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Lietuvos ateitis Nr. 6. 

Istorijos vingiuose 
Žodis skaitytojui 

Tai, ką Lietuvai ir lietu
viams yra davęs bolševizmas, 
viešpatavęs čia vienerius 
metus, negalima pavaizduoti 
vienu kitu laikraštiniu straips
niu ar kokių straipsnių rinki
niu. Bolševizmas engė, smau-
tė, kankino, trėmė daugelį 
lietuvių, stengdamasis nušluo
ti visą lietuvių tautą, ir todėl 
mūsų pareiga surinkti kuo 
daugiau faktų, kurie rodo tą 
bjaurų smurtą ir tikslą. 
Surinktoji medžiaga visų, nors 
ir po trupinėli, dedama į krū
vą ir visiems prieinama 
sudarys ilgainiui apyryškį 
bolševizmo veiklos paveikslą, 
įsidėmėtiną ne tik mums, bet 
ir mūsų vaikams ir vaikų 
vaikams. Ta sistemingo žudy
mo ir .įaikinimo rykštė, siau
tėjusi krašte ir vedusi jį į chao
są, privalu pažinti visiems, o 
pažinimas išsklaidys visas 
ideologines ūkanas, supan
čias kai kuriuos naiviai 
tikinčius tarybiniu melu. 

Įsisiūbavusi bolševikinio 
teroro banga, 'lyg audra 
nuslinko per visą kraštą, išvy
dama iš namų kiekvieną pado
rų Lietuvį. Ūkininkas, ypač 
pažangesnysis , nebegalėjo 
ramus miegoti namuose. Tai 
darė jį išskirtinį iš visuo
menės ir jis tegalėjo tik laukti, 
kol jį, lyg nusikaltėlį, užkals į 
ištremtųjų ešalono traukinį ar 
uždarys į kalėjimo rūsį. Nore- , 

damas išlikti tėviškėje, jis 
turėjo slėptis savo prakaitu 
palaistytuose rugiuose ar miš
ke ir su lūkesčiu laukti, bene 
sudundės vakaruose vokiečių 
patrankos griausmas. 

Inteligentas taip pat negalė
jo tikėtis šviesesnio rytojaus. 
Jis mokėsi, bolševikišku termi
nu tariant, buržuazinės valsty
bės išlaikomose mokyklose, 
turėjo nelaimės priklausyti 
kuriai nors organizacijai, dirb
ti vals tybinėse įstaigose 
valstybinį darbą. Šitokie daly
kai taip pat buvo nusikalti
mas, atimąs žmogui piliečio 
teises, ar net žmogaus teises. 
Todėl intel igentas , veng
damas kalėjimo ar Sibiro, 
turėjo prieglobsčio ieškoti 
užsienyje ir ten laukti, kol jo 
Tėvynė bus išvaduota. 

Įsišnekėję su savo pažįsta
mais, dabar iš dažno sužino
me, kad išvežtųjų sąrašuose 
retas nebuvo. Kas būtų likę iš 
tautos, baigus vežti, sunku 
pasakyti, nes sąrašai buvo 
daugiau negu masiniai: jie. 
atrodo, būtų apėmę visą tautą, 
išskyrus mažą skaičių patiki
mųjų. 

Šitie a ts iminimai tegul 
primena skaitytojui, kad šian
dien mūsų tauta privalo žūtbū
tinai kovoti su bolševizmo 
uždėta priespaudos letena, kol 
ji nebus galutinai sutriuškin
ta. 

Autorius 

Rinkiipai Sudane ! 
K h a r t o u m a s . — Sudane 

p ras idė jo d e m o k r a t i n i a i 
parlamento rinkimai, kurių 
rezultatai paaiškės 18 balan
džio. Rinkimus prieš metus 
pažadėjo karinė vyriausybė, 
nuvertusi ilgametį prezidentą 
Nimeirį, kuris laisvų rinkimų 
neleido per 16 savo valdymo 
metų. 

Sudane parlamente bus 301 
narys, o kandidatus iškėlė 
apie 30 politinių partijų. Spė
jama, kad daugiausia balsų 
gaus pagrindinės dvi nuosai
kios centro partijos: Umma, 
kuriai vadovauja buvęs Suda
no premjeras, ir gerus ryšius su ! 
Egiptu palaikanti Jungtinė 
demokratų partija. Šalia jų 
karštą kampaniją vedė Tauti
nis islamo frontas, kraštu
tinių fundamentalistų partija, 
kurios vadas yra buvęs teisin
gumo ministeris, įvedęs Suda
ne religinius įstatymus. Šią 
grupę remia pinigais Libija. 

Balsavimo šį kartą dar 
nebus kai kuriose pietinėse 
šalies provincijose, kur juodie
ji krikščionys kovoja prieš ara
bų kilmės šiauriečius. Sukilė
lius remia Etiopija. Sukilimo 
apimtose srityse iš 6 milijonų 
gyventojų balsuoti užsi-, 
registravo pusė milijono. 

Bazių darbininkai 
baigė streike 

Manila. — Darbininkų uni
jos vadovybė Filipinuose susi
tarė su JAV karinių bazių 
vadovybe ir nutarė užbaigti 
streiką, kuris tęsėsi 11 dienų. 
Ne visi darbininkai paklausė 

unijos vadų, dar demonstruo
ja prie kareivinių vartų. Juos 
prižiūri Filipinų a ts iųs ta 
kariuomenė. 

Gretimų miestų tavernų ir 
restoranų savininkai skun
džiasi, kad streikas atnešė 
jiem s daug nuostolių, nes 
amerikiečiai kareiviai negalė-

— i 
jo išeiti iš bazių. Streikas 
palietė apie 40,000 amerikie
čių kareivių ir jų šeimų narių. 

Naujoji vyriausybė paskel
bė, jog buvęs prezidentas Mar-
cos daug lėšų gaudavo iš 
savivaldybių ministerijos iž
do. Buvęs ministeris Jose 
Rono papasakojo, kad jis visa
da nusiųsdavo prezidentui 
pinigų, kurių Marcos reikalau
davo kovai prieš komunistų 
sukilimą, žvalgybos agentų 
apmokėjimui ir pan. Kiek Mar
cos reikalaudavo, tiek jis 
gaudavo. Vien iš savivaldy
bių ministerijos Marcos paė
męs 4.7 mil. d oi. 

Bulgarai bando 
išnaikinti turkus 
Londonas. — Bulgarijos 

komunistų kongreso išvaka
rėse tarptautinė žmogaus 
teisių gynė j a A m n e s t y 
International paskelbė rapor
tą apie bulgarų susidorojimą 
su turkų mažumos piliečiais. 
Šimtai turkų buvo kankina
mi, žudomi ir jėga perkeliami 
iš savo kaimų į kitas provin
cijas. Bulgarai bandė išnaikin
ti tautinę turkų mažumą, sako
ma raporte. 

Bulgarijos valdžia bandė 
priversti turkus keisti savo 
pavardes. Atsisakiusiems 
buvo pagaminti nauji pasai ir 
kiti dokumentai su naujomis 
pavardėmis. Žmonės, kurie tų 
dokumentų nepriimdavo, buvo 
areštuojami ir baudžiami 
kalėjimo^bausmėm. Viename 
k a i m e t u r k a i s u r e n g ė 
demonstracijas, kurias puolė 
bulgarų saugumo policija, 
nušovusi šešis žmones, sužei
dusi 40. Apie 250 turkų buvo 
suimti. Vienas turkas, atlikęs 
bausmę, grįžo į savo kaimą, 
tačiau šeimos Čia nerado, ji 
buvo iškelta į kitą apygardą. 
Apie 900,000 turkų buvo 
priversti keisti pavardes į 
bulgariškas. Bulgarai admi
n i s t r a c i n ė m i s baudomis 

Filipinų komunistai 
keičia strategiją 

Bulgaras Sergei Antonov išvažiuoja iš Bulgarijos ambasados Romoje j aerodromą. Kairėje — 
Bulgarijos ambasadorius Romoje Raikė Nikolov. Antonov buvo išteisintas teisme, kuns 
nagrinėjo sąmokslo nužudyti popiežių Joną Paulių II 1981 metų atentate bylą. Italų teismas 
nerado pakankamai įrodymų, kad trys bulgarai ir trys turkai planavo popiežių nužudyti. 

Afganai prašo 
vokiečių paramos 

Bona. — Solidarumo su 
afganų tauta tarptautinės 
dienos proga, kuri sutapo su 
afganų naujaisiais metais, 
JAV prezidentas Reaganas 
specialiame pareiškime pager
bė afganus rezistentus, didvy
riškai kovojančius už savo 
tėvynės laisvę ir nepriklau
somybę. Atkreipęs dėmesį j 
tebesitęsiančią sovietinę 
okupaci ją A f g a n i s t a n e , 
prezidentas pažymėjo, kad 
okupantai vykdo neišsako
mus žiaurumus prieš afganų 
tautą, siekia sunaikinti jos 
kultūrą, karo veiksmuose ima
si brutalių represinių priemo
nių prieš beginklius civilius 
gyventojus. Žiaurumai ir 
represijos betgi neatgrasino 
afganų nuo pasiryžimo apgin
ti savąją laisvę. Prezidentas 
pažymėjo, jog amerikiečių 
vyriausybė ir toliau visoke
riopai parems laisvės kovo
tojus Afganistane, kol sovie
tai neatitrauks iš krašto savo 
kariuomenės. 

Kovo pabaigoje du afganų 
išsilaisvinimo fronto atstovai 
lankėsi Vakarų Vokietijos 
s o s t i n ė j e B o n o j e , k u r 
parlamento užsienio reikalų 
komisijos posėdyje padarė 
p r a n e š i m ą ap ie padė t j 
Afganistane. Jie pažymėjo, 
kad dabartiniu metu j laisvės 
kovotojų eiles yra įsijungę 
tarp trijų ir keturių šimtų tūks
tančių afganų ir kad jų skai
čius galėtų pasiekti vieną 
milijoną, jei būtų pakanka
mai ginklų. Rezistentų atsto
vai patvirtino, kad sovietų 
o k u p a c i n ė k a r i u o m e n ė 
Afganistane beatodairiškai 
bombarduoja gyvenvietes — 
miestus ir kaimus, — naikina 
pasėlius, imasi represinių 
priemonių prieš gyventojus, 
siekdami juos atgrasinti nuo 
paramos teikimo rezistentam. 
Rezistentai turį įrodymų, kad 
sovietai Afganistane panaudo
ja ir cheminius ginklus. Nuo 
sovietinės okupacijos pradžios 
1979 metais iš viso jau žuvo 

baudžia kalbančius turkiškai 
viešose vietose žmones, laiš
kai iš užsienio, adresuoti tur
kams su senomis pavardėmis, 
grąžinami siuntėjams. įrašant 
„adresatas nežinomas". Tur
kams net uždrausta nešioti 
tradicines turkų kelnes. Taip 

• bulgarai vykdo „nacijų su-
jungįno politiką". 

apie milijoną afganų, o apie 5 
milijonai buvo priversti pabėg
ti iš tėvynės. Afganų rezis
tentų atstovai paragino Vaka
rų pasaulį stipriau paremti 
afganų tautos kovą už laisvę. 
Vakarų Vokietijos vyriausy
bės vardu užsienio reikalų 
viceministeri8 Stavenhagen 
kvietė Sovietų Sąjungą ati
traukti savo kariuomenę iš 
Afganistano. 

Filipinai keičia 
kariuomenės vadus 

Mani l a . — Filipinų prezi
dentė Corazon Aąuino paskel
bė, kad į pensiją paleidžiami 
20 generolų ir 19 pulkininkų, 
kurie buvo palikti aktyvioje 
tarnyboje buvusio prezidento 
Marcos. Buvusi Filipinų opozi
cija ir ne t JAV vyriausybės 
sluoksniai seniai reikalavo, 
kad Marcos „atnaujintų" kari
n ę vadovybę, kuriai tenka 
vesti kovą prieš komunistų 
Liaudies armiją. 

Prezidentė tačiau paliko 
aštuonis generolus ir tris 
pulkininkus, kurių amžius 
j a u p a k a n k a m a i b r a n d u s 
p a s i t r a u k t i . Ta rp likusių 
kariuomenėje yra ir kariuo
menės štabo viršininkas gen. 
Fidel Ramos. Sakoma, kad 
palikti karininkai ėjo drauge 
su dabartine vyriausybe prieš 
Marcos ir padėjo jį nuversti. 
Prezidentės adjutantai aiški
na , kad palikti karininkai 
turės tarnaut i todėl, kad juos 
labai sunku pakeisti. 

Gorbačiovas nori 
pamatyti Ameriką 
M a s k v a . — Sovietų už

sienio reikalų viceministeris 
Georgi Kornijenko paaiškino 
spaudos konferencijoje, kad 
Gorbačiovo siūlymas prezi
dentui Reaganui susitikti 
E u r o p o j e ir t a r t i s dė l 
branduolinių ginklų bandymų 
sustabdymo nereiškia, kad 
Gorbačiovas atsisako susitik
t i R e a g a n ą A m e r i k o j e . 
Gorbatiovas savo šeštadienio 
kalboje Maskvos televizijoje 
neminėjo savo planų vykti į 
Ameriką. 

Kornijenko pasakė, klausia
mas apie „vienąją diplomati
ją", kad Sovietu Sąjunga pati 
nuspręs, kuriuos klausimus 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Izrealio premjeras S. Pe
rės lankėsi Amerikoje. Jis 
pagyrė vyriausybę už laiky
seną su Libija, kurios vadas 
esąs pavojingiausias žmogus 
pasaulyje. 

— Viceprezidentas G. Bush 
išvyksta į Viduriniuosius 
Rytus. Jis tarsis su Saudi 
Arabijos vadais dėi naftos 
kainų stabilizavimo. Kainų 
kritimas labai pakenkė ir 
Amerikos naftos pramonei. 

— Sovietų Sąjunga įspėjo 
Izraelį nesiųsti neseniai 
paleisto sovietų žydo Ščarans-
kio į Ameriką su paskaitomis. 
Jei jis Amerikoje važinės „su 
propaganda", sovietų žydai 
nebegaus daugiau vizų. 

— Vakarų Vokietijos laivas 
išgelbėjo kinų jūroje per 10 
dienų 200 pabėgėlių iš Vietna-" 
mo. 

