jęs kalbėtojas ir programų 
pravedėjas, sujungė rimtį su 
humoru, ir ši valandėlė buvo 
nuotaikinga. Pradiniame 
žodyje jis pabrėžė, kad meilė 
dainai viską nugalėjo, švie
sios dienos paskandino liūd
nąsias, triumfavo tautinio 
meno puoselėtojai. Nė vienas 
fondas neparėmė Dainavos 
nors ir simboliniu centu, 
nuotoliai laikėsi ir kiti, kartais 
pagailėję net žodžio dovanos. 
Džiaukitės, kad turite savo 
geležinį fondą, kurio įnašai 
yra jūsų meilė dainai, o sudė
tas turtas — jūs patys, mylimi 
dainaviečiai , baigė svei
kinimo žodį. 

Ansamblį sveikino Fine 
Arts Council vardu Lucyna 
Migala, pasidžiaugsi Daina
vos pastatymu amerikiečiams 
„Lietuviškų vestuvių", PLB 
valdybos vicepirmininkė švie
timui Birutė Jasaitienė, spau
dos bendradarbių — Vyt. Kas-
n iūnas , J aun imo centro 

pirm. Salomėja Endrijonienė, 
garbės narių — prof Balys 
Vitkus, Bendruomenės — 
Birutė Vindašienė. Irena 
Kriaučeliūnienė nuotaikingai 
perskaitė Dainavai skirtą 
eiliuotą poemą. Danguolė Ilgi
nytė dainaviečių vardu dėkojo 
pirmininkei Mėtai Gabalienei 
už nepailstamą darbą, ener
giją, sumanumus, veiklą. Ji 
pristatė svečius, kurių nuopel
nais buvo pastatytas spektak
lis „Lietuviškos vestuvės" — 
D a n u t ę B i n d o k i e n ę , 
Liuciją Ambrosini, dail . 
Jurgį Daugvilą, Rasą Posko-
čimienę, Nijolę Kupstaitę, Balį 
Pakštą, Kazimierą Laucių, 
Stasį Bernatavičių, Joną 
Paštuką. Juos pasitikome 
džiaugsmingai, o mintyse 
minėjome visus dainaviečius, 
dainos meno herojus. 

Dainavos ansamblio pirmi
ninkė Mėta Gabalienė pa
pasakojo apie paskutinių metų 
veiklą, kuriuos mes vadiname 
moterų žydėjimo metais. 
Paskatinti globėjų ir rėmėjų, 
pritariant visiems dainavie-
čiams, užsibrėžėme parodyti 
amerikiečiams mūsų vestuvių 
papročius, šypsniu pasi
puošusi kalbėjo pirmininkė. 
Bet pirmieji žingsniai buvo 
nedrąsūs, nes jautėme muzikų 

ir menininkų trūkumą. Buvo 
daug svyravimų. Plito atgar
siai, kad nebeįstengsime, 
sumanymo neįvykdysime. Bet 
valdyba rankų nenuleido ir 
neatlaidžiai griebėsi darbo. 
Danutė Bindokienė paruošė 
skriptą, Liucija Ambrosini 
sutiko režisuoti, dail. Jurgis 
Daugvilą padarė dekoracijas, 
Diana Kizlauskienė rūbų 
projektus, muzikos vadovės 
buvo Nijolė Kupstaitė ir Rasą 
Poskočominienė su „Spin
dulio" šokių grupe, Balio 
Pakšto liaudies instrumentai. 
Su dideliu pasiaukojimu dirbo 
dainaviečiai, nss dainai mes 
esame jauni, o jos grožis sutei
kia daug jėgų. Dėkojame 
visiems menininkams, meno 
vadovams, kurie nepaliko 
mūsų vienų, atėjo mums į 
pagalbą. Taip pat turime daug 
talkininkų, kurie mums pade
da jau daugelį metų. Iš jų iš
skirtinai Kazimieras Laucius, 
Stasys Bernatavičius ir nieka
dos nepavargs tąs Jonas 
Paštukas. Minkė molį, lipdė 
ąsočius, puodelius alučiui ger
ti. Pasireiškė ir kulinarijoje, 
pasisiūlydami iškepti vestu
vių pyragą — Karvojų. Pyra

gas išrūgo milžiniško dydžio, 
grubio formos, svočiutė nebūtų 
galėjusi ir pakelti. Sakė sudė
jo net 1 svarą mielių. Laimei, 
kad bekepant ir karvojui bedi-
dėjant į viršų neišlaužė lubų. 
Gavę pakvietimus iš Cicero — 
Berwyn Fine Arts Council 
pastatyti „Lietuviškas ves
tuves" Morton auditorijoje, 
uždavinį įvykdėme. Gavome 
labai gražius atsiliepimus iš 
amerikiečių. Gegužės 11 d. 
M a r i j o s a u k š t e s n i o s i o s 
mokyklos salėje pakartosime 
„Lietuviškų vestuvių" pasta
tymą. 

Baigdama savo pranešimą, 
pirmininkė Mėta Gabalienė 
nuoširdžiai visų dainaviečių 
vardu padėkojo ansamblio 
žymiesiems globėjams dr. 
Leonui ir Irenai Kriaučeliū-
nams už šių vaišių suruošimą 
ir ilgų metų globą. Taip pat 
dėkojo Gediminui ir Zotai Mic-
kams iš Beverly Shores, Jonui 
ir Onai Gradinskams. O mes 
savo širdyse dėkojame daina-
v i e č i a m s . Tegu uždegto 
Dainavos aukuro liepsnos 
kyla aukštyn, tegu Dainavos 
šalis dainos išsilieja plačia 
srove. 

APSIPIRKITE DABAR! 

Grade A extra l a rge eggs (Kiaušiniai) 6 9 $ tuz. 
California Navel o r a n g e s (Apelsinai) 

2 9 0 sv. $ 1 1 . 9 5 dėžė 
Medium onions (Svogūnai) 1 2 0 sv. $ 4 . 9 5 50 sv. dėžė 
Lemons (Citrinos) 4 9 0 sv. $ 1 3 . 9 5 dėžė 
Iceberg lettuce (Salotos) 3 9 0 g a l v . (14 uncijų) 

Beatriče Peanuts— 
Salted & unsalted (Riešutai) 

6 9 0 
(12 uncijų maišelis) 

Greeri onions (2ali svogūnėliai) $ 1 . 0 0 4 ryšeliai 
Fresh radishes (Ridikėliai) 3 9 0 (1 sv. maišelis) 

F r a n k s s aue rk rau t (Kopūstai) 
5 9 0 (27 uncijų skardinėlė) 

Daisy brand h o t dogs (Dešrelės) 
$ 1 . 5 9 sv. (riba — 5 sv.) 

Dainavos ansamblis pereitais metais — 1985 m. Nuotr. J . Tamulaičio 

SALE DATES JAN 2 2 - J A N 26 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue — 
4177 Archer Avenue — 

2429 W. 75th Are. — 
8740 S. Ridgeland Ave. -
7069 W. Cermak Rd. -

Tel. 284-8704 
Tel. 254-0018 

Tel. 985-1103 
- Tel. 430-4787 

Tel. 788-8500 

H E L P W A N T E O 

Reikalinga plaukų kirpė
ja/šukuotoją — Marquette Par
ko apylinkėje. Informacijai 
skambinti tel.: 598-1593 

Darbas Los Angeles, Kalifor
nijoje 

Ieškome lietuvės moters nuola
tiniam darbui prižiūrėti dvi mergai
tes, gaminti maistą ir tvarkyti butą. 
Geras atlyginimas, maistas ir kam
barys. Skambinti telefonu (213) 380-
5117 arba rašyti: 

Box Darbas, 2533 1/2 West 4th 
Street, Los Angeles, CA 90057, 
U.S.A. 