— Kipro prezidentas Graiki
joje tarėsi su vyriausybe dėl 
naujo Jungtinių Tautų plano 
įgyvendinti Kipro saloje 
federalinę dviejų tautybių 
valdžios sistemą. 

— Washingtone posėdžiavo 
11 amerikiečių ir 7 sovietų 
teisininkai. Pareiškime ši 
grupė rag ina prezidentą 
R e a g a n ą ir sekre to r ių 
Gorbačiovą sustabdyti ginklų 
lenktynes erdvėje. 

— Izraelio gynybos ministe
ris Rabinas pasakė, kad 
vienas žvalgybos karininkas 
bus baudžiamas. Jis balan
džio 1-mos proga pranešė, kad 
Libano a t en ta t e sunkiai 
sužeistas Libano šijitų vadas 
Nabih Berri. Tą žinią paskel
bė Izraelio radijas. Vėliau 
paaiškėjo, kad tai „balandžio 
1-mos pokštas". 

— JAV Jungtinio kariuo
menės štabo viršininkas adm. 
Richard Crowe aplankė nau
jąją Filipinų prezidentę Cora
zon Aąuino, padarydamas jai 
„mandagumo vizitą". 

nagrinės viešai ir kuriuos — 
diplomatiniais susitikimais. 
J is nurodė, kad paskutinieji 
Amerikos veiksmai: ginklų 
bandymas Nevadoje. Libijos 
puolimas ir kiti nuklysta nuo 
bendradarbiavimo dvasios, 
kuri buvo sukurta Ženevos 
v i r š ū n i ų konferenci jo je . 
Tačiau mes turime stiprius 
nervus ir nebus lengva mūsų 
atitraukti nuo dialogo. Mes 
toliau sieksime pagerinti 
tarptautinę padėti, pasakė 
viceministeris. 

Manila. — Filipinų prezi
den tė Corazon Aąuino 
nusprendė per ateinančius 
metus ar ilgiau būti gerašir
diška diktatore. Kovo 25 ji 
panaikino parlamentą, kuris 
buvo išrinktas demokratiniuo
se rinkimuose dar valdant 
prez identui Marcos . J i 
panaikino Marcos inspiruotą 
konstituciją. Jos vietoj ji 
paskelbė valdymo taisykles, 
kurios jai leidžia valdyti kraš
tą dekretais, kol bus parašyta 
naujoji konstitucija ir kol ją 
patvirtins gyventojų refe
rendumas. Prezidentė paža
dėjo savo kalboje j tautą, kad 
priėmus naująją konstituciją, 
bus laisvi rinkimai, kurie 
išrinks naują parlamentą. 

Ši Fi l ipinų valdžios 
proklamacija formaliai įveda 
dabartinę vyriausybę. Iki šios 
proklamacijos spauda ir visi 
stebėtojai sutiko, kad ji gavo 
daugiau balsų už Marcos, 
tačiau niekas oficialiai tų 
balsų nesuskaičiavo. Priešin
gai, parlamentas, kur Marcos 
partija turėjo daugumą, 
paskelbė, kad rinkimus laimė
jo Marcos, o ne Aąuino. 

Visi pripažįsta, kad Aąuino 
neturi stipresnės opozicijos ir 
turi tautoje didelę paramą ir 
stiprų užnugarį, tačiau kriti
kai kalba, kad tokia opozicija 
gali kilti iš kariuomenės vadų 
ar iš komunistų. Niekas 
neabejoja Aąuino gera valia ir 
nuoširdumu, tačiau klaidu gali 
padaryti tūkstančiai jos 
valdžios atstovų provincijose. 

Kovo 18 d. komunistų parti
ja paskelbė pritarimą Aąuino 
valdžios geriems norams, 
tačiau pabrėžė, kad tarp jos 
patarėjų yra daug reakcionie
rių. Komunistai pasiūlė derė
tis dėl karo paliaubų, tačiau 
pabrėžė, kad komunistų Liau-

Arkiv. L Povilonis 
atvyko į Romą 

Iš Romos telefonu praneša, 
kad balandžio 2 d. j Romą 
atskrido Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštalinis administratorius 
arkivyskupas Liudas Povilo
nis, lydimas kun. VI. Miche-
levitiaus. Arkivyskupas daly
vaus specialiame kunigų 
tarybų simpoziume ir Romoje 
išbus apie tris savaites. 

Prancūzai išveža 
karius iš Beiruto 
PaT-yžius. - ^ JĮį^p^ipPrlnv 

cūzijos vyriausybė paskelbė, 
kad iš Libano išvežama 45 
prancūzų karių stebėtojų 
grupė, kuri prižiūrėjo Libano 
civilinio karo „paliaubas'*. 
Prancūzai buvo nusiųsti į 
Libaną 1984 m. kovo mėn. ir 
patruliavo Beiruto „žaliąją 
liniją", kuri skiria miesto 
krikščionis nuo musulmonų 
rajono. Ties ta siena kovos 
vyksta jau 11 metų. Per 
prancūzų tarpininkavimo 
laikotarpį žuvo devyni prancū
zų kariai, paskutinis jų nušau
tas prieš tris savaites. 

Kovos Iibane vyksta tarp 
musulmonų ir krikščionių, 
pietiniame Beirute jau penkios 
dienos kovoja šijitų milicija su 
palestiniečiais. Cia žuvo 15 
žmonių ir 53 sužeisti. 

— Čilės sostinėje Santiago 6:17. 
mieste ir apylinkėse buvo 
susprogdintos 22 bombos, 
padariusios žalos elektros lini
joms. 

dies armija nesutiks padėti 
ginklų ir neatsisakys savo 
reikalavimo išvaryti iš Filipi
nų Amerikos karines bazes. 
Komunistų partija išreiškė 
viltį, kad Aąuino vyriausybei 
pavyks išspręsti pagrindines 
krašto problemas. Išmintingi 
ir nuoširdūs žingsniai gali 
vesti į karo paliaubas, sako
ma partijos pareikime. 

Gynybos ministeris Juan 
Ponce Enrile daro atsargius 
žygius susitikti su Liaudies 
armijos vadais. Tuo pačiu 
metu Filipinų kariuomenė 
sustiprino savo veiksmus 
komunistų dominuojamose 
krašto provincijose. Balan
džio 6 d. Filipinuose lankysis 
JAV gynybos sekretorius 
Weinbergeris. Jis, manoma, 
pasiūlys vyriausybei padi
dintą JAV karinę paramą 
prieš komunistų sukilimą. 

Po rinkimų komunistai vėl 
buvo padidinę savo karinius 
žygius. Per mėnesį nuo Mar
cos pabėgimo vasario 25 d. 
Filipinuose komunistai nušo
vė 340 žmonių. 

Žiniomis iš Filipinų, komu
nistų vadai posėdžiauja kartu 
su savo karo vadais, svarsty
dami naują partijos strate
giją. Pripažįstama, kad pirma
sis partijos tikslas buvo 
pasiektas — Marcos nuvers
tas. Kyla klausimas, ką dabar 
daryti su Aąuino. Nuosaikes
ni partijos veikėjai įsitikinę, 
kad dabar partija gali siekti 
savo tikslų be didesnio kraujo 
praliejimo. Bendruomenės 
struktūros pakeitimas Filipi
nuose dabar įmanomas už 
mažesnę kainą, tačiau Liau
dies armijos atstovas Antonio 
Zumel pasakė Filipinų repor
teriams, kad paliaubų priėmi
mas nebus „ginklų padėji
mas". Tegu Aąuino nesvajoja, 
kad mes pasiduosime, pasakė 
jis. 

Spaudoje buvo žinia, kad 
Negros saloje apie 1,000 komu
nistų „kadrų" pasidavė armi
jai. Tie kadrai nebuvo Liau
dies armijos nariai, o tik 
agitatoriai, propagandistai, 
organizatoriai. Iš to 1,000 
pasidavusių armija gavo tik 
apie 20 ginklų. 

Komunistų partijos reikala
vimuose yra: žemės reforma, 
kaimų demilitarizavimas ir 
kitos sukilėliams naudingos 
reformos. Praėjusią savaitę 
Liaudies armija minėjo savo 
įsteigimo 17 metų sukaktį. 
Prisiminta, kad 1969 m. komu
nistai pradėjo savo kariuome
nės organizavimą su 39 
žmonėmis. Kada prezidentas 
Marcos paskelbė karo stovį 
1972 m., armijoje buvo tik 200 
karių. Dabar, pačios Filipinų 
vyriausybės žiniomis, liaudies 
armijoje yra apie 12,000-16,000 
vyrų. Patys komunistų vadai 
giriasi, kad jie turi 30,000 
karių. Jei dalis Filipinų 
liaudies nusivils dabartinės 
valdžios veiksmais, komunis
tų armija gali dar padidėti. To 
ir siekia iš kalėjimų paleisti 
komunistų partijos vadai. 

KALENDORIUS 
Balandžio 3 d.: Ričardas, 

Agapė, Vytis, Rimta. 
Balandžio 4 d.: Izidorius, 

Alėta, Algaudas, Eglė. 

ORAS 
Saulė teka 5:32, leidžiasi 

Debesuota, su pragiedru
liais, gali lyti. Temperatūra 
dieną 55 L, naktį 40 1. 

* 
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Aleksandras Pakalniskis.Jr. 
3948 S. Artesian 
Chicago. IL 60632 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

LIETUVIŠKI, REIKALU 
KOMITETO VEIKLA 

Rita Zakarka, 112-tos 
kuopos lietuviškųjų reikalų 
komiteto pirmininkė, išskir
tinai kruopščiai atlieka savo 
pareigas. Jau yra nemažai 
laiškų parašyta lietuvių visuo
menei rūpimais klausimais. 
Tačiau kiekvienas mūsų 
turime pareigą šiame svar
biame reikale pasidarbuoti! 
Norintieji prie laiškų rašymo 
darbo prisijungti, skambin
kite Ritai telefonu: 434-7785. 

LAIKAS STIPENDIJŲ 
PRAŠYMAMS 

Jau galima gauti stipen
dijom prašyti prašymus uni
versitetinio amžiaus jauni
mui. Prašantieji turi būti 
įsijungę Lietuvos Vyčių veik-
lon, turėti meilę mokslui, o 
taip pat įrodyti finansinį rei
kalą šiai stipendijai gauti. 
Norintieji tokį prašymą užpil
dyti, galite rašyti Stipendijų 
fondo komiteto pirmininkui 
William Piacentini. 362 
Webster Avenue, Cranston. RI 
02920. Arba kreipkitės į 112-
tos kuopos pirmininką Paulių 
Binkį. Stipendijų fondo komi
teto narį. telefonu (312) 471-
4804. 

36-TOS KUOPOS 
PAVASARIO ŠOKIAI 

36-ta kuopa rengia Pava
sario šokius šeštadienį, balan
džio 5 dieną. Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje 
Šokiai prasidės 6:30 v. v. 
Įėjimo kaina 12.50 dolerių. Į tą 
kainą įeina ir šalta bei šilta 
vakarienė. Tikimės sulaukti 
nemažai žmonių, tai skubė
kite užsisakyti vietas pas 
Kstelle Rogers. tel. 925-3948. 

LIETUVOS VYČIU 
CHORO KONCERTAS 

Vasario 14 d. 12 vai. Lietu
vos Vyčių choras, pakviestas 
Illinois meno tarybos atstovės 
Mrs. Farina. koncertavo Daley 
centro vestibiulyje. Be paties 
choro, vadovaujamo ilga
mečio dirigento muz. Fausto 
Strolios, dar dalyvavo ir jo 
brolis smukinininkas Herku
lis Strolia. akompanavo 
Robertas Mockus. 

Koncertą pradėjo Mrs. Fari
na. Choro pranešėja Anna 
Marija Kaselienė keliais saki
niais paryškino šio koncerto 
tikslą. Vos už dviejų dienų bus 
švenčiama visiems lietuviams 
svarbi Nepriklausomybės 
atstatymo šventė, kurią švęsti 
sovietų okupuotoje Lietuvoje 
yra griežtai uždrausta. Čia. 
Amerikoje. laisvės šalyje, 
lietuviai ir jų draugai šią 
reikšmingą dieną visad prisi
mena. Sis koncertas yra tam ir 
paskirtas. 

Choras sugiedojo JAV-ių ir 
Lietuvos himnus. Po to buvo 
atliekamos kompozitorių 
sukurtos dainos. Viena iŠ nau
jausių muz. F. Strolios 
kompozicijų — „Dzūkiškos 
variacijos" — žodžiai J. 
ftvabaitės-Gyiienės. Po to — 
...Man liūdna", — muzika 
Naujalio, žodžiai Maironio 
.^Laisvės daina", — muz. J. 
Žilevičiaus ir „Ei, Lietuvos 
kareivėliai". — muzika ir žo
džiai Stasio Šimkaus. 

Herk. Strolia smuiku pagro
jo lietuvių liaudies dainų pynę. 
akompanuojant R. Mockui. 
Choras padainavo liaudies 
dainų. Pirmoji buvo „Važia 
vau dieną", — 1. d., St. Šim
kaus „Bijūnėlis", — 1 d.. St. 
Šimkaus. „Tu buvai toks 

didis", — Lietuvos partizanų 
daina, muz. F, Strolios, „Šalty-
šius", — i. d., St. Šimkaus. 
Smuikininkas Herk. Strolia, 
smuiku, F. Strolia akordeonu 
ir R. Mockus pianinu atliko 
„Lietuvišką fantaziją". 

Pabaigai Vyčių choras 
sudainavo „Vai žydėk", — 1 d. 
St. Šimkaus, „Du broliukai 
kunigai", — 1. d., St. Šim
kaus. „Siūbau lingau". — 1. d., 
J. Zdanavičiaus ir „Jūs 
laimingos seserėlės", — muz. 
J. Švedo, solo partiją atliko 
Mary Banky. Koncertas baig
tas „God Bless America". 

Nors žmonių buvo ne per 
daugiausiai, gal kiek daugiau 
negu šimtas, bet choras savo 
tautinę pareigą puikiai atliko. 
Visiems patiko chorisčių tauti
niai drabužiai. Vyčių choras 
yra pasiryžęs tęsti ir toliau 
savo veiklą, puoselėdamas 
lietuvišką dainą ir gaivin
damas lietuviuose mūsų tauti
nę kultūrą. Jis vertas visų 
paramos. 

A.P.B. 