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

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumu 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

•«oooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 
Licened, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 

S E R A P I N A S — Tel. €36-2960 
xxx>oooooooooooooooooooooo-

iO% — 20% — 30% pigiau mokėstt 
iž apdraudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
32081/2 West 95th Street 

TeL.— GA 4-8654 

R E A L E S T A T £ 

BELL-BACE R.E. 
J . BACEVIČIUS 

Namų pardavimai — 
valdymai— nuomavimai 

Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

K > ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 O 9 

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybėm prašy
mai ir kitokie blankai 
poooooooooo&oooooeoooooooo 

NORINT PARDUOTI AR 
PIRKTI," 

apdrausti ar išnuomoti savo nuosa
vybes, prašau kreiptis J mos. mat pa-
tarnaujam Čikagoj ir priemiesčiuos*. 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo įstaiga 

6600 S. Pulaski Rd. 
Tel. 767-0600 

ŠIMAITIS REALTY 
Income Tax — Notary Public 

2951 W.63St. 436-787S 

• • » • • & -O; 

K E A L E S T A T E 

No. 453 — Brighton Parke. 2 
butų narnas, o Kamb. pirmam aukšte 
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb. 
antram aukšte. Rūsys per visą namą. 
Su „aluminum trim". 1/2 bl. nuo Ar
cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir 
St. Louis. Skubėkite — skambinkite 
dabar. 

No. 407. Naujas 3 butų namas 
prie Archer Ave. Būkite pirmas nu
pirkti šį 3 butų namą prie Archer ir 
Kenneth gatvės. 3 mieg. ir 1 1/2 vo
nios pirmam ir antram aukšte, 4 
kamb. „garden apt." 3 „boilers", 
„thermopane" langai, žemi mokes
čiai. Skambinkite dabar. 

No. 422-64 ir Kedzie — tik 
$39,900. 5 1/2 kamb. mūrinis na
mas. 2 did. mieg., mūrinis priestatas 
atskiram kamb., didelė virtuvė su 
spintelėmis ir sandėliu, rūsys per visą 
namą, naujas stogas; elektra ir daug 
kitų priedų. Labai geras pirkinys už 
tokią kainą. Skambinkite dabar. 

No. 459-60 ir Pulaski — $49,-
9O0. 6 kamb. namas, 3 gražus mieg., 
nauja virtuvė, modernios prausyk
los, didelis kiemas. Geras pirkinys, 
žema kaina. Skubėkite — skam
binkite dabar. 

No. 458-55 ir Pulaski — 5 kamb. 
mūrinis namas, 2 didžiuliai mieg. 
Rūsys per visą namą. 2 mas. gar. — 
įvažiavimas iš gatvės. Skambinkite 
dabar. 

No. 467-55 ir Pulaski — 6 kamb. 
mūr. namas, 3 didž. mieg., 1 1/4 prau
syklos, formalus valgomasis, rūsys 
pramogavimui per visą namą, 1 1 / 2 
maš. gar. tėveliui, didelis kiemas vai
kams žaisti, arti St. Turibius parapi
jos. Yra ir įvairių kitų pnedų. Skam
binkit dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skambin
kite skubiai — dabar. 

O'BREEN FAMILY REALTY 
Tel. — 4S4-710O 

Apsimoka skelbtis dien. „DRAUGE", 
nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbimų kainos yre *i-
«ems prieinamos. 

_ 21, 
KMIEC1K REALTOHS • 
7322 S PuBS* P3 

RIMAS L. STANKUS 
REALTOR-ASSOCIATE 

284-1900 
Norintieji pirkti ar parduoti 

namus per šią įstaigą, prašome pa
minėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosavy
bės įkainavimas nemokamai. 

Parduodamas gražus namas Juno 
Beach, Fla., 5 minutės nuo Atlanto 
vandenyno, ant kalniuko, lietuvių 
gyvenamame rajone, 3 erdvūs miega
mieji, dvi vonios, dviejų automobilių 
garažas, maudymosi baseinas, už
dengtas vieliniu tinklu, aplinkui gėlės, 
vaismedžiai, palmės. Skambinti po 3 v. 
popiet 305626-5432. 

EVANSTON 
5 rm apt. lst flr. Ali utU's Ina $350 rent 
plūs — sec. dep. Walking distance to 
C.T.A. & R.TA. Non smokers - 864-
9338. Eve's - 6:00-10:00 P.M. 

Siūlome įsigyti 
Česlovo Grincevičiatis 

VIDUDIENIO VARPAI 
! pasakojimų ir pasakų knygą 

Apie Sv knygą daugelio romanų 
ir novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
"Laiškuose lietuviams" tarp kitko ra
šo: "Dešimt rinktines pasakojimų ro
do įvairias epochas, turi buities sko
nį pasakos žanre... Autorius yra in-
tensyvėjančio įspūdžio mediumas 
toks gi tai gero beletristo darbo me
todas! ... Plonoji (120 puslapių) "Vi
dudienio varpų* rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Kmygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol. 

Rašyti: 
DRAUGAS, kH5 W. 6Srd St, 

Chicogc, m. 60629 
P.S Illinois gyventojai dar prideda 

48 et. valstijos taksų. 

Remkite tuos verslininkus, ku
rie skelbiasi dien. „Drauge". 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Apsilankykite į "Dr.ugo" ad
ministraciją ir pasižiūrėkit. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti 
Įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobes. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, 

Chicago, IL 6*29 



JŪRA, LAIVAI, 
IR BURIUOTOJAI 

B. STUNDŽIA 

Kai vėjui pakilus linksta 
medžių šakos, kyla dulkių 
sūkuriai, barbena langinės, 
žmonės pasistato apykakles ir 
sprunka į pastogę. 

Neina tik išvengti stipraus 
vėjo jūroje: silpnas ar stiprus 
vėjas, laivai turi siekti numa
tytą uostą, jūreiviai dažnai 
turi, nežiūrint pavojaus gyvy
bei, grumtis su vėju ir bango
mis, būti d tvyriais, kuriems 
niekas medalių nesega, nes tai 
yra jų kasdieninė pareiga. 

Mašinų jėga varomiems lai
vams vėjas iš galo būna nau
dingas, o iš priekio nuosto
lingas, nes kuras brangiai 
kainuoja. Buriniams tik iš prie
kio yra nepalankus, kadangi 
tiesiai prieš vėją n eina buriuo
ti, o vingiuojant susidaro 
dvigubas atstumas. Bet taip 
yra su sportiniais burlaiviais, 
tuo-- tarpu senovės laivams 
kelias prieš vėją pailgdavo tris 
ar keturis kartus. 

Skęsta laivai, skęsta ir jach
tos, būna aukų tarp jūreivių ir 
buriuotojų, nes žmonės vėją 
niekada negali nei sustiprin
ti, nei susilpninti, gal tik 
geresnius laivus statys. 

Tačiau vėjas padėjo praplės
ti žmonijos akiratį, ištirti 
planetos paviršių, kolonizuoti 
tolimus kraštus, ar tai buvo 
daroma finikiečių, polinezie-
čių, ar europiečių. 

Didžiuosius ilgastiebius dar 
pamatome ypatingomis progo
mis. Žinoma.jie nebeburiuoja 
su kviečiais iš Australijos, su 
arbata iš Ceilono, nelenk
tyniauja su keleiviais per At
lantą. Dar vis statomi dideli 
burlaiviai, kaip antai barkos, 
barkantinos, brigantinos, škū-
nos, bet tie laivai plaukioja 
kaip jūreivystės mokyklos, nes 
sakoma, kad norintiems tapti 
kapitonais burlaiviuose įgau
namas geriausias pradinis 
jūreivystes mokslas. 

Buvo šimtai didžiųjų burlai
vių, o dabar buriuoja gal kelios 
dešimtys. Bet jūreivių prisiriš-
mas prie burių išliko, tik vieto
je aukštastiebių barkų, brigan-

LB SIŪLO 
ANGLIŠKUS 

ĮKALBĖJIMUS 
JAV LB krašto valdyba deda 

pastangas, kad su Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
sukaktimi kuo plačiau būtų 
s u p a ž i n d i n t a a n g l i š k a i 
kalbanti visuomenė. Tuo tikslu 
jos Visuomeninių reikalų ir 
Kultūros tarybų darbuotojai 
šiais metais Vasario 16-jai yra 
paruošę specialias magneto
foninėse juostelėse įrašytas 
radijo programas. Visuom. 
reik. tarybos nario inž. Eduar
do Meilaus rūpesčiu yra 
paruoštos dvi visuomeninio — 
politinio pobūdžio programos, 
15 minučių ir 27 minučių ilgio. 
Kultūros tarybos narių Juozo 
Stempužio ir Algio Rukšėno 
rūpesčiu yra ruošiama 25 minu
čių kultūrinio pobūdžio radijo 
programa. Visos programos 
yra paįvairintos lietuviška 
vokaline ir instrumentine 
muzika. Turintieji galimybę 
programas klausytojams 
perduoti radijo bangomis dėl 
programų yra kviečiami kreip
tis čia pateiktais adresais: 

Lith uan ian-Am eri can 
Community of USA, Inc., 
Public Affairs Council Radio 
Program, c/o Mr. E. Meilus, 70 
Curtis Street, Auburn, MA 
01501. 

Lithuanian-American Com
munity of USA, Inc.. Cultural 
Council Radio Program. 9660 
Pine Road, Philadelphia, PA 
19115. 

Užsisakyti prašome ne 
vėliau, kaip iki š.m. vasario 9d. 
Kultūrinės radijo programos 
juostelių skaičius šiais metais 
bus ribojamas. 

tinų ir daugiastiebių škūnų 
išaugo didžiulis grakščių jach
tų laivynas. Jos naudojamos 
pramogai, tai yra kelionėms ir 
lenktynėms. Gali būti mažos 
valtelės su vieniša bure ir 
didelės šimto pėdų ilgio su 6-8 
burėmis. Kai kurios lenktyni
nių jachtos kainuoja milijoną, 
antrą dolerių 

Nemažai įvairaus dydžio 
jachtų šiuo metu buriuoja apie 
pasaulį, per Atlantą ar Ramųjį 
vandenyną, sukinėjasi apie 
Karibų, Polinezijos salas, ar 
plaukia išilgai Australijos 
didžiojo bairjierinio rifo. Jachtų 
įguloje dažniausiai būna tik 
vyras su žmona ar drauge; 
kartais net maži vaikai plau
kia kartu. Lenktyninių jachtų 
įgulos paprastai sudaromos iš 
patyrusių buriuotojų. 

Kai kas gal ir stebėsis — 
koks ten malonumas praleis
ti laiką buriuojant? 

J au atsitolinus per jūrmylę 
nuo kranto jachta tampa 
nuosavas pasaulio kampelis 
vandens vėjų ir dangaus 
karalystėje. Tas pasaul is 
dažnai keičiasi; kartais tenka 
gėrėtis puikiais saulėleidžiais, 
švelniais ryto vėjais, o kartais 
būna grasinantis ir baugus su 
nakt į šėlstančiais vėjais, 
jachtą puolanftomis bango
mis, akinančiais žaibais ir tirš
tu rūku.Jūreiviui tai yra iš
šūkis nepasiduoti gamtos 
jėgoms ir išlikti. 

Reikia tvirtų 
jachtų 

Gr-.'miantis su vėjais ir ban
gomis, nepakanka vien jūreivio 
patyrimo ir įgūdžių, bet taip pat 
reikia ir tvirtų jachtų bei ly
giai gerų įrengimų (stiebų, 
lynų, burių). Pažanga ir patir
tis lėktuvų statyboje įgalino ir 
jachtose panaudoti stiprias ir 
lengvas medžiagas. 

J a c h t ų lenktynėse apie 
pasaulį niekur nesustojant 
arba sustojant, sakykime, tri
jose vietose, užtrunkama 8-9 
mėnesius. Pažymėtina, kad be 
sustojimo apie pasaulį apibu-
riavo ir kelios moterys, ne 
kartu, bet po vieną, be įgulos. 

Šiaip sau buriuojant apie 
pasaulį, praleidžiama jūroje, 
bei lankant įvairius uostus ir 
tropikines salas, apie tris, 
penkis metus. Tokioms lenkty
nėms bei kelionėms reikia turė
ti patikimas jachtas. 

Lenktynėms be jachtos 
stiprumo, svarbu ir greitis. 
Šalia įvairių reikalavimų grei
čiui išvystyti daug lemia ir 
jachtų svoris. Čia ir praverčia 
jachtų statyboje panaudoji
mas stiprių ir lengvų medžia
gų, kaip antai stdkloplastis, 
anglies pluoštas, kevlaras, 
nerudus plienas, dekronas, 
nailonas ir epoksidai. 

Daug buriuotojų 
lenktyniauja 

Norint palyginti jachtos, 
arba burinės valties savybes ir 
savo įgūdžius su kitais, daro
mos varžybos. Lenktynių 
vadovybė iš anksto paskelbia 
laiką, vietą, jachtų klases ir 
kokiu kursu bus buriuojama. 
Paprastai vietos vandenyse 
pravedamos lenktynės apie 
trikampį kurio šoninis ilgis gali 
būti nuo vienos iki kelių jūr
mylių ilgio. Šiose lenktynėse iš
bandomas buriuotojo suge
bėjimas eiti su vėju. šoniniu 
vėju, kai vėjas pučia iš priekio, 
naudojant visokias bures ir 
išnaudojant lenktynių tak
tikos galimybes. 

Būna lenktynių kada buriuo
jama iš vieno uosto į centrą, 
apie kokią nors salą; o tolimų 
atstumu varžybose plaukiama 
skersai jūrą ar vandenyną. 
Pastarose lenktynės bandoma 
ištvermė, jachtos ir aprangos 
tvirtumas, navigaciniai įgū
džiai ir tinkamo kelio pasirin
kimas. 