ATVIRAS LAIŠKAS 
LIETUVOS VYČIAMS 

Šiuose paskutiniuose mėne
siuose berašant Lietuvos Vy
čių istoriją, nebeįmanoma 
nuvykti į vietoves užrašyti 
žodžiu perduodamas žinias, 
nors laikui leidžiant, tikiuosi 
susisiekti su kai kuriais ilga
mečiais nariais Bostono 
apylinkėje. Būtų buvusi didelė 
garbė aplankyti kai kuriuos 
mūsų veteranus, kaip Helen 
Sh ie ld s , S t an l ey P i e ž a , 
Konstantiną Savicką, ir Juo
zą Boley-Bolevičių. Matau, 
kad laiko pritruksiu. Aiškėja, 
kad turėsiu pasitenkinti šiuo 
bendru prašymu, ypatingai 
skiriamu mūsų organizacijos 
didiesiems. Jūsų atsakymai 
bus labai vertinami. 

Nors šis paklausimas nėra 
moksliškas ir labai patikimas 
metodas rinkti žinias, tikiuosi 
surinkti kai kuriuos įspū
džius, įtrauktinus į savo ligšio-
lei sukauptus duomenis. Yra 
per metų eilę buvę kai kurių 
svarbesnių bei ilgiau užtru
kusių reikalų Lietuvos Vyčių 
istorijoje. Jūs esate kviečiami 
apšviesti Šių reikalų svarbą, 
pateikdami savo įspūdžius ar 
pergyvenimus. Prašau siųsti 
atsakymus iki balandžio 20-
tos dienos šiuo adresu: 

Rev. William Wolkovich 
36 St. George Rectory 
Norwood, MA 02062 
Atsakymui užrašyti prašau 

naudoti atskirą popieriaus 
lapą ir. jei įmanoma, rašykite 
tik vienoje lapo pusėje rašomą
ja mašinėle. Galimas dalykas, 
kad kai kurie pasisakymai bus 
cituojami. Ar jūs suteikiate 
teisę jais pasinaudoti? (Taip — 
, Ne —). Jei ne. tai citatos bus 
naudojamos nenurodant auto
riaus. 

A t s a k a n č i o j o v a r d a s , 
pavardė. Adresas. Amžius. 
Metų skaičius Lietuvos Vyčių 
veikloje. Eitos pareigos 
Vyčiuose. Telefonas. 

1. Praeityje dvasiškiai ne tik 
neremdavo bet net ir pasiprie
šindavo Iietuvos Vyčių veik
lai. Kokie jūsų patyrimai šiuo 
reikalu? 

2. Praeityje vedybos su kita
taučiais sukeldavo nemažai 
kontroversijos. Kokia buvo 
pirmykštė jūsų nuomonė Šiuo 
reikalu? Ar jūs laiko slinktyje 
savo nuomonę esate pakeitę 
(pvz., nusistatę prieš, toleruo
jate, pritariate)? Kodėl? 

3. Kitas svarbesnis reikalas 
liečia lietuvių kalbos išlaiky
mą. Ar jūs manote, kad lietu
viškai kalbėti ar rašyti (ar 
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abu) yra svarbu etniškumui 
išlaikyti? Ar jūsų galvosena 
su laiku yra kiek pasikei 
tusi? 

4. Labai mažai paskutiniojo 
karo išvietintųjų stojo į Lietu
vos Vyčius. Santykiai tarp jau 
seniau Amerikoje įsikūrusių 
lietuvių ir naujai atvykusiųjų 
ne visuomet buvo" palankūs. 
Jūsų — manymu, kodėl taip 
buvo? Ar galite išryškinti 
abiejų pusių trūkumus? 

5. Pagarsėjęs nelietuvis, 
šveicaras Juozas Eretas, labai 
grožėjosi lietuvių kultūrą, 
domėjosi Lietuva bei lietu
vybe. Tačiau, pagal Lietuvos 
Vyčių konstituciją, jis nebūtų 
galėjęs tapt i pilnateisiu 
organizacijos nariu. Kokia 
jūsų nuomonė apie nelietuvių 
priklausymą organizacijai 
antraeilio nario statusu? Ar 
toks narių išskyrimas pasitar
nauja organizacijai, ar reikė
tų siekti liberališkesnės pažiū
ros š iuo r e i k a l u ? 
6. Turėdami omenyje Lietuvos 

Vyčių tikslus, kurie iš jų, jūsų 
manymu, yra buvę sėkmingai 
atlikti, kurie iš jų blogiau arba 
visiškai nepasiekti? 

7. Jeigu jūs turėtumėte pilną 
galią Lietuvos Vyčiuose įvyk
dyti vieną pakeitimą, kas tai 
būtų? Kitaip tariant, koks 
vienas organizacijos pakei
timas jums atrodo būtų svar
biausias? 

8. Galop, pasiremdami paty
rimais arba igytom žiniom, 
kurie nariai, jūsų nuomo
ne, yra daugiausia Lietuvos 
Vyčiams pasitarnavę? Išvar
dinkite juos. pasauliečius ir 
dvasiškius. Paaiškinkite. Ar 
jūsų manymu yra kuris asmuo 
negavęs tinkamo pripažinimo 
už savo nuopelnus? 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

CHICAGOS 36-TOJI 
KUOPA 

Naujosios pirmininkės Mari
jos Kinčiuvienės dinamiš
kumu bei energija užsikrėtusi. 
naujoji valdyba prieš kiek
vieną kuopos susirinkimą 
renkasi aptarti darbotvarkę 
bei svarbesniuosius reikalus. 
Bėda tik tai, kad Marija yra 
šeimininkė tikra iietuviškų 
tradicijų prasme — dėlto 
valdyba nuolat gundoma 
pasigardžiuoti visokiais ir 
gausiais skanumynais. 

Nuošrdžiai sveikiname nau
jąją valdybos nare Ireną 
Norushytę. kuri eis einamųjų 
reikalų sekretorės pareigas. 
Dėl susidariusių aplinkybių 
Lucille Kilkus nebegalėjo tas 
pareigas toliau eiti. 

Jonas Paukštis, kelis metus 
išbuvęs kuopos pirmininku, iš 
36-tos kuopos pasitraukia. 
Jonas dabar užsiėmęs 24-tos 
kuopos perorganizavimu. Ge
ros kloties naujuose užsi
mojimuose! 

Sausio mėnesį įvykęs 
susirinkimas atkreipė dėmesį į 
laiškų rašymo vajaus pagyvi
nimą. Esame pasiryžę šiuo 
būdu paremti tautiečius bei 
Ha-myčią ok. Lietuvoje. Jiems 
padėdami, patys įgausime 

geresnį lietuviškų tradicijų bei 
kultūros supratimą. 

Šiame susirinkime pagrin
diniu kalbėtoju buvo kuopos 
narys J. Bace-Bacevičius, 
Chicagoje įstaigas turinčios 
Bell-Bace Real Estate bend
rovės savininkas. Jis supažin
dino su naujais mokesčių įsta
tymais. Tai gal padės nariams 
šiais metais pildant pajamų 
mokesčius. Dėkui! 

Sį m ė n e s į š v e n t ė m e 
dvasios vado kun. Fabijono 
Kireilio vardines. Meno įkvėp
tos Vinco Samaškos rankos 
sukūrė gražiai išpuoštą tortą. 
Žinoma, geltonu, žaliu, bei 
raudonu atspalviu. Valio kuni
ge Fabijone! 

Eduardas 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

KĄ AMSTERDAMO, NY, 
L I E T U V O S V Y Č I A I 

VEIKIA 

Hudson Valley Community 
College profesorius Jurgis 
Gravrogkas praneša, kad 
nemažas skaičius <22) lietuvių 
sėkmingai užbaigė šioje 
kolegijoje dėstomą lietuvių 
kalbos pradinį kursą. Jis 
pagyrė kurso dėstytoją Genu
tę Baranauskas. Tuo pačiu jis 
paminėjo jog trys vyčiai (p.p. 
Alger Bagdon ir p. Aviža; 

sėkmingai šį kursą išklausė. 
Vietinė radijo stotis VVCSS 

Kūčių vakare t r ans l i avo 
, , L i e t u v i š k ą K a l ė d i n ę 
valandą". Regina Kot ir 
Gene Gobis ją pravedė, o dva
sios vadas kun. Baltch tarė 
prasmingą žodį. Sausio 
mėnesio Lietuves Vyčių 100-
tosios kuopos susirinkime 
kultūrinio komiteto pirminin
kai Stepas Raila su žmona 
pranešė apie „Baltic Preedom 
Cruise" ir dokumentinę filmą 
apie lietuvą. Šią filmą Kalėdų 
dieną parodė Garrick Utley, 
vietinės televizijos stoties Lo
tajame kanale. Laikraštis 
,.Recorder" atspausdino p.p. 
Railų straipsnį apie lietu
viškas kalėdines tradicijas, o 
„Mohawk Valley USA" — 
Mirgos Bablin parašytą 
straipsnį. 

Šių mokslo metų vieną 
semestrą Vokietijoje praleido 
Mykolas Mikoiaitis, Lietuvos 
Vyčių stipendininkas. Kuopos 
nariams jis pranešė savo įspū
džius gyvenant vokiečių šei
moje ir keliaujant po Europą. 
Taip pat paminėjo dviejų 
dienų viešnagę Romoje, Lietu
vių kolegijoje, kurioje susi
tiko su monsinjorą Bartkumi ir 
vyskupu Baltakiu. 

Smile ir Sparkle 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

POPIETE SU TAUTOS 
FONDO PIRMININKU 
Tautos fondo atstovybė 

Michigan valstijai balandžio 
13 d. Sv. Antano parapijos 
svetainėje rengia popietę. 
Programa prasidės po pamal
dų, 12:15 vai. Kalbės Tautos 
fondo pirmininkas Juozas 
Giedraitis. Seks jaunosios 
pianistės Audronės Mingėlai-
tės rečitalis. Taotos fondo 
a u k o t o j a m s b u s į teikti 
žymenys. Algirdas Vaitiekni-
tis yra parengęs Tautos fondo 
veiklos vaizdinę parodėlę, kuri 
bus išstatyta svetainėje. Pasi
baigus programai, rengėjai 
dalyvius pavaišins pietumis. 
Bilietus iki balandžio 9 d." 
galima įsigyti sekmadieniais 
Šv. Antano parapijoje arba 
pas Lidiją Mingėliene. telef. 
268-2941. Mykolą Abarių, 
telef. LO .V7502 ir Vincą 
Tamošiūną, telef. 843-6027. 
Rengėja i kvieč ia visus 
atsilankyti į šią popietę. 

S. Garliauskas 

TRUMPAI 
Sigi tas Zebrai t is , sulau

kęs 52 metų amžiaus, mirė 
vasario 27 d. Nuliūdime liko 
sūnūs Vincas ir Vytautas, 
dukra Julija ir motina Liudvi
ka Zebraitienė. Velionis buvo 
Šv. Antano parapijos aukų 
rinkėjas, giedojo parapijos 
chore ir pnkiaasė „Švyturio" 
jūros šauliu kuopai. 

Juozas Janulevič ius , su
laukęs 77 m. amžiaus, mirė 
kovo 7 d. Nuliūdime liko duk 
ros Aldona, Vida ir Birutė. 
Velionis buvo Šv. Antano 
parapijos aukų rinkėjas, pri
klausė St. Butkaus šaulių 
kuopai, radijo va landa i . 
BALFui ir LB Detroito sky
riui. 

Pe t ras J . Peslis, sulaukęs 
91 metų amžiaus, mirė kovo 2 
d. Nuliūdime liko sūnus Petras 
ir dvi dukros. Veiionis pri
klausė Šv. Antano parapijai. 

A l t o r i a u s d r a u g i j a 
sekmadienį, kovo 23 d., turėjo 
bendrą komuniją per 9 vai. šv. 
Mišias. Po pamaldų buvo 
bendri pusryčiai parapijos 
mažojoje salėje. 

Gailė Dėdinienė (Anužy
tė) sekmadienį, kovo 23 d., 
padarė informacinį praneši
mą apie federalinės kredito 
unijos ..Kasos" skyr iaus 
teikiamą patarnavimą lietu
viams. „Kasos" skyrius atida
rytas 24225 West 9 Mile Rd.. 
Southfield. Mich. 

S. Sliž\s 

OR. LINAS A. SIOflYS 
AKIŲ LIGOS CHIRURGIJA 

2636 W. 7HI Street 
Priima tre<'.ad nio 2 iki 5 v v 
Ketvir".«d nuo !0 v.r iks 6 v v 
Susi!*:"*ui skambint 436-5561' 

D R A U G O p r e n u m e r a t a mokama U a n k s t o 

metama 1/2 metų 3 mtc. 
Chicago ir Cook County $53 00 $30.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $53.00 $3C.O0 $20.00 
Užaienyje $53.00 $30.00 $2000 
Kitur - Amerikoje . . $53.00 $30.00 $20.00 
Savait ini* (Sefitad. pned.) $30.00 $19.00 

• Administracija dirba kaa-
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
dieniai* nuo 8:30 iki 12:00. 

• Kedakcija dirba kasdien nuo 
S:;« 1—4:00; šeštadieniais nedir
ba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anks
to susitarus Redakcija už skel
bimų turinį neataakc. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavuu prašy
mą. 

0R. YUAY RAJA J 
CYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
!R ODOS CHIRURGIJA 

i (Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 
Vai : pirm., antr., ketv., penkt 

nuo 12 iki 6 v v. 

0R. K. 6. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medic^l Buiidmg). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 927-0600 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pac;al susitarimą: pirm. ir ketv 1-7 
antr. n penkt. 10-4; šešt 10-2 vai. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURCĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICA1 BLTLD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
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Žmogžudžiai ir bailiai 
tyli bendrai 

Prieš porą mėnesių, įžymaus 
Lieti'vo« fiziko Ju ro Poželu-
jubiliejaus proga, rašėme apie 
tai , kokio nevienodo likimo 
susilaukė jo gimdytojai. Tėvas 
Karolis, 1927 m. sušaudytas 
n e p r i k l a u s o m o j e Lie tuvoje 
„fišistų", iškilo į tarybinius 
herojus ir šiandieną ka ip teks 
visais būdais l iaupsinimas. 
Motina Katrė, 1938 m. „per 
klaidą" kartu su dešimtimi" 
tūkstančių kitų partiečių Ru.- -
joie sušaudyta Stalino, dingo 
iž. tarybinės istorijos puslapių, 
yg niekada juose neegzista

vusi, nors revoliuciniam judė
jimui buvo nusipelniusi ne
mažiau už tėvą Karolį. 