Labiausiai žinomos varžy
bos yra dėl Amerikos taurės. 
132 metus tą taurę tvirtai laikė 

JAV buriuotojai ir tik 1983 m. 
pirmą kartą varžybas laimėjo 
australiečių jachta Australia 
II, kuri bus po kelių metų pas
tatyta į muziejų. Laimėjimo 
diena buvo švenčiama visoje 
Australijoje. 

Sekančios varžybos 1987 
metais bus pravestos piet
vakarių Australijos Perth'o 
jachklubo Freemantel uosto 
pakrantės vandenyse. 

Vykstant lenktynėms JAV, į 
Newport'o uostamestį suplūs
davo šimtai buriuotojų ir šiaip 
turistų. Galima sakyti, kad tai 
beveik vienintelės buriavimo 
varžybos, sutraukiančios daug 
turistų 

Šiaip vykstant varžyboms 
kad ir per Atlanto vandenyną, 
i š p l a u k i a n č i a s j a c h t a s 
dažniausiai išlydi gimines, 
draugai ir nedidelis būrelis žiū
rovų. 

Buriuoja ir 
lietuviai 

Lietuviai dar neburiuoja nei 
apie pasaulį, nei per Atlantą, 
bet pagal esamas sąlygas 
neblogai pasirodo netoli namų, 
tai yra Baltijos jūroje. Ten 
kasmet rengiama didelė tarp
tautinė regata — varžybos, 
kuriose dalyvauja ir keiios 
lietuvių jachtos ir dažnai uži
ma pirmaujančias vietas. 

Lietuvoje yra keletas jacht
klubų, kurių didesni yra 
Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje, 
Šiauliuose, Plateliuose ir gal 
kitur. Tai pat pasitaiko, kad 
gamykla, pasistačiusi prie 
ežero vasarnamį, įsigyja kelias 
burines valtis ir burlentes. 
Didesni jachtklubai turi ir savo 
buriavimo mokyklas; Kauno 
jachtklube mokosi iki poros 
šimtų jaunuolių ir vaiku. Iški
lesniems buriuotojams, kai 
Lietuvoje jau šalta, sudaromos 
galimybės, paburiuoti Juo
dojoje jūroje. Yra ir pasi
žymėjusių, kurių vienas įėjo į 
Tarybų sąjungos rinktinę; gal 
jam pavyks ir sekan6oje olim
piadoje paburiuoti. Apie tą 
buriuotoją Gintautą Mincę rašė 
P. Andrulis, Nemuno žurnale. 
Čia norėčiau suglaustai paduo
ti to rašinio mintis. 

G. Mincė buriuoja 
Nors Talino įlankoje pūtė 

stiprokas vėjas, bet akiratyje 
matėsi daug įvairiausių vaivo
rykštės spalvų burių. Gerai, 
kad dieną prieš tai išsiiijo, tai 
negadino buriuotojams nuotai
kos. 

Plaukia pasvirusios olimpi
nės klasės valtys, jachtos ir 
burlentės. Ten žiūrėk S oi ingai 
eina apie plūdurą, ten Finai 
taikosi eiti per pradmės liniją, 
tai vėl tarp bangų supasi „470'' 
klasės valtys ir Žvaigždės 
klasės jachtos. Tarp jų greitai 
n e š a s i k a t a m a r a n a i ir 
burlentės. 

Ant kranto lenktynes stebi 
susibūrusi Lietuvos buriuotojų 
vadovybė su prof. Jonu Nainiu 
priešakyje. Tai neeilinės lenk
tynės, nes vyko septintas 
u ž p l a u k i m a s , nuo kurio 
priklausė, ar Kauno Žalgirio 
jachtklubo buriavimo mokyk
los auklėtinis Gintautas Mincė 
taps Tarybų sąjungos čem
pionu. Jo konkurentas pirma
vo tik vienu tašku. 

Tą dieną Gintas parodė savo 
sugebėjimą ir vienu metu pali
ko savo varžovą penkių minu
čių buriavimo nuotolyje. Vėjas 
ėmė p a g u r t i , bet spė ta 
praplaukti baigmės liniją. 
Buvo daug džiaugsmo Lietu
vos buriuotojams, nes pirmą 
kartą pasisekė laimėti Tarybų 
sąjungos čempiono vardą. 

Gintautas Mincė mokėsi 
Kūnokultūros, o jo įgulos narys 
Kęstutis Sabas Kauno poli
technikos institute. Jaunam 
buriuotojui sekėsi, bet reikėjo 
įdėti daug darbo. Iš karto teko 
buriuoti su „Kadetų"' klasės 
valtimis, vėliau „420" ir galiau
siai perėjo į „470" olimpinę 
klasę. Treniravosi pas R. Sajų, 
P. Tarvydą ir A. Grabnicką. 
Gintas yra darbštus, atidus ir 
turi savotišką burlaivių valdy
mo būdą. 

Paklaustas Gintautas, kur 
sėkmės priežastis, atsakė, 
kad... „reikia labai norėti". Jis 
aiškina, kad buriavime nėra 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 19*6 m. sausio mėn. 23 d. 

Latvių nacionalinė opera Rygoje. 

DAILININKO 
PRANO DOMŠAIČIO 
PARODA DETROITE 

Apie 40 Prano Domšaičio 
dailės darbų Sus išstatyta 
Detroite Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje š.m. sausio 25 
ir 26 dienomis. Parodą rengia 
Detroito JAV LB skyrius ir jai 
vadovauja Jonas Urbonas, 
žinomas LB veikėjas. 

Pranas Domšaitis nebėra 
naujovė lietuvių dailės pasau
lyje. Paskutiniu metu atsi
randa galimybė keletą jo 
geriausių kūrinių patalpinti 
Vatikano Modernaus meno 
muziejuje, kuriame patenka 
tik žymiausi pasaulinio masto 
dailininkai. Mums jis pažįsta
mas kaip vokiečių ekspresio
nistinei srovei priklausęs 
lietuvis dailininkas. Jo reli
ginė tematika prabyla j civili
zacijos pavergtą žmogų dva
s i n i u p a k i l i m u ir 
išsilaisvinimu iš kasdienybės 
pilkumos. Tiek savo tematika, 
tiek jos apipavidalinimu jis 

yra visuotinis, suprantamas, 
savo forma paprastas, juodos-
raudonos spalvos potepiais 
jaudinantis. 

Detroitiškiai turės progos 
pažinti šį didelio masto daili
ninką ir gėrėtis jo ekspresio
nistine kūryba. Anksčiau jo 
parodos keliais atvejais vyko 
Chicagoje, Clevelande, Los 
Angeles. Numatoma jo kū
rinius išstatyti New Yorke, 
Bostone ir kitose lietuvių kolo
nijose. Domšaičio kūryba, 
kurią sudaro daugiau kaip 700 
įvairios technikos paveikslų 
(daugiausia aliejus), priklauso 
The Iithuanian Institute for 
Fine Arts (Lietuvių dailiojo 
meno institutui). Kaip ži
nome, LDMI-tas drauge su 
Čiurlionio galerija ir Lietuvių 
tautodailės instituto Chicagos 
skyriumi davė pradžią Lietu
vių dailės muziejui Chicagoje. 

a.m. 

smulmenų, ir suma visų veiks
mų vainikuojasi pergale. Gyve
nime irgi stengiasi neįsivelti j 
smulkmenas. 

Anot G. Mincės buriuotojų 
niekas per daug nelepina, nes 
nesusirenka tūkstančiai žiū
rovų, toli nuo kranto nesigirdi 
nei padrąsinimų, nei griaus
mingų valio, beto ši sporto šaka 
Lietuvoje menkiau aprūpina
ma, negu kitos. 

A.+A. 
JONUI KAŽEMEKAIČIUI 

Lietuvoje mirus, brolį VIKTORĄ su šeima ir seserį JUZĘ 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Jonė ir Kazimieras Zaronskis 

A.tA. 
> VLADUI RUTKUI 

mirus, 
jo žmonai MARTAI, broliui, seserims bei kitiems gimi
nėms Lietuvoje reiškiame širdingą užuojautą. 

Joniškiečiai 

A.+A. 
Pulk. dr. JUOZUI MANELIUI 

mirus. Širdgėlos valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą žmonai JUDITAI, motinai FAUSTINAI, patėviui 
prof. MEČIUI MACKEVIČIUI ir kitiems artimiesiems. 

Bronė ir Vytautas Bildušai 
Laima ir Leonas Bildušai 
Dana Balsienė 

A.tA. . 
VISVALDUI MASIULIUI 

mirus, jo žmoną ALDONĄ, sūnus ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Ona Indriūnaitė-Mažiulienė 
su sūnumi Antanu ir 
Masiulių, Mikšių bei Indriūnų atžalos 
Lietuvoje, Latvijoje ir Sibire 

A.tA. 
PRANUI RAGUI 

mirus, 
gilią užuojautą reiškiu jo žmonai CHARLOTTEI, dukte
riai DANUTEI, seserims VALEI, STASEI ir kitiems 
giminėms 

Justinas Dėdinas 

A.tA. 
SIMONUI KONTRIMUI 

mirus, jo žmonai JADVYGAI, sūnui RIČARDUI, vai
kaičiams ir visiems artimiesiems didžio skausmo valan
doje reiškiame širdingą ir gilią užuojautą. 

Daytona Beach Lietuvių Klubas 
Be buvimo nugalėtoju, G. 

Mincė pasižymėjo Baltijos 
regatoje ir eilėje kitų varžybų, f 
kaip an ta i Sevastopolyje 
iškovojo vėl su „470" klasės 
valtimi Tarybų sąjungos taurę. 

Naujiena Lietuvos buriuo
tojams buvo 1985 m. Kaune 
suruošta jachtų paroda. Daug 
jachtų parodė lenkai. Buvo 
keletas jachtų pastatytų ir 
pačių buriuotojų. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i forn ia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi t age Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i forn ia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

iiiiHiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiimiiimimiinunnmiiiiiimimiiHmiiiiiiuiiiimiiiiiii^ 

DR. ANTANAS KUČAS f 

ARKJV. JURGIS MATULAITIS į 
MATULEVIČIUS | 

Gyvosios krikščionybės apaštalas | 
{vadą parai* KARDINOLAS ANTONIO SAMORt | 

Tai geriausia kmyga, kokia iki Šiol buvo išleista, apie | 
Dievo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo- | 
Iii ką veiklą ir apie nugalėtas kliūtis kelyje i tobulą krikš- | 
čior.ybe. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos § 
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti | 
t r . Tirą iią beatifikacijos bylą pagreitinti. 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50 th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t r ee t — Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy. , Palos Hills, I l l inois 
Tel . — 974-4410 

Veikai** yra 692 psL, didelio formato, kietais viršeliais. £ 

Kaina su persiuntimu $6.50. Užsakymus siusti: S 

DRAUGAS, m$ ^eat 69rd St., 
Chicago, IL 6069$ 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero. Illinois 

Telefonas — 652-1003 

1 A A 
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x Lietuvių is tor i jos dr-ja 
š auk i a avo susirinkimą sau
sio 29 d., trečiadienį, 3 vai. p.p. 
Altos būstinėje, 2406 W. 63rd 
St. Paskaitą apie kalbininką 
Juozą Balčikoni skaitys Juo
zas Masilionis. Taip pat bus ta
riamasi dr-jos reikalais. Po to 
bus kavutė ir pabendravimas. 
Kviečiami visi, net ir ne nariai, 
gausiai dalyvauti. 

x Už Balfo Cicero sky
r i a u s n a r i u s ir aukoto jus šv. 
Mišios bus a tnašau jamos 
sausio 26 d., 10:30 vai. r. Šv. 
Antano bažnyčioje, Cicero. Po 
pamaldų parapijos salėje bus 
metinis narių susirinkimas. 
Kviečiami visi gausiai daly
vauti pamaldose ir susi
rinkime. 

x Dipl . te is . P r a n a s š u l a s 
aiškins pensininkams svei
katos reikaluose teisinius daly
kus Alvudo pažmonyje Lietu
vio sodyboje šį sekmadienį nuo 
2 v.p.p. Dalyvauja visi kultū
rinės programos pildytojai. 
Kraujospūdžio matavimas. 
Alvudo gėrybėmis pasivaiši-
nimas. Skani užkanda. Visi 
laukiami. 

x D r . A r ū n a s Liulevi-
čius, Chicago, 111., mums rašo: 
„Prašome priimti Chicagos 
s e n d r a u g i ų a t e i t i n i n k ų 
skyr i aus geriausius svei
kinimus Jums ir dienraščiui 
„Draugui" Kaiėdų ir Naujųjų 
Metų švenčių proga. Prie laiš
ko pridedame skyriaus šven
čių auką „Draugui" — pen
kiasdešimties dolerių čekį. 
Esame dėkingi už visą lietu
viško gyvenimo informaciją, 
kurią „Draugas" spausdina. 
Tikrai jis yra mūsų bendro gy
venimo centrinis veiksnys". 
Nuoširdus ačiū už auką ir gra
žų laiškutį. 

x F e t r a s Va i t i ekūnas , Or-
mont Beach, Fla., atsiuntė 7 
dol. už kalėdines korteles ir ka
lendorių, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo jo para
mai 20 dol., nusiskundė ne
tvarkingu pašto patarnavimu 
dėl „Draugo" pristatymo, 
palinkėjo visam „Draugo" 
štabui nepavargti dirbant 
lietuviškos spaudos bare, ge
ros sveikatos 1986 metuose ir 
kad „Draugas" dar ilgai 
gyvuotų". P. Vaitiekūną 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką ir gražius žo
džius tariame nuoširdų ačiū. 

x K o s t a s Mykolai t i s , Det-
roit. Mich., mūsų rėmėjas, pra
tęsdamas „Draugo" prenume
ratą atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles ir 37 dol. jo 
palaikymui. K. Mykolaitį skel
biame garbės prenumera
torium, o už lietuviško žodžio 
rėmimą tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Bron ius K e t u r a k i s , Mil-
waukee, Wisc, sporto vete
ranas ir mūsų artimas bendra
darbis bei rėmėjas, atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių 20 dol. auką su prierašu: 
„Sėkmės ir Visagalio globos 
visam štabui"! Nuoširdus ačiū 
už viską. 

x Vaidinimą „Zenobijos 
fobi ja" bus galima pamatyti 
Lipniūno moksleivių kuopos 
„Pončkų baliuje". Jaunimo 
centro mažojoje salėje šešta
dienį, sausio 25 d., 7:30 v.v. Po 
vaidinimo vaišės ir Šokiai, gro
jant „Aido" orkestrui. Visi, 
jauni ir seni, maži ir dideli 
kviečiami šiame Užgavėnių 
pokylyje dalyvauti. 