-Stebėjomės tada, kaip sū
n a u s šventės proga garsiai 
pris imenant tėvą, jo revoliuci
nį kelią ir likimą, „komunis
t inė sąžinė" leidžia visiškai 
ignoruoti motiną — visiškai 
ignoruoti dėl to, kad ją nužu
dė Stalinas. Už tai sūnui, jau 
vieną kartą netekusiam moti
nos, reikia jos oficialiai „netu
rė t i" iki pat savo grabo lentos 
(žinoma, jeigu nusišypsos jam 
tėvo laimė ir j is pa ts tokią 
gaus , nesgi mot ina iš Tarybų 
valdžios grabo lentos nei 
paminklo negavo; bent viešai 
neskelbiama, kur ir kokiom 
aplinkybėm ji būtų buvus 
palaidota). 

Bet ne tik iš sūnaus a t imta 
ir vis a t imama motina (ir ne 
tik iš anūkų bei proanūkų 
s e n e l ė a r p r o s e n e l ė . . . ) . 
Vasar io 29 d. suėjo Karolio 
Požėlos gimimo 90-osios meti
nės . Tyčia sekėme tarybinę 
spaudą, vildamiesi a t ras t i 
nors vieną užuominą apie jo 
žmoną. Bet kur tau! Nors isto
rijos mokslų dak t a r a s ir 
profesorius Romas Šarmai t i s 
v a s a r i o 27 d. „ T i e s o j e " 
smulkokai išdėsto K. Požėlos 
biografiją, suminėdamas net 
kelias jo bendradarbes (Mari
ją Sendzikienę, Emiliją Šimai
tę ir kt.), apie pačią svarbiau
siąją — jo kovos draugę, 
žmoną ir vaiko motiną Katrę 
M a t u l a i t y t ę - Pože l i enę — 
t a m e ilgame straipsnyje neuž
t iksime nė vieno žodelio. O juk 
galėjo prof Šarmai t i s jai 
no r s tiek nepašykštėt i (netgi 
visai nesigi l indamas į jos mir
t ies klausimą). Bet, maty t , 
„partinei drausmei" ir to jau 
per daug: kadangi Katrę Pože
l ienę kruvinai sudorojo pati 
partija, partijos akimis Katrės 
Poželienės nė ra ir net nebuvo 
— nei mirusios, nei gyvos. 

Sia prasme nenumaty ta , bet 
taiklia ironija padvelkia pats 
R. Š a r m a i č i o s t r a i p s n i o 
pavadinimas — „Stipresnis už 
mirtį". Kas gi t a s stipresnis? 
Aišku, Karolis Požėla. O Katrė 
Poželienė...? Apie ją nė ra ką 
kalbėti: jos mir t i s (bent šio 
k o m u n i s t ų p r o p a g a n d i s t o , 
atsiprašom, istoriko požiūriu) 
absoliučiai galutinė, aklina, 
lyg žmogaus įkri t imas į fizikų 
aprašomą „juodą skylę". 

Ta pačia l inkme suka ir 
k i t as „Tiesos" straipsnis , 
pranešant is apie kovo 10 d. 
Vilniuje įvykusį K. Požėlos 
mirt ies metinių minėjimą. 
Minėjimo prezidiume šalia P. 
Griškevičiaus, L. Šepečio ir 
k i t ų a t s a k i n g ų p a r t i j o s 
darbuotojų sėdėjo ir K. Požė
los sūnus, sesuo bei kiti gimi
nės . Bet iš aprašymo neatro
d o , k a d k a s n o r s i š 
kalbėjusiųjų būtų bent kartą 
prisiminęs jo žmoną Katrę. 
Nors straipsnyje da r sykį 
pateikiama išsami K. Požėlos 
gyvenimo apžvalga, nepralei
džiant nė fakto, kad j is turėjo 
sūnų, — žmonos ir motinos 
Katrės Poželienės vardo čia ir 
vėl kaip nebuvo, ta ip nėra. 
(Nugalabintai Stal ino įsaky
m u , a rg i j a i l e i s t a bū t i 
„stipresnei už mirtį"?...) 

Kas bent kiek seka J A V lei
džiamą „pažangiąją" spaudą, 
bus girdėjęs apie Ksaverą 
Karosienę. Ši 1901 m. Ramy-

MASKVOJE NIEKO NAUJO 
galoje gimusi mergina vaiku 
būdama atvažiavo į Ameriką, 
čia įsi jungė į komunistinį 
aktyvą, duoną pelnė fabriko ir 
žemės ūkio darbu, pasireiškė 
kur iant uni jas , rengiant strei
kus. Be to, visą laiką darba
vosi komunistų inspiruotoje 
agitacijoje, kovodama tai 
„prieš imperialistinį karą ir 
fašizmą", tai „prieš atominį ir 
branduolinį ginklą", tai „prieš 
k a p i t a l i s t i n į da rb in inkų 
išnaudojimą". Ypač didelio 
dėmesio skvrė „moterų kovai 
už ta iką" Gyvendama San 
Francisco, ir šiandien, kiek 
jėgos leidžia, „kovoja už 
taiką", feministų, pacifistų bei 
p a n a š i u o s e s luoksn iuose 
propaguodama Sovietų Soju-
zo polit ines pozicijas. „Vilny
je", „Laisvėje" dažnai tebemir
ga jos pavardė . 

Bet kuo gi įdomi mums ši 
bolševikinė aktyvistė? Ogi tuo, 
kad Ka t rę Poželienę Ksavera 
Karosienė ne tik pažinojo, bet 
drauge su ją net ir knygą 
parašė . Poželienė tada gyveno 
Leningrade ir Sovietų Sojuze 
viešinčiai Karosienei perdavė 
rankrašt į , kuri pastaroji, savo 
įnašą pridėjusi, greit išleis-
dino Amerikoje. Taip ir gimė 
Į 932 m. Brooklyne pasirodžiu
si k n y g a „Moters kovotojos 
dėl komunizmo". Už šešerių 
metų v iena iš šios knygos 
autorių gavo kulką į pakau
šį... 

Ne, n e ta, kuri sugrįžo į 
„imperialistinių plėšrūnų tvir
tovę" Ameriką, bet ta, kuri 
pasiliko „komunizmo tėvy
nėje" ir už tai gyva sudegė 
„Stal ino saulėje". 

Ir š ta i mūsų klausimas 
Ksaverai Karosienei. Ar ji bet 
kada nor s puse burnos protes
tavo prieš savo kovos draugės 
žiaurų sulikvidavimą? Ar ji po 
Katrės Poželienės mirties apie 
ją y ra bąt kada tarusi gerą 
žodį? Nebūtų gal ima tvirtinti, 
jog nuo to meto nedebirbo 
Ksaveros Karosienės plunks
n a a r išdžiūvo jos liežuvis. Po 
tos pirmosios, bendrai su 
Poželienė parašytos knygos 
išėjo d a r t rys Karosienės 
veikalai, neskai tant gausių 
straipsnių „pažangiojoje" 
spaudoje. Tik... apie buvusią 
kolegę ir bendradarbę ką nors 
viešai prašnekt i , atrodo, užsi
t raukė Ksaveros Karosienės 
burna . Tik apie Katrę Poželie
nę rašyt i ja i po 1938 metų 
jau pas idarė „tabu"... 

Ta patį klausimą keliame ir 
visiems kit iems „Vilnies" bei 
„Laisvės" darbuotojams ir 
bendradarb iams . Juk žinome, 
jog t i edu bei kiti J A V 
komunistų leidžiami laikraš
čiai persispausdindavo Katrės 
Poželienės gausius raštus, kol 
ji da r buvo gyva. Bet kas atsi
tiko, kai ji pagavo Stalino kul
ką? E i tume lažybų, kad nuo 
tada „Vilnies" bei „I^aisvės" 
puslapiuose apie Poželienę tik 
blogai, a rba nieko... 

Kai Michail Gorbačiovas 
įsėdo į Sov. Sąjungos valdžios 
sostą, Vakaruose imta spėlio
ti, kad sovietinėje santvarko
je , jos poli t ikoje įvyksią 
žymių pasikeitimų. Gorba
čiovas imtas lyginti su Chruš
čiovu, kuris savo laiku nuver
tė nuo pjedestalo Staliną XX 
komunistų partijos suvažia
vime 1956 m., apkaltinęs jį 
asmeniniu kultu, visokiomis iš 
to plaukiančiomis nedorybė
mis, nekaltų žmonių žudymu, 
ištisų tautų genocidu. Tikėtasi 
ir laukta, kad ir Gorbačiovas 
pasmerks Brežnevo padary
t a s klaidas, tikriau sakant, jo 
neveiklumą, sustingimą, dėl 
ko įsigalėjo visokios negero
vės: valstybinio turto grobs
t y m a i , aukš tų pa re igūnų 
praturtėjimas, ekonominio 
gyvenimo sužlugdymas. Brež
n e v a s n e b u v o į s a k m i a i 
pasmerktas (varnas varnui 
akie nekerta), tačiau imtasi 
kai kurių žygių neva taisyti 
įsigalėjusias negeroves. 

O tie pasikeitimai, kurių 
laukta buvo tokie: Gorbačio
vas trumpu laiku nuvalė sau 
kelią į valdžią nuo konkuren
tų, pašalino užkietėjusius 
senius, jų vietoje pasirinko 
jaunesnius patikimus bend
radarbius, ėmėsi valyti val
džios aparatą nuo spekulian
tų, savanaudžių, praturtėjusių 
žmonių darbu ir prakaitu, ėmė 
varžyti alkoholio vartojimą ne 
dėl to, kad jam rūpėtų žmonių 
dorovė, o tik dėl to, kad gir
tuokliai yra prasti darbinin
kai, dėl jų girtavimo mažėja 
gamyba. Tai vidaus pasiketi-
mai . 

Užsienio pol i t ikoje irgi 
naujovė: pasimatė su JAV7 

prezidentu Reaganu, 
pirmatakai iš tolo 
s u s i t i k o b e s i š y p s o d a m i , 
paspaudė rankas prieš foto
grafus. Iš asmeniškų pasitari
mų tik viena nauda: sutar ta 
vėliau ir vėl susitikti. Vakarai 

visą šį spektaklį pavadino Gorbačiovas sakė netiesą, kad 
„dideliu laimėjimu taikai Sacharovas yra „nuteistas 
išsaugoti". Laimėjimas Vaka pagal į s ta tymus". Kada toks 
r a m s ir ta i , kad Gorbačiovas te ismas buvo, koks jo spren-
sutiko pasikeist i kalėjime dimas, kuriam laikui Sacharo-
laikomais šnipais , tarp kurių vas i š t remtas? To niekas neži-
p r i s k a i t ė i r m a t e m a t i k ą no ir neturi žinoti. 0 k a s nori 
Anatolij Ščaransk; . dėl kurio per daug žinoti, atsiduria ten, 
jau seniai kovojo viso pašau- kur j au „nieko nežinoma", 
lio žydija ir ta rp taut inės Buvo laukta ir tikėtasi, kad 
žmonių te isėms ginti organi- Gorbačiovas bent kiek atsi-
zacijos. žvelgs į Helsinkio nutarimus 

Vakaruose džiūgauta, kai g e r b t i ž m o g a u s p r i g i m -
Gorbačiovas prieš kiek laiko t i e s t e i s e s ir į s i t i -

LOY WESLEY 
HENDERSON 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynėjas 
DR. KOSTAS R. JURGĖLA 

prancūzų komunistų organo 
„Humani t e" atstovui pareiš
kė, kad stal inizmo laikai Sov. 
Sąjungoje negrįš , nes iš viso 
tok io s t a l i n i z m o n e b u v o . 
S t a l i n i z m a s G o r b a č i o v o 
žodž ia i s , y r a k o m u n i z m o 
priešų išgalvota sąvoka ir 
plačiai panaudo ta juodinti 
Sov. Sąjungą ir socializmą ... 

Vakaruose buvo laukta ir 
t ikėtasi, kad Gorbačiovas iš
spręs ir kank inamo, panie
kinto, i š t remto akademiko. 
Nobelio premijos laureato 
klausimą. Bet ir .šiuo klausi
mu nieko naujo. Minėtame 
„Humani t e" korespondentui, 
paklausus apie Sacharovą, 
Gorbačiovas ,»net nemirktelė
j ę s m e l a v o : „ S a c h a r o v a s 
padarė neteisėtų veiksmų ir 
pagal į s t a tymus buvo nuteis
tas . Dabar gyvena Gorky ir 
tęsia savo mokslinę veiklą 
geroje sveikatoje". 

Taigi ir Grobačiovas spe
cial is tas sakyt i netiesą ir ją 
panaudot i k la idinančiai pro
pagandai . Vaka rus neseniai 
pasiekė Sacharovo slaptai 
pas iųs tas la iškas , kurį Vaka
rų spauda paskelbė viešumai. 
T a m e l a i š k e S a c h a r o v a s 
aprašo ba i s ias kančias , ku-

ko jo į r ias j a m t enka iškentėti . J i s 
vengė, y r a auka nuolat inio fizinio, 

dvasinio smurto. Visa tai 
vyksta, kai Gorbačiovo teigi
mu Sacha rovas Gorkio mieste 
veda visiškai normalų gyveni
mą , ,geroje s v e i k a t o j e " . 

Darbelių pamoka lietuvių kilmės vaikų stovykloje Dainavoje. V. Veselka 
ir B. Veselkienė praveda medžio drožinėjimo pamoką. 

Nuotr K. Ražausko 

k i n i m ų l a i s v ę . P a s k u 
t in iame Sov. Sąjungos parti
jos suvažiavime Gromyko 
„a t rėmė" Vakarų kaltinimus, 
kad Sov. Sąjungoje nė ra pai
soma a smens teisės i r lais
vės. J i s pasakė: „Tie, kurie 
šaltai svarsto, kiek šimtų mili
jonų žūtų branduolinėje katas
trofoje, neturi moralinės teisės 
kalbėti apie žmonių teises. 
Visi mūsų pažangos planai 
viduje, mūsų užsienio reikalų 
strategija yra įrodymas gilios 
pagarbos žmonių teisėms, indi
vido laisvei, kilnaus humaniz
mo ir karšto gynimo žmogaus 
teisės gyventi" . 