(pr.) 
x Re ika l inga moter i s 

galinti prižiūrėti ir gyventi su 
vyresnio amžiaus moterimi 
(galinčia vaikščioti). Susi
domėjusios skambinkit tel.: 
863-3879. 

(sk.) 

x ALASKA — liepos 9 
dieną — vienos ar dviejų 
savaičių kelionė laivu. Užsi
registravę iki sausio 30 d. gaus 
nuolaidą. Kreipkitės į Birute 
Zalatorienę — Trave l Ad-
vise r s Inc. 1515 N. Harlem 
Ave . «110, Oak P a r k . 111. 
60302 , 312-524-2244. ( g k ) 

x Liuda Germanienė , iš
gyvenusi aštuonis mėnesius 
Saudi Arabijoj, grįžo su vyru 
atgal į Chicagą ir įsijungė į 
Lietuvių Montessori d-jos auk
lėtojų sekcijos darbą. Pakeliui į 
namus jie praleido vieną mė
nesį lankydami Egiptą, Sin
gapūrą, Indoneziją, Tailandi-
ją, Hong Kongą ir komunistinę 
Kiniją. Vytas Germanas jau 
daugelį metų kompanijos reika
lais vis praleidžia po kelis mė
nesius Saudi Arabijoj. 

x Taura Under ienė-Za-
rankai tė įsijungė į Beverly 
Montessori mokyklos darbą. 
Mokykla turi 180 vaikų nuo 2-6 
metų amžiaus ir 15 tarnautojų. 
Jų tarpe yra kita lietuvaitė 
Gina Remienė. Mokyklą pa
dėjo suorganizuoti ir jai va
dovauja S. Vaišvilienė. 

x R. Sabal iūnienė, Hot 
Springs, Ark., pratęsė „Drau
gą" vieneriems metams G. Re
miu šeimai ir dar pridėjo 14 
dol. auką su tokiu prierašu: „... 
sveikiname visus „Draugo" 
bendradarbius linkėdami iš
tvermės, o „Draugo" laukia
me kasdieną ir linkime jam 
ilgiausių metų". Didelis ačiū 
už viską. 

x Kun. A. Miciunas. MIC, 
Worcester, Mass., Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, 
atsiuntė 50 dol. auką už kalė
dines korteles ir už liek r;at 
dar jų užsisakė. Nuoširdus 
ačiū. 

x A n t a n a s V e d e g y s , 
Cleveland, Ohio. pra tęsė 
prenumeratą 1986 metams su 
27 dol. auka A. Vedegį įrašo
me į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už rėmimą savos 
spaudos tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Sekmadienį , sausio 26 
d. po „Bubulio ir Dundulio" 
spektaklio Jaunimo centro 
kavinėje bus galima gauti 
cepelinų ir kitų skanumynų, 
kuriuos rengia Jaunimo centro 
Moterų klubas. 

x LB Socialinių re ika lų 
taryba praneša, kad vyresnio 
amžiaus asmenys, kurie dar 
turi užsilikusių .̂985 m. gy
dytojų sąskaitų? neatidėlio
dami turi atsiskaityti su 
Medicare. Vėliau sąskaitos gali 
būti neapmokėtos. 

x Stanley J u r k š a i t i s , 
Grand Rapids. Mich, su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė ir 30 dol. dienraščio 
stiprinimui. S. Jurkšaitį įrašo
me į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už mielą auką ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Stasys Mar t i š auskas , 
Brockton, Mass., lietuviško žo
džio rėmėjas, atsiuntė 17 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių ir prie prenumeratos pra
tęsimo mokesčio pridėjo 30 
dol. auką. St. Martišauską 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už gražią paramą 
nuoširdus ačiū. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. , 
Kreipkitės į Mutual FederaP 
Savings, 2212 West Cermak 
Road - Tel. VI 7-7747. 

(sk.) 

x R e i k a l i n g a m o t e r i s 
prižiūrėti kitą moterį po 
operacijos Brighton Parko 
apylinkėje. Skambint 927-8831. 

(sk.) 
x Asmenys su mažomis 

pa j amomis , kurių vieno 
asmens 90 dienų pajamos ne
viršija — 1,641 dol., dviejų — 
2,203 dol., trijų — $2,766 dol. ir 
t.t, turi teisę dujų išlaidų suma
žinimui. Norint daugiau infor
macijos, skambinti telefonu 

476-2655. (LB Soc. reik. tarybos 
pranešimas). (sk.) 

/SARTĮ IR TOLI 
JAV 

Mokslo ir kultūros simpoziumo meninėje programoj. Iš kairės: kun. dr. Voldemaras Cukuras, 
dr. Petras Kisielius, Rūta Klevą Vidžiūnienė ir komp. Giedra Gudauskienė — viešnios iš Los 
A n g e l e s Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ OPEROS 

KONCERTAS 
Švęsdama sukaktuvinį 30-tą 

sezoną, Lietuvių opera gruo
džio 19 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje surengė tur
t ingą koncertą. Telkiant 
operai lėšas, bilietų kainos 
buvo kiek aukštesnės, bet Chi
cagos lietuvių prisirinko pilna 
salė. Visus domino, kad šiam 
koncertui, be pajėgaus mūsų 
operos choro, buvo sutelkti 
ir pirmaujantieji solistai. 

Scenai atsiskleidus, pub
likos dėmesį laimėjo 52 daini
ninkų choras, kuris jauno, ga-
b a u s d i r i g e n t o A r ū n o 
Kaminsko vedamas koncertą 
pradėjo ta galinga maldos 
giesme „O Dieve, Tu gelbėk" 
iš Ponchielli operos ,.I Litu-
ani" prologo. Solo atliko sol. 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom. 

Choras atskleidė ir ko gali
me tikėtis iš naujai statyti 
parinktos Rossini operos „Vi
liaus Tellio". Padainavo reli
ginių motyvų įžanginę gies
mę. Nauju, smagiu tempu 
nuskambėjo kita „Viliaus Tel
lio" ištrauka — Tiroliečių 
daina. Šios dainos išryškino 
mūsų operos choro pajėgumą 
ir rūpestingumą pasiruošiant. 
Lygiai smagi buvo tos pat 
Rossini operos iš t rauka 
„Žengia vaikai jaunieji". Pub
lika negailėjo mišriam chorui 
pelnytų aplodismentų. 