Dabar t in is Sov. Sąjungos 
KGB viršininkas Čebrikovas 
t a m e p a č i a m e p a r t i j o s 
suvažiavime aiškiai pagrasi
no: „Niekam nebus leista 
nenubaus tam laužyti socialis
tinės vals tybės įstatymus... 
Slaptoji JAV ir kitų Vakarų 
valstybių žvalgyba kartoja ir 
p a k a r t o j a v a d i n a m u s 
žmogaus teisių ir individuali
nių laisvių pažeidimus Sov. 
Sąjungoje, kišdama nepagrįs
tus reikalavimus ir preten
zijas. Visa ta i daroma, kad 
įaudrintų antisocialines užgai
das ir pastūmėtų prie anti
socialinių veiksmų renegatus 
ir visus kitus, kurie yra 
priešingi socializmui, o dažnai 
ir užkietėję paprasti krimi
nalistai" . 

Kaip Sov. Sąjungoje y ra 
gerbiamos žmogaus teisės 
ir asmeninės laisvės, kaip 
susidorojama su tais, kurie 
„ p r i e š i n g i s o c i a l i z m u i " , 
paduosime iš daugelio tik 
vieną pavyzdį. Lietuviams 
gera i p a ž į s t a m a s Sergej 
Kovaliovas, žmogaus teisių 
gynimo komiteto pradinin
kas, norėjęs padėti i r lietu
viams, Vilniuje buvo nuteis
tas septyneriems metams 
kalėjimo ir trejiems metams 
tremties. Atlikęs bausmę. 1984 
m. išėjo į laisvę, bet jam 
nebuvo leista apsigyventi 
savo bute Maskvoje. Išvyko į 
Aklininą, kur gavo prie staty
bos ne inžinieriaus (tai jo 
specialybė), o tik naktinio 
sargo vietą. Praėjusių metų 
lapkričio mėn. buvo i r iš tos 
vietos at leis tas kal t inamas 
girtuokliavimu, kai j i s yra 

Kovo 24 dieną Washingtone, 
D.C. mirė Bethesdos gyventojas, 
93 metu diplomatų diplomatas, 
„teisėtai vadinamas užsienio 
tarnybos tėvas", Colorade gimęs 
metodistų kunigo sūnus, kurio 
pavardė yra iškalta Valstybės 
departamento pastatuose sostinė
je ir didžiojoje konferencijų salėje 
— Loy Wesley Hendersonas. Jis 
kunigo šeimoje augo Montanos, 
Arizonos ir Colorado kalnuose, 
baigė Northwestern universitetą 
ir lankė Denverio universiteto 
teisių mokyklą, kai prasidėjo pir
masis pasaulinis karas. Karinės 
tarnybos jo nepriėmė dėl pažeis
tos rankos. Tad jis įstojo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus tarny
bon ir darbavosi Prancūzijoje, 
Rusijoje, Pabaltijo šalyse ir 
Vokietijoje, kol išlaikė kvotimus 
konsularinėn tarnybon 1922 m. 
Po keler ių m e t ų jis buvo 
parinktas diplomatų grupėn, kuri 
Rygoje mokėsi kalbų, stebėjo 
padėtį, pasiruošė santykiams su 
Sovietų Rusija ir atidarė Mask
voje ambasadą. J is nuotaką 
latvaitę surado Rygoje. Tai buvo 
Eliza Marija Heinrichsonaitė, 56 
metus jo žmona. 

Jis ėjo įvairias diplomatines pa
reigas, specialistas Vidurio ir 
Rytų Europos bei vidurio rytų 
reikalais. Tarnavo Afrikoje ir 
Pietų Azijoje, pasižymėjo eidamas 
ambasadoriaus pareigas Irane. 
Jis reformavo užsienio tarnybą ir 
, .pilietinę t a rnybą" , abidvi 
sujungdamas. 

Po Ribbentropo-Molotovo suo
kalbio jis teisingai įžvelgė įvykių 
kryptį. Kai Rusija pradėjo vyk
dyti su Hitleriu sutartas dalybas 
— valstybės sekretorius Cordell 
Hull dalyvavo Panamerikos kon
ferencijoje Kuboje. Hendersonas 
paruošė Pabaltijo valstybių anek
sijos nepripažinimo tekstą, pa
grįstą Panamerikos santykių 

visiškas abst inentas . Kovalio
vas, likęs be darbo, veltui jo 
ieškojo, bet niekur nerado, nes 
būta iš aukščiau įsakymo jo 
niekur nepriimti . 

Dabar ka l t inamas valka
tavimu, parazitizmu ir be 
abejonės bus išgabentas į 
priverčiamuosius darbus. Taip 
susidorojoma- i r Gorbačiovo 
laikais su tais, kurie pakelia 
balsą ir pasipriešina žmogaus 
teisių pažeidimamas. Jei kas 
kartą j a u pa teko į KGB 
a p a r a t o k r u m p l i u s , t a m 
išsigelbėjimo nėra . Tokia Sov. 
Sąjungos „pagarba žmogaus 
teisėms i r individo laisvei". 

J. V. 

pr inc ipa i s , nunešė jį pas 
prezidentą Frankliną Rooseveltą 
ir jį įtikino. Kai prezidentas su
tiko, jis paskelbė Valstybės de
partamento pareiškimą, o depar
tamento biuletenyje paskelbta 
valstybės sekretoriaus pareigas 
ėjusio Sumner Welles vardu. Pats 
Welles savo veikale vėliau rašė, 
kad, jo nuomone, rusų teisės į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją yra pa
teisinamos, tik reikėtų tų valsty
bių piliečiams, kurie nenori likti 
Rusijos valdžioje, leisti išsikelti 
su savo turtu. 

Hendersonas padėjo mums iš
re ikalaut i „Amerikos Balso" 
transliacijas j Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Pagelbėjo mums ir Kers-
teną sudominti bei išreikalauti 
tyrimo komisijos, kurioje man 
teko eiti „of counsel" (t.y juris
konsulto) pareigas. Kersteno 
komisijai liudijo ir Hendersono 
žmonos sesuo, kuri buvo su 
lietuviais ištremta j Sibirą — jis 
sugebėjo ją išlaisvinti, eidamas 
ambasador iaus pare igas 
Teherane. 

Iš atsitikimų su Simu Kudirka 
ir Miroslavu Medvidu mums yra 
žinomas kai kurių amerikiečių 
abejingumas ar nesusigaudymas. 
Taip ir „Amerikos Balso" pa
talpose publikai matomoje stu
dijoje buvo atsiradęs žemėlapis, 
kūrime Pabaltijy s buvo rodomas 
Rusijos sudėtyje. Altos sekre
torius Grigaitis netikėjo, kad 
demokratų partijos žmones taip 
elgtųsi. Tai jį prikalbinau apsi
lankyti pasikalbėjimui. Netrukus 
Altos vadovybė lankėsi sostinėje 
ir į priešpiečius pasikvietė Hen-
dersoną, politinės linijos vadovą 
ir kitus pareigūnus. Grigaitis pa
pasakojo, ką savo akimis matęs — 
ir niekas neneigė. Hendersoną ir 
politinės linijos vadovą atgal į 
Valst. departamentą parvežęs 
žurnalistas man pasakojo, kad 
Hendersonas smarkiai mokė tą 
aukštą pareigūną, kad jo pareiga 
y r a tokių dalykų nele is t i . 
N e t r u k u s žemėlapis buvo 
pataisytas — ir galbūt tebėra 
toks. 

Paskutinį kartą Hendersoną 
mačiau per Pabaltijo valstybių de 
jure pripažinimo iškilmes Kong
reso rūmuose —jis jau nebevaikš
čiojo pa t s , jau buvo metęs 
užsienio tarnybos profesūrą, bet 
buvo tas pats nuoširdus ir įsitiki
nęs mūsų bičiulis gynėjas. 

Gegužės 3 d. sostinėje 
metodistų bažnyčioje 1500 16 St. 
N.W. 11 vai. rytą bus Hendersono 
pagerbimas. Esu tikras, kad pa-
ba l t i eč ia i parodys savo 
dėkingumą. 

Kada gi čionykščiai pažan
giečiai nu t r auks prieš savo 
buvusią kolegę tą nelemtąjį 
„tylos sąmokslą"? Ar tik tuo-' 
met, kai t a m bus duotas Mask
vos leidimas? O gal... šiam 
„sunkiam žygiui" jie susiras 
p a k a n k a m a i „drąsos" savyje 
pačiuose? 

Deja, kol k a s ženklai dar 
nėra vilt ingi. Štai, iš K. Požė
los 90 m. sukaktuvių proga pa
ruošto „Vilnies" straipsnio 
(vasario 13 ) skaitytojas, pvz., 
ir vėl nesužinos, kad Požėla 
turėjo žmoną, kurios raštais 
kadaise puikavosi „Vilnies" 
puslapiai . 

Tuo tarpu dar ilgai teks 
laukti iki pačios Katrės Pože
lienės apskr i to jubiliejaus. Tik 
1988 m. sueis jos tragiškos 
mirties penkiasdešimtmetis ir 
tik 1990 m. jos gimimo 90 m. 
sukaktis . Ar nebus gražu, kai 
šias dvi metines paminės 
galų gale tik „buržuazinė" 
spauda? 

M.Dr 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 

PRIE MALŪNO 
Kur tu rasi tokį sodžių, 
Kaip garsūs Mikonys, 
Du malūnai ant kalnelio, 
O pakalnėj klonis. 

Mikoniškių da ina 

Spurgis jau buvo savo malinį išsinešęs, į vežimą 
susikrovęs ir gūnia apdengęs . Kaimyno užkalbintas, 
a tsakė: 

— Pas žydus tokia mada, jie po vieną nesilaiko. 
Kur vienas įsikuria, ten , žiūrėk, po kiek laiko ir kitas 
pri tapęs ir trečias. 

— O mano tėvas, amžiną atilsį, pasakodavo, — 
traukė toliau Žeimelis, — kad tame Kalnelyje maž
daug prieš penkiasdešimt metų smuklė buvusi. Aš 
kar ta i s ir galvoju: ša l ia dabartinės Enitkio krautu
vėlės didžiulės s tadalos. kaip dvaro daržinės, stovi 

sukdavos apie derliaus sudorojimą. Pagirdavo 
apsukresnį ūkininką, kad suspėjo sausą šieną į 
daržinę suvežti. 

— O daug y r a tokių, kurie laukia — nei patys 
nežino ko. Paties viskas po stogu. Nesigink, vakar 
važiavau pro šalį ir pa t s savo akimis mačiau: visi 
dirbote išsijuosę, o buvo likę tik pagrėbsta i . Tai gero 
ūkininkavimo pavyzdys. 

Ta ip pagir tas ūkininkas, ypač iš jaunesniųjų, 
da r ne kartą pasirodydavo su grūdais prie jo malū
no, ir Šantarui klientūra augo. 

Mikonių ka ime tik ir buvo keturi s tambesni tuščios, kaip kokia pūs tynė . Važiuodamas pro šalį 
ūkininkai , keli mažažemiai ir krūva grytelninkų, naktį ta ip ir dairaisi , ar neišsliūkys kokia negera 
Mažažemiai ir grytelninkai buvo susispietę rytinėje dvasia iš tos pastogės. Didžiulė tamsi kiaurymė 
ka imo dalyje, vad inamame Kalnelyje. Pakalnėje išsi- juoduoja — mat , vėjas per kažkokią audrą duris 
dėsčiusios grytelninkų trobos buvo žinomos dar ir išvertęs. O Enitkiui, matyt , nė galvoj jas įstatyti . 

Paryčiais, vos tik prašvito, Mikonių kaimo malu- kumetyno vardu. Teisybę pasakius, smuklei toji daržinė buvo labai 
na i ėmė suktis. Praėjo dar geras pusvalandis , ir Žemvaldžiai, pasivadinę ūkininkais, v ienas nuo reikalinga, pakeleiviai turėjo kur vežimus ir arklius 
pirmieji vežimai nudardėjo malūnų link, pas Santa- foto atokiai atsiskyrę gyveno, sodyba nuo sodybos palikti, kol pa tys šiltoje smuklėje apsišildydavo ir 
rą vienas, pas žydą iš karto du. Gerškis pigiau imda- g a l p u s ė s kilometro tolumo, tik jų laukai susisiekė, kojas nuo ilgo važiavimo ištiesydavo. Gera vieta 
vo už malimą, ir kas meilijo sutaupyti kapeiką, ū k i n i n k a i turėjo po dvidešimt ar kiek daugiau hek- smuklei, prie pa t kelio, juk t a s trečios rūšies vieške-
važiuodavo pas jį. Užtat visi, kurie buvo išrankūs ir tarų. 0 Šantaro ūkis siekė trisdešimt su viršum. liukas ateina nuo Kuršėnų, ir juo nuvažiuosi ir į 
norėjo gero malinio, negalėjo apsieiti be š a n t a r o Aplinkinių kaimų žemvaldžiai, kurių sodybos. Šakyną, ir į Kruopius, ir į pačią Žagarę. O ten jau ir 
patarnavimo. Buvo dar ir tokių, kurie, tik ryšius su kaip grybai po lietaus, viena prie kitos sudygusios Latvijos siena. Prieš karą prie caro tais keliais įvai-
turtinguoju malūnininku palaikyti trokšdami, buvo, kar ta is i r pasijuokdavo iš mikoniškių ir jų rūs prekiautojai nukakdavo į pačią Liepoją žuvelių 
duodavo jam uždirbti. Kiek tai gelbėjo jų pažinčiai kaimo. parsivežti. O po to, žiūrėk, per kokius didesnius atlai-
sustiprinti , niekas teisybės nesakė. Š a n t a r a s kiekvie- _ Tįgk ten to kaimo, tik kaimelis. Kūlei prasi- dus Šakynoje jau ir stovi pašventoryje keli vežimai 
n a m rasdavo t inkamą žodį. dėjus, neužtenka žmonių į talką pasikviesti , reikia su rūkytomis žuvelėmis, o pirkliai ir semia iš sodie-

— Sveikas, kūmai! — užkalbindavo vyresniuo- \^gH į gretimą kaimą talkininkų ieškoti. Tik žydais čių pinigus rieškučiomis. Latviai geri žvejai, mokėjo 
sius, savo amžiaus ūkininkus. gali pasigirti: t a s jų Kalnelis — tikra žydynė, kaip ne tik Žuvį pagauti , bet ir išrūkydavo skaniai . O 

Patiko toks pasisveikinimas ži ls tančiam sodie- Kuršėnų Skerdyklos gatvė, žydai ir grytelninkui dabar — nei caro, ne i žuvelių. Siena su Latvija 
čiui. Ir nusišypsodavo a t sakydamas : susispietę. Ir susigrūsk tu man į vieną vietą! uždaryta , su vežimu ir prekėmis laisvai jau nepra-

— Sveikas, ponas Santara i ! T a i p šnekėjo Balsių kaimo ūkin inkas Žeimelis, važiuosi. Sako, tik darb in inka i nueina pas latvių 
Jaunesniems surasdavo kitą kalbą. Vienam j į 8 buvo ką tik susinešęs grūdus i žydo ma lūną ir išė- ūkininkus darbams, mat , ten geriau moka tiems. 

pagirdavo kumelaitę, kitam pabėdavodavo apie vėly- j 0 pasidairyt i bene sutiks kokį pažįs tamą. Pamatęs kurie netingi dirbti. 
vą pavasarį, pasiteiraudavo, a r t a s subiuręs oras k a i m y n ą Spurgį, besisukinėjantį apie vežimą, nuėjo . g ^ daugiau) 
leido jam į dirvas įeiti. Vėliau, jau vasarą, kalba p r j e j 0 sušnekti. 

> 
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ATSIMINIMŲ 
FRAGMENTAI 

APIE KIPRĄ 
PETRAUSKĄ 

100 m. gimimo sukakčiai praėjus 
Dainavos kraštas padova- menininkai dažnai kartu gas-

nojo Lietuvai solistą Kiprą troliuodavo užsienio šalyse. 
Petrauską, tapusj mūsų ope- 1920 metais K. Petrauskas į 
ros teatro legenda. Lietuvą sugrįžo jau subrendęs 

Gimė jis Celkynės kaime, ir garsus dainininkas. Tuo 
dabar Trakų rajone (1885. metu susikūrusi Lietuvių 
XII.22 d.), liaudies dailininko, meno kūrėjų draugijos muzi-
vargonininko. muzikos ins- kos sekcija svarstė lietuviškos 
trumentų meistro Jono Pet- operos įkūrimą, — ieškojo 
rausko ir skardžiabalsės, Palu- repertuaro, būrė artistus, 
šės parapijos giesmininkės muzikantus. Šią istorinę misi-
Juozapotos Rastenytės šei- ją realiai įkūnijo Kipras Pet-
moje. rauskas, „Traviatos" spek-

Vyriausias J.J. Petrauskų takliu, kuriame jis dainavo 
sūnus Mikas, senstant tėvui Alfredą. 
perėmęs iš jo vargoninin- 1926 m. K. Petrauskas 
kavimą, suvokė neeilinius sudarė šeimą. Kažkada Peter-
mažojo Kipro gabumus ir reik- burge lietuvių vakaro — 
liai juos ugdė. M. Petrauskas koncerto metu bei proga pa-
išvažiavęs studijuoti į Peter- stebėta žavi Elenutė Zalin-
burgo konservatoriją, paliko kevičaitė išaugo į gražiąją 
penkioliktus metus einantį Eleną ir tapo Kauno valsty-
Kiprą. Nedaug Dievo meilės bes teatro dramos artiste. Jos 
turėjo jaunasis vargamistra. polėkai buvo dideli — mokėsi 
Klebonas dažnai parsivaryda- baleto, dainavimo, rašė eiles, 
vo jį iš paupio Mišių giedoti, pjeses Alės Sidabraitės slapy-
Kas žino, gal ir būtų likęs jh v a r d ž i u , vertė l i b re tus , 
tuo nežinomu lietuvių tautos režisavo. K. ir E. Petrauskai 
menininku, jei ne brolis augino tris atžalas — Leoną, 
Mikas, kuris 1906 m. Vilniuje Guodą ir Aušrą. Augino gimi-
statė savo — operą „Birutę" ir nių vaikus ir visai svetimus, 
patikėjo Kiprui Birutės brolio Menininko žmona sukūrė taip 
vaidmenį. brangią Kiprui šeimos atmos-

1907 m. jis jau Petrapilio ferą ir talkininkavo jam kūry-
konservatorijos, profesoriaus boję. Turėdama muzikint 
S. Gabelio dainavimo klasės išsilavinimą, ji vertė visus 
mokinys, o 1911 metais debiu- savo vyro dainuojamus teks-
tuoja Maskvos didžiajame tus. Šios mažos didelio namo 
teatre. „Akyse vieni rūkai, — šeimininkės 85 metų amžiaus 
galvoje — triukšmas. Bet kai jubiliejus buvo paminėtas ok. 
spektaklį baigiau, pajutau, Lietuvoje 1985 m. spalio mėn. 
kad esu stumiamas į sceną. Ir Ta šviesioji jubiliatė Elena 
buvau džiaugsmingai nuste- Žalinkevičaitė-Petrauskienė 
bintas, kad publika mane taip ne tik artistė, bet ir poetė iki 
nuoširdžiai džiaugsmingai šių dienų žavi visus savo 
priėmė. Sugrįžęs į Petrapilį nuoširdumu, tolerancija, turi 
nuo gegužės 1 d. pasirašiau su- daugybę senų ir jaunų drau-
tartį, kaip Marijos teatro artis- gų. 
tas, gavau avansą, nusipirkau Kauno operoje K. Petraus-
porą kostiumų ir dideliu ponai- kas turėjo 43 vaidmenis. Jis 
čiu atvažiavau į Lietuvą vasa- garsino Lietuvos vardą 
roti". (Iš K. Petrausko atsimi- visame pasaulyje — Latvijoj, 
nimų"). Estijoj, Švedijoj, Prancūzijoj, 

Jo meistriškumas augo su Ispanijoj, Italijoj, Brazilijij, 
kiekviena partija. Marijos Urugvajuj, Argentinoj svei-
teatro scenoje Kipras Petraus- kino jį ir juo gėrėjosi. 
kas sukūrė apie 40 vaidmenų. Lietuva savo dainininką 
stebindamas vokalo ir vaidy- mylėjo kažkaip išskirtinai. Jis 
bos harmonija. Nuo to meto tapo visos tautos nuosavybe, 
prasidėjo K. Petrausko ir F. buvo vadinamas „Mūsų Kip-
Šaliapino didelė kūrybinė ir ras". Visi juo žavėjosi ir kaip 
asmeninė draugystė. Mūsų puikiu šauliu, automobilistu, 
menininkas perėmė rusų sce- medžiotoju, žveju. Jo sportu ir 
nos milžino pamokas (artis- ilgais pasivaikščiojimais iš-
tiškus metodus). Vėliau F. lavintas kūnas savo plastika 
Šaliapinas lankydavosi Lie- visus stebino iki pat senatvės, 
tuvoje, o jo 1934 metų gastro- Iš Kipro sceninio judesio mo
lės Kaune buvo reikšmingas kėši ištisos lietuvių artistų 
Lietuvos operos įvykis. Abu kartos. 

CLASSIFIED GIMDĖ 

Pietų Vakarų Chicagos politikai su St. Balzeku. Iš kairės: kongr. W.O. Lipinski, Mrs. Lipinski. 
sanitarinio distrikto atstovas N.J. Melas, kongr. M. Russo ir St. Balzekas, Lietuvių kultūros 
muziejaus direktorius. 

Sol. Kipras P e t r a u s k a s 

LIETUVIAI 
ŠVIETIMO 

Jau trejus metus iš eilės 
Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa išstato savo informaci
jos stalą Los Angeles arki
vyskupijos Religinio švietimo 
kongrese, į kurį atsilanko 
20,000 su viršum dalyvių. 
Kongresas vyko „Anaheim 
Convention Center" vasario 
13-16 d. 

Kongreso proga Religinė 
šalpa atspausdino per pusę 
puslapio ,,The Tidings" 
dieceziniame laikraštyje skel
bimą, kuriame anglų ir ispanų 
kalbomis priminė Lietuvos 
tikinčiųjų persekiojimą ir kvie
tė dalyvius'* «rJlaHkyti' Reli
ginės šalpos stalą ir arčiau 
susipažinti su persekiojamųjų 
katalikų būkle. 

Informacijos stalui vado
vavo Los Angeles lietuviai: 
Marytė ir Pranas Grušai, 
talkinant Valei ir Vytui Ruz 
giams, Ramunei Ruzgytei, 
Raimondai ir Ričardui Kontri
mams bei Edvardui Antanai
čiui. Kongreso metu buvo 
išdalinta tūkstančiai apie 
dabartinę Lietuvą brošiūrų bei 
informacinių lapelių ir mal
dos kortelių, iš viso apie 500 
svarų medžiagos. 

Į Religinės šalpos įstaigą 
NTew Yorke jau pradėjo 
atplaukti peticijos, kurios 
buvo skleidžiamos kongreso 
metu dėl įkalintųjų Lietuvos 
kunigų išlaisvinimo. Taip pat 
ateina užklausimai dėl gauses-

Pokario metais K. Petraus
kas atšventė savo 60 metų 
amžiaus jubiliejų. Savo auto
ritetu, įtaiga jis labai padėjo 
atkurti karo metai išblašky
tą operos teatro trupę. Nepasi
traukė jis iš teatro. Jo pamėg
ti vaidmenys — Liutauras J. 
Karnavitiaus operoje „Graži
noj", Radamesas G. Verdžio 
,.Aidoje", Alfredas Verdi 
„Traviatoje", Kavardosis 
Pučini „Toskoje", Otelas Ver
di operoje „Otelas". Jo pusės 
amžiaus kūrybinio darbo kvin-
tesesncija tebežavėjo žiūrovą. 
Paskutiniuoju V. Šekspyro 
herojumi K. Petrauskas užbai
gė savo legendomis apipintą 
artisto kelią. 1955 metais į šią 
atnaujintą operą akademi
niame operos ir baleto teatre 
jis įvedė savo auklėtinius ir 
atsidavė vien tik pedagogi
niam darbui valstybinėje kon
servatorijoje. 

Švęsdamas savo 80 metų 
amžiaus jubiliejų, Kipras 
Petrauskas palinkėjo „Tegu 
visada aidi gražūs ir skambūs 
jaunųjų balsai. Geriausios 
kloties dainininkams ir tiems, 
kurie myli dainą". 

Nors Kipro Petrausko, mūsų 
garsaus dainininko, gyveni
mo saulutė ir žvaigždelė jau 
užgeso, bet jo meno ir kultūros 
darbai lietuvių tautos istorijoj 
pasiliks amžinai gyvi. 

Marija Petrauskienė 

RELIGINIO 
KONGRESE 
nės informacijos apie persekio
jamuosius, ypač sąžinės kali
nius. Viena pagausėja rašo, 
„belankydama Religinio švie
timo kongresą Anaheime, užti
kau jūsų informacijos stalą... 
J is man atvėrė akis apie šiuos 
žmones, kurie praktikuoja 
savo tikėjimą, nepaisant įvai
rių kliūčių... Aš norėčiau 
pradėti susirašinėti su įkalin
ta Jadvyga Bieliauskiene, kuri 
yra mokytoja, kaip ir aš..." 

Kongreso metu taip pat 
užmegztas ryšys su Lietuva 

besidominčiais ir norinčiais 
prisidėti prie Religinės šalpos 
darbų — publicistikoje, kali
nių globoje ir pan. Ypač didelį 
susidomėjimą dalyvių tarpe 
sukėlė NBC reportažas, kuris 
buvo pakartotinai rodomas 
video ekrane prie informaci
jos stalo. Šią video juostą bei 
literatūrą apie Lietuvą kaip 
švietimo priemonę užsisakė 
mokytojai ir mokyklos vedėjai. 

Religinio švietimo kongrese 
taip pat dalyvavo kun. Jurgis 
Š a r a u s k a s iš C h i c a g o s 
arkivyskupijos. J i s prog
ramoje kalbėjo apie savanorių 
bei bendradarbių tinklo ugdy
mą parapijose, religinėse įstai
gose ir pan. — LSC. 

APSIPIRKITE 

Fresh Florida Strawberries (Braškės) 

Golden Bananas (Bananai> 

Carrots (Morkos) 

California Navel Oranges (Apelsinai) 

pt. $.49 
dėžė $5.75 
3 sv. $1.00 

dėžė $13.00 
4-1 sv. maiš. $1.00 

sv $.29 
dėžė $9.95 

IN THE D A I R Y 

Whole Milk (Pienas) 

2% Milk (2% Pienas) 

1% Milk (1% Pienas) 

IN THE DELI 

Krakus Polish Ham (Kumpis) 

Mountain Brand Swiss Cheese (Sūris) 

Potato Salad (Bulvių salotos) 

gal. $1.65 
gal. $1.49 

gal 1.39 

sv $2.19 
sv. $2.49 

sv. $.69 

Sale Dates Wed., April 2 — Tues., April 8. 
Išpardavimas treč., balandžio 2 - antrad., balandžio 8 d. 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 

8740 S. Ridgeland Ave. - Tel. 430-4787 
7069 W. Cermak Rd. - Tel. 788-8500 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

9.6% n u o š i m č i a i ir žemi 
{mokėj imai t i e m s , kurie pirmą 
kar tą p e r k a n a m ą . P a s i n a u 
d o k i t e p r o g a ir p irk i te dabar. 
Skubiai ! 

•Atdari apžiūrėjimui sekmadienį, 
balandžio 6 d. nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

•5723 S. Sawyer — 5 kamb. mūr. 
namas, gerame stovyje, 2 mieg. pirmam 
aukšte ir 3-čias mieg. rūsyje. Virtuvė su 
spintelėmis, plytelėmis išklota prausykla, 
2 mas. garai., namas apynaujis: krosnis, 
elektra ir izoliacija. Su „aluminum trim". 
Ypatingai švarus. Kaina sumažinta 
$3,000.00. Namas greit parduodamas. 
Skambinkite dabar. 

NAMAI PARDAVIMUI 

No. 453 — Brighton Parke. 2 
butų namas. 5 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. 541 — 2 butų namas „Ultra 
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, 
moderni virtuvė, lVį prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garaž. — įva
žiavimas is gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 542 — 65 ir Kedvale - Netikėsite! 
7 kamb. mūr. „Custom built" namas. 3 
didžiuliai mieg., 2 prausyklos, kilimai 
kiekvienam kamb., 2 langiniai šaldymai, 
geras pirkinys. Skambinkite dabar. 