Nauju švelniu jautrumu pra
skambėjo moterų choro padai
nuota „Į dangų žvaigždės 
renkas" iš J. Karnavičiaud 
„Gražinos". Svajingos melo
dijos liejosi moterų chorui dai
nuojant Undinių dainą iš V. 
Banaičio operos „Jūratė ir 
Kastytis". Dėmesį traukė ne 
vien dainavimo skambumas, 
bet ir moterų choro draus
mingumas, ištikimai sekant 
lengvus, bet taiklius dirigento 

x P. Viščinis (Lith. Radio 
hour) Brockton, Mass.. A. 
Žitkus, Hartford, Conn., 
Vincas Ankus, Oak Lawn, Iii., 
Stasys Barsteika, Cleveland, 
O h i o , S a u l i u s M a t a s , 
Topanga, Cal., A. Povilaitis, 
Great Neck, N. Y., Jonas 
Šepetys, Farmington Hills, 
Mich., Paul Ramas, Hickory 
Hills. 111., Alex Blinstrubas, 
Summit. 111., kiekvienas 
atsiuntė po 20dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių, 
f^abai dėkojame už aukas. 

x Kun. Vytautas Bal
č iūnas , Thomson, Ct„ kun. V. 
M. Cukuras, Putnam, Ct., kun. 
J . Pragulbickas, Elizabeth, 
N.J., Oskaras Kremeris, La 
Grange Park, 111., John Sha-
tas, Waterbury, Ct., poetas 
Aleksandras Radžius, Balti-
more, Md„ J. Žirgulis, Lucer-
ne Valley, Cal., atsiuntė po 20 
dol. aukų už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

Kaminsko mostus. 
Savo patrauklumu neatsi

liko nė vyrų choras, padai
navęs Dvorako „Tėviškės 
ilgesio" melodijas iš „Naujojo 
pasaulio" simfonijos. 

Visa pirmoji koncerto dalis 
buvo skirta chorų dainoms. 
Vyrai užtikrintai pajėgiai 
padainavo „Žvejų dainą" iš 
Banaičio „Jūratės ir Kasty
čio" operos. Chorų dainos 
buvo užbaigtos mišraus choro 
daina „O, Fortūna" iš Orffo 
„Carmina Buraną", kur buvo 
proga prabilti į publiką ir 
maloniu švelnumu, ir melo
dijų jėga. 

Koncertas pasižymėjo retu 
įvairumu ir gausumu. Antrąją 
dalį atliko mūsų pirmau
jantieji solistai, kai kurie atvy
kę net ir iš tolimesnių vietų. 

Sol. Margarita Momkienė 
padainavo Rūtelės dainą iš 
Banaičio „Jūratės ir Kasty
čio" ir atlikdama rečitatyvą ir 
Micaelos ariją iš Bizet 
„Carmen". 

Sol. Aldona Stempužienė su 
vaidybine išraiška įsijautusi 
dainavo Rosinos ariją iš Ros
sini „Sevilijos kirpėjo". 

Pažymėtinas sugebėjimas 
solistams akompanavusio Ro
berto Mockaus. 

Sol. Dana Stankaitytė su jai 
ryškiu pajėgumu dainavo „Oi 
Dieve, Dieve" — Leonoros 
ariją iš Verdi „Likimo galios". 
Juo toliau, tuo garsiau publi
ka reiškė savo pasigėrėjimą. 

Sol. J o n a s Vazne l i s 
Gremino arijoj iš Čaikovskio 
„Eugenijaus Onegino" dai
navo apie meilės laimę ir galy-
bę. 

Įdomus naujumas buvo sol. 
D. Stankaitytės ir Aid. 
Stempužienės duetas iš Verdi 
„Aidos". 

Sol. Gina Čapkauskienė su 
skambiu lengvumu atliko 
Pamišimo ariją iš Donicetti 
operos „Lucija di Lam-
mermoor". 

Su lietuviais sklandžiai 
sutapo ir sol. Darell Rovvader, 
šiame koncerte sėkmingai 
lietuviškai padainavęs ariją 
„Tave, tylus, ramus kampeli" 
iš Gounod „Fausto" ir itališ-

; kai — ariją „Širdys mergelių" 

iš Verdi „Rigoletto". Publika 
jam stipriai reiškė dėkingumą. 

Buvo įdomi sol. G. Čap-
kauskienės ir sol. Aid. Stempu
žienės ilgesinga barkarolė iš 
Offenbacho „Hofmano pa
sakų". 

Solistų dainų viršūnė buvo 
kvartetas iš ,,Rigoletto" 
(Verdi) apie meilę ir smagu
riavimą, ką atliko solistai: G. 
Čapkauskienė, Aid. Stempu
žienė, D. Rowader ir Alg. Bra
zis. 

Tikriausiai pirmą kartą Chi-
cagoje buvo toks turtingas 
solistų ir chorų dainomis kon
certas, kaip Šiuo kartu. Tęsėsi 
trejetą valandų, bet buvo ko 
klausytis ir kuo žavėtis. Gar
bė mūsų solistams, kurie net 
honorarus aukojo lietuvių 
operai, garbė chorui, kuris 
šalia operų pastatymų randa 
energijos dar ir įvairiais 
parengimais lėšas telkti. 

Trečioje koncerto dalyje sol. 
Al. Brazis buvo žavus savo ir 
publikos pamėgta „Valentino 
malda" iš Gounod „Fausto". 
Darni kombinacija buvo sol. 
Vaclovas Momkus ir sol. Jo
nas Vaznelis su vyrų choru 
atlikdami iškarpą iš Gounod 
„Fausto". 

Į smagią vyrų dainą atsilie
pė moterų choras su solis
tėmis Gražina Stauskas , 
Aldona Buntinaite, Egle Rūkš-
telyte ir Diane Busko, skam
biai perteikdamos pamergių 
dainą iš Weberio „Freis-
chuets". 

Koncerte buvo gana gausiai 
religinių motyvų. Vyrų choras 
su solistais Alg. Braziu, D. 
Rowader, Br. Mačiukevičium 
atkūrė vienuolyno sceną iš 
Verdi „Don Carlo". 

Koncerto naujumas buvo 
sekstetas iš Donizetti operos 
„Lucia di Lammermoor". miš
riam chorui dainuojant su 
solistais G. Čapkauskienė, 
Aid . S t e m p u ž i e n ė . D. 
Rowader. Alg. Braziu, J. Vaz-
neliu, Edw. Ozaki. Choras 
jautriai žadino laisvės ilge
sius vergų da ina ,,Lėk, 
svajone" iš Verdi „Nabucco". 

Koncerto užbaiga buvo širdį 
pagaunanti patriotinė daina 
„Kas gelbėjo tėvynę, tą lydi 

— Kun. Ju rg i s Gailiušis, 
OFM, Kennebunkporto vie
nuolyno viršininkas, sugrįžo 
iš Burlington, Mass., I.ahey 
klinikos, kurioje jam buvo 
padaryta operacija. Operacija 
buvo sėkminga, ir jis jau yra 
pajėgus tęsti savo pareigas. 

— J A V LB Visuomeni
nių reikalų komisija laišku 
padėkojo prez. R. Reaganui už 
pakvietimą į Baltuosius rū
mus vysk. P. Baltakio ir kun. 
K. Pugevičiaus ir atsiklau-
simą jų nuomonės prieš lei
džiantis kelionei į Ženevą, kur 
įvyko susitikimas su Gorba
čiovu. I minėtą laišką gautas 
M. Parris, Sov. Sąjungos sky
riaus Valstybės departamente 
direktoriaus, atsakymas. Laiš
ke jis teigia, kad JAV nuolat 
smerkė sovietų vykdomą rusi
fikacijos procesą prieš pabal-
tiečius ir žmogaus teisių bei 
rusifikacijos klausimus kėlė 
Ottawoje, Budapešto kultū
riniam forume ir pokalbių su 
Gorbačiovu metu. 