No. 487 Pelninga taverna 51st ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip "beer garden" rūsys per 
visą namą, 2 maš. garaž. prie "Central 
Steel" ir sunkvežimių kompanijų 
'daugiau klientui gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

I1NUOMOJAMA — POK BENT 

Išnuomojama mašinom taisyti 
dirbtuvė (garažas). Galima naudoti 
kaip sandėlį. Aplinka — 43-čia ir 
Western. Skambinkite tel.: 737-5622 
(po 4 vai. vak.) arba 1414-724-5076 
(po 5 vai. vak.). 

H R L F W A N T E D 

Paieškoma lietuviškai arba len
kiškai kalbanti moteris prižiūrėti 
ir gyventi su ligota senute 
moterim. Skambinkite po 6 v.v. 
523-9461. 

Savininkas parduoda Marųuetit 
Parke 2 mieg. medinį namą, gazinis 
šildymas radiatoriais, 2 maš. garaž. 
Prieinama kaina. 

599-3921 

ŠIMAITIS REALTY 
Inoome T u — NoUry Public 

2951W.63St. 436-787* 

i=5ū] 
KMTECK KAUORS* ~ 
79SS PttSttM 

RIMAS L STANKUS 
REALTOR-ASSOCIATE 

284-1900 
Norintieji pirkti ar parduoti 

namus per šia įstaigą, prašome pa
minėti, kad esnte arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais Nuosavy 
bes įka'navima;: nemokamai. 

BELL-BACE R.E. 
J . BACEVIČIUS 

Namų pardavimai — 
valdymai— nuomavimai 

Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

NORINT PARDUOTI AB 
PIRKTI, 

apdrausti ar išnuomoti savo a m 
vybes, prašau kreiptis Į 
tarnaujam Čikagoj ir 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo ištaiga 

6600 S. Pulaski Rd. 
Tel. 767-0600 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

.i apdrauda nuo ugnies ir antomo-
i>iiio pas mot, 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208 \ 2 West 95th Street 

TeL - GA 4-8654 
— 

^OOOOOO0000OO>0OOOOOOO000O< 

MASTER PLUMBING 
Liecoied, 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos- pir
telės. KarSto vandens tankai. Fkmd 
controL Užsikimšę vamzdžiai isvalo-
'mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeJ. 

žvejys — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, k iri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje są
jungoje Ncw Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 27 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West «3rd Street, 
Chlcago, FL 90629 

Illinois gyventojai prideda $1.50 valstijos mokesčio 

• 



KAIP SEPTYNIŲ 
AIDŲ EŽERE... 

Pietinėje Bavarijoje, Tirolio 
Alpių papėdėje, yra žavus 
Ko«iigsee ežeras, tur int is 
nepaprastą ypatybę: vidury 
ežero, plaukiant laiveliu, sušu
kus ilgoką žodį ar net t rumpą 
sakinį, jis grįžta net septynis 
kar tus , aidėdamas n u o kalnų 
viršūnių ir a t s imušdamas į 
ežero paviršių. 

Panaš ia i atsitiko ir su mano 
trumpu straipsniu sausio 18 
dienos „Drauge", krit iškai 
atsil iepiant į Br. Kv. vedamą
jį „Į amžinybę palydint 1985 
m e t u s " . M a n o t r u m p a i 
pareikštos mintys buvo išplės
tos, išnagrinėtos, k a d ir 
nepilnai, •'engiant tiesioginių 
atsakymų, net per du „Drau-
aro" vedamuosius. J i e buvo 
keturiskart ilgesni už m a n o 
straipsnį... 

Visų pirma norėčiau gerb. 
kolegą M. Dr. pakritikuoti (ne 
įgelti ir ne sudirbti) už jo per
dėm ilgų straipsnių žodyną ir 
itin dažną ir nereikalingą 
kabučių vartojimą. Kabučių 
vartojimas, jei nereiškia cita
tos, rodo nepajėgumą išreikšti 
savo mintis ir rasti t inkamus 
išsireiškimo būdus, kurių y ra 
apstu mūsų turtingoje kalbo
je. Kodėl aš būčiau norėjusi 
Bron iu i Kvikl iui , , į ge l t i " 
(cituoju), jei mudu esame seni 
pažįstami ir bendradarbiai , 
M e m m i n g e n o t r e m t i n i ų 
s tovyk lo je d r a u g e d i rbę 
gimanzijoje ir skautuose? J o 
turiningos ir vertingos knygos 
(neklasifikuoju, bet apibū
dinu) y ra mano knygų lenty
nos pačioje garbingiausioje 
vietoje. Vietoje „įgelti" būtų 
tiksliau buvę „kritikuoti" a r 
„priekaištauti". Žodis ^sudirb
t i" ( i r vėl esu priversta cituo
ti) mano žodyne nėra varto
j a m a s nuo to laiko, ka i mano 
jauniaus ias sūnus, apsimovęs 
n a u j a s ke lnes , g i r d ė d a v o 
m a n o motinišką įspėjimą: 

LIETUVIŲ 
INFORMACIJOS 

CENTRAS IR 
BATUNAS IEŠKO 

VASAROS 
STAŽISTO 

Lietuvių informacijos cen
t r a s ir BATUNas, pabaltiečių 
organizacija prie Jungt in ių 
Tautų, rengia bendrą stažą 
studentui, norinčiam dirbti šią 
vasarą New Yorke. 

I n t e m a s dirbs aš tuonias 
savai tes Lietuvių informaci
jos centro įstaigoj Brooklyne i r 
BATUNo įstaigoj Bronkse. 
Pareigos — pabaltiečių sąži
nės kalinių duomenų surinki
m a s ir įvedimas į kompiuterį, 
ryšių palaikymas su nevaldi-
nem organ#azcijom ir diploma
ta is prie Jungtinių Tautų ir 
kiti pavesti darbai, į ska i tan t 
straipsnio parašymą apie 
vasaros stažą pabaltiečių 
spaudai. 

Kandidatai į in ternus turi 
būti bent 18 metų, laisvai 
valdyti anglų kalbą ir turėti 
automobilį. 

Stažistui bus mokoma 1200 
dol. už aštuonias darbo savai
tes. Bus parūpintos gyvenimo 
p a t a l p o s i r a p m o k a m o s 
pragyvenimo bei su darbu 
surištos išlaidos. P i rmenybė 
bus duodama s tudentams, 
t u r i n t i e m s n u o v o k ą a p i e 
žmogaus teisių klausimus. 
Didesnė s tažo d a l i s bus 
at l iekama Lietuvių informaci
jos centre. 

Lietuvių informacijos cen
t r a s ir BATUNas veikia prin
cipu, kad taikli informacija 
yra reikalinga efektyviai akci
jai, ir todėl suteikia gal imybę 
studentui praktiškai patirti 
informacijos ir diplomatinio 
darbo svarbą. 

Reziumė siųsti iki gegužės 2 
d. į Lithuanian Information 
Center, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N Y 11207. tel. 718-
647-2434. 

„Nelįsk į purvą, kad kelnių 
nesudirbtum' ' . Tas pats žodis 
buvo vartojamas ir kita 
prasme, kai jis buvo visiškai 
mažas... 2umal i zme jis per 
vulgarus. 

M. Dr. kalt ina m a n e už Br. 
Kv. minčių iškraipymą ar 
priskyrimą minčių, kurių auto
rius neturėjęs. O kodėl negali
ma inteligentiškam skaity
tojui ieškoti minčių tarp 
eilučių, nes ir nutylėjimai 
kar ta is y ra reikšmingi, kaip 
buvo r e i k š m i n g a s nuty
lėjimas apie labai išgarsintą ir 
„Dirvos" 70 metų a r „Kario" 
sukaktį ir kitus didelius įvy
kius? Skaitytojų tyla ne 
visada reiškia pritarimą ar 
nežinojimą. Pastebėjo labai 
daug kas , bet tik aš viena 
išdrįsau parašyti . 

Keista m a n ir M. Dr. „Gero 
kritiko" (citata) sąvoka. Ja i 
iliustruoti j is parenka asmenį, 
kuris neva tai statytų man 
grynai asmeniško pobūdžio 
klausimus apie mano skaity
mo įpročius ir namų apyvokos 
darbus. Asmeniškumai tik 
žemina spaudos darbą, o 
tokius klausimus galėtų staty
ti tik lietuvis, vyriškos lyties 
ž u r n a l i s t a s , l i e t u v a i t e i , 
moteriškos lyties žurnalistei. 
Dauguma lietuvių vyrų vis dar 
mato moterį tik virtuvėje ir 
šalia (ne prie) vaišių stalo, 
kuriais iie visada gėrisi ir gau
siai aprašo spaudoje. Užtik
rinu mielą kolegą, kad tuo 
atveju atsakyčiau mokanti vir
ti ir svečius priimanti , reikalui 
esant net su- samdyta pagal
ba, bet į iki šiol vyrų mono
polizuojamą sritį (gal to 
dauguma lietuvių vyrų neži
no?) — kulinarijos meną — 
haute cuisine — nesiveržiu, nes 
patyriau iš amerikietiškos 
(taip, jos skaitau nemažai, 
kar ta is m . i r parašau), kad 
tarptautine garsiausių pasau
lyje virėjų profesionalų sąjun
ga su centru Šveicarijoje į ją 
dar nepriima moterų, nors 
spaudimai y ra daromas, kad 
ir jos būtų pripažintos tinka
mos tai profesijai. Mano 
būdas reikalauja, kad eičiau 
tik į tokias sritis, kuriose turiu 
kad ir menkiausius sugebė
jimus. T a t nereikia stebėtis, 
kad toks didelis dėmesys 
mano s t ra ipsniams verčia 
mane įtikėti, jog žurnalizmas 
iš tikro y ra mano sritis. 
Tačiau būtų malonu, jei į 
m a n e būtų reaguojam taip, 
kaip Amerikos konstitucijoje 
yra sakoma: be lyties, rasės ar 
įsitikinimų skirtumo, disku
tuojant principus, bet ne 
asmenį. 

Žaidimas su įsivaizduotais 
sakiniais ir mano straipsnio 
mint ims vargiai pritaikomais 
silogizmais labai atskiedė M. 
Dr. vedamuosius, nors man 
atrodo, ir vėl skai tant tarp 
eilučių, k a d g e r b i a m a s i s 
kolega norėjo man duoti logi
kos pamoką. Vietoj to būtų 
buvę kur kas tikslingiau 
paprastai atsakyti į mano t i e 
šiai suformuluotus klausimus 
ar priekaištus dėl praleidinė-
jimų. Nei Barbės gėlių krau
tuvės pavyzdys, nei Matjošai-
č i ų m e r g i n ų e l g e s y s 

nepaaiškino to, ką laikiau kri
tikuotinu ar neaiškiu. Kad 
Jonas yra čekas, yra t ik apibū
dinimas, bet ne klasifikavi
mas, kurį labai aiškiai apibū
dina Lietuvių Enciklopedija 
(XI1-71): „Klasifikacija y r a 
dalykų bei daiktų s i s t e m i n 
g a s imano pabraukta) suskirs
tymas pagal kurias nors savy
bes, būdingus ir ryškius 
požymius". Būdingas Br. Kv. 
straipsnyje požymis buvo kai 
kurių jubiliejų minėjimas, tik 
kai kurių įvykių ar projketų 
iškėlimas, vykusių ta is pačiais 
metais, tuo būdu a t idaran t 
duris į klasifikaciją. 

Br. Kv. savo straipsnį ban
dė pagrįsti faktų suminėjimu. 
todėl ir minint knygas būtų 
užtekę pasakyti , kad jų daug 
išleista. Knygų ap ta r imas 
kaip „gerų" ir ,.ne t a ip gerų" 
<vėl cituoju) yra asmeniško 
skonio subjektyvios nuomo
nės reikalas. Knygų vertė, 
vertingų ar mažai vertingų — 
ne gerų ar negerų — yra t am 
tikro kriterijaus da lykas , 
kuriam apspręs t i re ik ia 
specialių literatūros kritikos 
straipsnių. Gyvenimas taip 
pat parodo, kad ne kiekvienas 
veikalas yra kritikų vienodai 
vertinamas. Kai kurie lei
diniai, neturint pažinčių a r 
artimų draugų, nesusilaukia 
net ir neigiamo aptar imo. 
Tikrą knygos vertę nenus ta to 
kritikai ar skaitytojai, bet 
paties veikalo išlikimas ir 
vėlesnių kartų dėmesys. į 
kūrinį žvelgiant iš laiko 
perspektyvos. N e vienas klasi
kas, pirmą kartą išėjęs į viešu
ma tiek literatūroje, tiek kitos 
kūrybos srityse, buvo savo 
laiku kritikų sunaikintas 
Knygą parašyti ir išleisti, 
y p a t i n g a i m ū s ų s ą l y -
gomis,yra sunkus ir ne visada 
dėkingas darbas, todėl jo 
atmestinai vienu sakinėliu gal 
ir nevertėtų nuvertinti . Juk ir 
pats Bronius Kviklys y ra 
parašęs daug knygų ir žino, ką 
toks darbas reiškia. Tiesa, kad 
jis susilaukė nepapras ta i aukš
to įvertinimo i r didelio dėme
sio, bet ir kiekvienam rašan
čiam jo darbas yra b rangus . 
Tai kuris darbar , skaity
damas Br. Kviklio vedamąjį, 
save įskaitys į ne visai gerų 
knygų kategorijos autorius? 

Baigdama, noriu pabrėžti, 
kad Broniaus Kviklio neuž-
gavau, neįgelia u ir nesis
tengiau sudirbti. Jei j is ta ip 
jaučiasi, tai m a n pada ry tas 
priekaištas, kad aš skai tant i 
mintis, kurių autorius netu
rėjęs, turi jam pačiam būti 
sugrąžintas. Gaila, kad jis 
manęs nepagerbė savo paties 
atsakymu, nors esu apibū
d i n a m a k a i p , , D r a u g o " 
bendradarbė O vis t ik norė
čiau žinoti, kodėl jo straips
nyje buvo visi tie pralei
dimai.... 

Aurelija Balašaitienė 

AMŽINAI 
IŠKELIAVO 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. balandžio mėn. 3 d. 

Nemirtinga būtis be tiesos ir 
tobulumo yra amžina kančia, 
t obu lumas b e n e m i r t i n g o 
gyvenimo yra rėkiantis melas 
ir įžūlus pasityčiojimas. 