— J A V LB Visuomeni
nių reikalų komisija keliais 
atvejais parėmė JAV kongres-
mano Frank R. Wolf pastan
gas neleisti į JAV-es įvežti 
Sov. Sąjungoje kalinių pa
gamin tas prekes. Šiomis 
dienomis gautame iš kongr. 
Wolf laiške rašoma, kad, nors 
jo pasiūlytas įstatyminis pa
pildymas Atstovų rūmų — 
Senato nuomones derinan
čiame pasitarime buvo atmes
tas, JAV iždo departamentas 
yra pažadėjęs šiam kl.-simui 
rodyti rimtą dėmesį. 

— Naujai visuot iniame 
na r ių susirinkime išrinkta 
S u n n y Hil ls , F la . , LB 
apylinkės valdyba pareigomis 

pasiskirstė: Alfonsas Vėlavi-
čius — pirm., Dana Arlaus
kienė — vicepirm., Marija Bal
čiūnienė — kultūros reikalų 
vadovė, Vladas Adomavičius 
— iždininkas, Jonas Zubavi-
čius — sekretorius. 

— J o n a s Matulait is , JAV 
LB Vakarų apygardos vi
cepirmininkas ir Baltų Lais
vės lygos narys, JAV LB kraš
to valdybai prisiuntė iš 
Europos parlamento nario 
Otto von Habsburg gautą laiš
ką. Laiške prar jeama, jog Eu
ropos Parlamento biudžete yra 
numatytos nedidelės sumos 
Europos pabaltiečių mokyklų 
šalpai. Pastebima, kad tai gali 
būti pradžia į didesnę paramą 
ateityje. Tikimasi, kad Va
sario 16-sios gimnazija kvali-
fikuo8is biudžete pramatytos 
paramos gavimui. 

— JAV LB k r a š t o valdy
ba gavo Vasario 16-sios gim
nazijos kreipimąsi paremti 
lėšomis naujai pradėto berniu
kų bendrabučio statybą. Sie
kiant pastangas Šiuo tikslu 
glaudžiai koordinuoti, JAV 
LB krašto valdyba priėmė 
kvietimą į PLB globoje vei
kiantį Vasario 16-sios gimna
zijai remti centrinį komitetą 
paskirti savo atstovą. Apie 
krašto valdybos nutarimą 
buvo painformuotas centrinio 
komiteto pirmininkas Karolis 
Milkovaitis Chicagoje. 

— A. a. Galia Žil ionienė, 
daug veikusi moterų organi
zacijose, staigiai mirė sausio 8 
d. Palaidota iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios sausio 13 
d. Cypress Hills kapinėse. 
Nuliūdime liko dukra Eglė 
Žilionytė-Dudėnienė su vyru. 
Velionės vyras a.a. Petras 
Žilionis mirė pereitų metų 
kovo 30 d. 

Vaikų namelių auklėtinis džiaugiasi moliūeu. 

amžina garbė" iš Ponchielli „I 
Lituani" atliekant chorui su 
solistais: D. Rowader, D. Stan
kaitytė, J. Vazneliu, Alg. Bra
ziu. 

Šis koncertas buvo nuostabi 
meninė dovana Chicagos ir 
apylinkių lietuviams, kurie 
yra nuoširdžiai dėkingi ope
ros chorui, solistams, diri
gentui, akompaniatoriui ir 
ypač koncertą suorganiza
vusiai operos choro valdybai: 
pirm. V. Radžiui, vicepirmi
ninkams: V. Momkui, Egi. 
RūkŠtelytei, J. Vidžiūnui, sekr. 
V. Zadeikienei, ižd. Alg. Put-
riui, vald. nariui L Bildušui. 

Pagarba ir chormeisteriams 
A. Gaižiūnienei ir Alf. Gečui. 

Koncertas visiems paliko 
neužmirštamą atminimą. Pa
ba igo je publ ika sukė lė 
padėkos ovacijas. 

J . P r . 

MA2ŲJIJ KAUKIU 
BALIUS 

Penktadienį, lapkričio 1 die
nos vakare, pasipuošę įvai
riais kostiumais ir kaukėmis, 
susirinko didelis būrys vaiku
čių su savo tėveliais į Vaikų 
namelių tėvų komiteto suruoš
tą kaukių balių. Klasėje buvo 
išstatyti vaikučių papuošti 
moliūgai, kuriuos, baliui pasi
baigus, kiekvienas nešėsi į 
namus. 

Pasikabinę apsiaustus, išsi
rikiavę, mokytojos vedami įžy
giavo į klasę tigrai, robotai, 
lėlės, velniukai ir iš paskos 
mama zuikienė, kuri ir prave
dė pynę lietuviškų ratelių ir 
dainų. 

Susėdę prie papuoštų staliu
kų vaikai vaišinosi tėvelių su
neštais užkandžiais. Ir tė
vams nestigo atgaivos ir geros 
nuotaikos. Pasisotinęs jauni
mas žaidė tėvų ir mokytojų 
paruoštus žaidimus. Šiltoje, 
jaukioje namelių aplinkoje 
viešpatavo linksmumas ir ge
ra nuotaika. Kad būtų sal
džiau išsiskirstyti, kiekvienas 
jaunas dalyvis buvo apdo
vanotas saldainių maišiuku. 

Pradedant antrą pusmetį, 
nauji mokiniai yra priimami į 
trijų ir penkių dienų progra

mas. Dėl žinių prašoma kreip
tis į namelių administratorę 
Kristiną Kinčinienę tarp 8 ir 
11 vai. ryto. Telefonas 476-4999. 

M.U. 
KUN. JUOZO 

JUOZEVICIAUS 
KUNIGYSTĖS 

50 METŲ SUKAKTIS 

Šios sukakties minėjimą su
ruošė dr. J. Adomavičius Alvu
do pažmonyje sausio 12 d. 
Alvudo patalpose. Sukakties 
minėjimui vadovavo pats dr. 
Adomavičius. Jis jautriais 
žodžiais visų dalyvių vardu 
pasveikino Kunigą sukaktu
vininką. Jam nuoširdžiai pa
dėkojo už lankymąsi j Alvudo 
pažmonius. Labai įvertino 
kunigo auką, kad jis atsilan
kymais ir gražiais pamoky
mais palaiko šios organiza-
c i jos p a s t a n g a s . D r . 
Adomavičius prisiminė net 
kunigo tėvus, kurie turėjo būti 
laimingi vieną sūnų paruošę 
kilniam kunigo pasaukimui, 
antrą sunkiam medicinos dak
taro darbui. Vėliau kitų kalbė
tojų buvo daugiau prisimintas 
ir kunigo brolis daktaras, 
buvęs Alkoholikų ligoninės 
direktorius. Jis buvo vedęs 
buvusio Lietuvos prezidento 
A. Stulginskio dukterį Al
doną, kuri dabar yra našlė. 

Alvudo pažmonio lanky
tojai yra vyresnio amžiaus, 
kurie labai džiaugiasi, kad pas 
juos ateina kunigas. Vienas 
kitas iš dalyvių sveikino jaut
riais žodžiais sukaktuvininką. 
Kitoje programoje buvo gieda
ma lengvos giesmelės ir buvo 
deklamuota eilėraščių. Buvo 
sudainuota ir solo dainų. 
Dalyvių buvo per 70. Progra
mai pasibaigus dauguma sku
biai išvaikščiojo į namus, nes 
buvo šaltas oras, snigo ir lijo. 

Jkb. 
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