VI. Solovjov 

Ilgesnį laiką sirgusi Janina 
P u o d ž i ū n i e n ė - T r u m p a u s k a i t ė 
kovo 6 d. mirė Grand Rapids 
mieste. Mich., ir buvo palaidota 
v ie t inės Šv Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos kapinėse kovo 
10 d. 

J . Puodžiūnienė gimė 1924 m. 
gegužės 4 d. Pagirių vkm. ir 
valse., Ukmergės apskr Kadangi 
jos tėvelis med. dr. R. Trumpaus-
Kas buvoLie tuvoskar iuomenės 
dalinių gydytojas, tai teko ir jai 
pagyven t i įvairiose Lietuvos 
vietose. 

J i su tėva is 1944 m. irgi 
p a s i k a u k ė į V. Vokietiją. Ten 
b e s i m o k y d a m a ištekėjo už 
smuikininko Alfredo Puodžiūno 
ir 1949 m. atvyko i JAV. Pasto
viai apsigyvenusi č\a, ji tuoj 
prisijungė prie lietuvių veiklos. 
J a u 1950 m. ji suorganizavo pir

mąją taut. šokių grupę „Sietyną" 
ir jam vadovavo daugiau kaip 20 
metų. Ji paruošė savo dukteris, 
kurių Daina tvarkė grupę 2 m., 
o Rima — bent 3 m. J. Puo
džiūnienė su šokėjais dalyvavo • 
net 5 tautinių šokių šventėse. 
Tuo pat laiku buvo ir narė su-
organizuto lietuvių choro, kuris 
buvo pastatęs ir pusiau operetinį 
vaidinimą. Iki 1965 m. ji yra 
buvusi bent 5 metus vietinės LB 
apyl. pirmininkė, o vėliau bent 
keliose valdybose kult. vadovė. 
Taip pat ji buvo įstojusi į tarptau
tinį klubą prie YMCA. Per pasta
ruosius 10 m. ji buvo ALRKM s-
gos 42-ros kp. pirmininkė ir su 
a t s tovėmis dalyvavo bent 
kel iuose jų seimuose. Net 
sirgdama, 1985 m. vasarą, kai 
Grand Rapidse įvyko moterų 
41-as seimas, ji pirmininkavo iš
kilmingam posėdžiui. Per pasta
ruosius 2 metus ji paruošdavo 
programą ir su dukteria Rima ją 
perduodavo per LB apl. WEHB 
stotį, vedamą „Lietuvių Ainių" 
radijo pusvalandį, kas 6-tą ar 8-tą 
savaitę. Taip pat ji su moterų kp. 
valdyba įsteigė moterų chorą 
prieš aštuonerius metus. Kai į jį 
įstojo vyrai, tai šis lietuvių 
choras atliko programą Vasario 
16-os minėjimuose ir gieda kas 
sekmadienį per lietuviškas Mi
šias. Ji turėjo gerą balsą ir kar
tais giedojo solo bei duetuose. Žo
džiu, per pastaruosius 35 rnetus 
ji paliko gilius pėdsakus vietinėje 
lietuvių veikloje. 

Klebonas kun. K. Schichtel 
pasikvietė pensininką kun. Joną 

Žvirblį ir abu pakaitomis vedė 
rožančių anglų ir l ietuvių 
kalbomis J. Barto laidotuvių kop
lyčioje. Ten t e i s in inkas K. 
Stepšys atsisveikino LB apyl., 
moterų kp. ir choro vardu, 
iškeldamas jos vadovavimo 
nuopelnus, nes jis pats kartu 
keletą metų dirbo. Per laidotuvių 
Mišias kun. Schichtel vėl pabrėžė 
jos aktyvumą parapijoj. Daug 
automobilių nuK dėjo ją į kapines. 
Koplyčioje buvo daug gėlm. 
Liūdesyje liko jos vyras Alfredas, 
kuris nepaprastai pasiaukojęs ją 
prižiūrėjo ligoje, globojo, tarėsi su 
gydytojais iki paskutinės dienos. 
Liko jos dvi dukterys: Daina su 

dviem anūkėm ir Rima, taip pat 
jos motina M. Trumpauskienė. I 
laidotuves atvyko ir jos dvi 
seserys Beata Dobbins iš Sara-
sota, Florida, ir Roma Steverak 
su vyru iš Virginijos valstijos. 
Taip pat atvyko iš Chicagos jos 
vyro gimines Algis Kiudulas su 
žmona, broliu Gyčiu, žentu dr. 
Ruzgu su žmona ir kt. Liko 
jautrūs uošviai Aleksandra ir Jo
nas Petrauskai , kurie daug 
padėjo auginti jos dukreles. Su at
gyjančia pavasario gamta vėl 
išdygo naujas lietuves kapas, 
nusinešęs ir dalį l ie tuvių 
kultūrinio gyvenmo į praeitį. 

S. Balys 

P A D Ė K A 

A. t A. 
ROŽĖ KRIAUČIŪNIENĖ 

Mūsų mylima motina mirė kovo mėn. 14 d. ir buvo 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Chicago. 111. 

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavime ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Gili padėka tėvui Jonui Borevičiui, S.J., už rožinio 
sukalbėjimą, kun. kanauninkui Vaclovui Zakarauskui už 
maldas koplydoje ir kapinėse ir kun. klebonui Antanui 
Zakarauskui už gedulingas šv. Mišias Švč. Mergeles Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioje. Taip pat dėkojame Juozui 
PoJikai&ui ir Aidonai Prapuolenytei už susikaupimo prave-
dimą ir Vladui Paliulioniui, Panevėžiečių klubo pirminin
kui, už prasmingą atsisveikinimo vakarą, kuriame gražiai 
velionę prisiminė panevėžiečiai, Ijenr/ių mokytojų sąjun
ga, Lietuvių Fondas. I jetuvos dukterys. Lietuvių Bendruo
menė BALJ'AS. L K. B. Kronikai leisti sąjunga ir buvę 
mokslo draugai. 

Nuoširdus ačiū visiems, kurie rūpinosi mūsų motinos 
sveikata ir gerbūviu iki paskutinės jos gyvenimo dienos. 
Dėkojame solistui Jonui Vazneliui už giedojimą bažnyčioje, 
karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui Donald Petkui. 
Pagaliau, nuoširdus ačiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias 
už jos sielą pareiškė užuojautą mūsų liūdesio valandoje 
žodžiu, gėlėmis, raštu bei spaudoj*-. 

Pranešame, kad po sunkios ir ilgos ligos mirė 

A. t A. 
STASYS VAREKOJIS 

Gyveno Chicagoje, šiaurinėje miesto dalyje. 
Mirė 1986 m. kovo 31 d., 5:25 vai. p.p., sulaukęs 85 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vabalninko valsč.. Biržų apskr., Zizo-

nių kaime. Amerikoje išgyveno 36 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Milda, sūnus 

Konstantinas, 2 anūkės ir jų šeimos, 1 proanūkas. Lietuvoje 
— 3 broliai, viena sesuo ir kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį 5 vai. vak. Butkaus 
koplyčioje, 1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 4 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Tautines lietuvių kapi
nes. 

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

Nuliūdę: žmona ir sūnus. 
Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

Nuliūdę sūnu« ir duktė su šeimomis. 

JONĄ 8 PU ZIN AS 

RINKTINIAI RASTAI I 
PROISTORE 

"Šiam leidiniui J- Puzino raitus atrinkti talkino dr. 
Marija Gimbutienė, dar Lietuvoje pas jį baigusi proistore 
ir gerai susipažinusi su jo paskelbtaisiais darbais" — taip 
rašo Antanas Mažiulis knygos pradžioje, šį leidinį sudaro 
dvi dalys: Lietuvoje išleisti darbai ir Svetur išleisti dar
bai. 634 psl. 

R I N K T I N I A I RASTAI II f 
KULTŪROS IR POLITIKOS ISTORIJA 

su 

A. t A. 
JUOZUI KIRVELAIČIUI 

mirus , jo žmoną KONSTANCIJĄ, sūnų JUSTINĄ 
še ima ir kitus g imines nuoširdžiai užjaučiame. 

Elena ir Antanas Kvedarai 
Antanas Čirvydas 

S a v a n n a h , Georgia 

A. t A. 
JONUI ŽĖRUOLIUI, 

mielam draugui , mi rus Lietuvoje, jo broliui LEONUI 
su šeima re iškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Valentina ir Kazys Katiliai 

Leidinys suskirstytas į tris skyrius: Miestų istorija, 
Kultūros istorija ir Politikos istorija. 750 psl. 

Abu tomus spaudai paruošė Antanas Mažiulis. Knygos 
didelio formato, daug iliustracijų, kieti viršeliai Išleido Li
tuanistikos Instituto leidykla 1983. Kaina su persiuntimu 
ui du tomas $37.50. 

: 

Užsakymu* siųsti: DRAUGAS. ĄSįS W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60619 

I M I U J ' 

A. t A. 
ANTANINAI GRABAUSKIENEI 

Lietuvoje mirus, sūnui J U O Z U I GRABAUSKUI i r jo 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Frina ir Leonas žėruoliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

Te l e fonas — 927-1741-1 

4348 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 St . , Ch icago 
Te le fonas — 476-2345 

1410 S o . 5 0 t h A v., C ice ro 
Te le fonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t - Tel . RE 7 -1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . , P a l o s Hi l l s , I l l i no i s 

T e l . - 9 7 4 - 4 4 1 0 

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 
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x Kun. Donaldas Petrai
t i s , MIC, Marijonų vienuolijos 
vyriausias vadovas, iš Romos 
išvyksta į Ameriką balandžio 
8 d. Jis vizituos pirmiausiai 
visus vienuolijos namus ir 
jstaigas Rytuose, o paskiau 
atvyks į Chicagą ir iš Čia 
aplankys tuos namus, kurie 
toliau nuo Chicagos Illinois ar 
Wisconsino valstijose. Ta 
proga jis aplankys ir savo 
tėvus, gyvenančius Chicagoje. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Mar-
quette Parke Sutvirtinimo 
sakramentas bus teikiamas 
gegužės 4 d. 3 vai. p.p. Vaikus 
rengia mokykloje ir parapijos 
salėje. Suaugusieji, kurie šio 
sakramento nėra priėmę, turi 
užsiregistruoti jau dabar. 

x Naujasis Chicagos jau
nųjų teatralų teatras „Vaidi
lutė" turės pirmąjį savo pasi
rodymą Chicagos Jaunimo 
centre gegužūs 18 d. 3 vai. p.p. 

x Lietuvių Tautinės s-gos 
Chicagos skyriaus narių susi
rinkimas bus balandžio 12 
dieną, šeštadienį. 5 v.v. Tauti
niuose namuose. Nariams 
pranešimuose nebuvo pažy
mėta, kurią dieną susi
rinkimas bus. 

x Ateitininkų federacijos 
valdyba su viešnia ses. 
Margarita Bareikaite buvo 
susirinkusi balandžio 1 d. 
diskutuoti jubiliejinės stovyk
los temas bei galimus paskai
tininkus. Ruošiamos temos 
bus tokios: „Tautinis sąmonin
gumas už Lietuvos ribų — jo 
svarba ir pasireiškimo būdai", 
.,Mes bendroje kovoje su tauta 
dėl tikėjimo, asmeninės bei 
valstybinės laisvės", „Socia
linis atsakomingumas krikš
čionybės Šviesoje", „Ateitinin-
k i j a po II V a t i k a n o 
suvažiavimo — vakar, šian
dien ir rytoj", „Ateitininkas— 
l i e t u v i š k o s visuomenės 
narys". „Ateitininkas pasau
linės politikos arenoje'" ir 
„Šeimos svarba, šeimos mora
lė, šeimos paskirtis — Dievui, 
t au ta i , žmogui". Paskai
tininkų pavardės bus skel
biamos vėliau. Jubiliejinė 
stovykla bus Dainavoje rug
pjūčio 10-14 d. 

x Sofija Plenienė su Ona 
S i l i ū n i e n e , praleidusios 
žiemą Floridoje, grįžo j savo 
namus Chicagoje. 

x Dr. D. Krivickas , VLIKo 
pirmininko pavaduotojas, ir 
V. Jokūbaitis, VLIKo valdy
bos vicepirmininkas, atvyks
ta j Chicagą dalyvauti VLIKo 
tarybos posėdyje. Posėdis bus 
balandžio 5 d., šeštadienį, 12 
vai. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Šiuo metu VLIKo 
tarybai pirmininkauja inž. 
Vaclovas Mažeika. Tautinio 
sąjūdžio atstovas. 

x K u n . V y t a u t a s 
Bagdanavičius kalbės „Lie
tuvos krikšto analizė ir refor
matų vaidmuo lietuviškoje 
krikščionybėje" per šie
metines lietuvių ekumenines 
pamaldas Chicagoje, kurios 
bus Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 6 d., 5 vai. p.p. 
Lietuvių evangelikų refor
matų bažnyčioje, 5230 South 
Artesian Ave. Šiose pamal
dose dalyvaus ir iš Toronto 
atvykęs superintendentas kun. 
Povilas Dilys. 

x Vytautas K a m a n t a s , 
PLB pirmininkas, kovo 22 d. 
dalyvavo Los Angeles, Kali
fornijoje, žmogaus teisių kon
ferencijoje, bią jau penktą 
konferenciją suruošė Baltic 
American Freedom League. 
Vytautas Kamantas, būda
mas Kalifornijoje kovo 23, 
posėdžiavo su PLJS valdyba. 
Taip pat buvo susitikęs bend
ram posėdžiui su LB Vakarų 
apygardos pirmininke Angele 
Nelsiene ir jos valdyba bei Los 
Angeles ir San Francisco apy
linkių valdybomis. 

x C h i c a g o s L ie tuv ių 
Taryba šaukia metinę darbo 
konferenciją, kuri bus balan
džio 13 d. Lietuvių Tautiniuo
se namuose, 6422 So. Kedzie 
Ave. Pradžia 2 vai. p.p. 
Laikraščių ir organizacijų 
atstovai bei lietuvių visuo
menė kviečiama joje daly
vauti. 

x Panevėžiečių klubo 
n a r i ų sus i r inkimas bus 
ateinantį sekmadienį, balan
džio 6 d., 12 vai. Jaunimo cent
re. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. 

x A n t a n a s Klimavičius 
balandžio 9 d. 2 vai. p.p. Har-
bert Pensininkų namuose 
paskutinėje šio sezono Union 
Pier Lietuvių draugijos narių 
vakaronėje praves pašnekesį 
tema ..Susiklausymas ir dar
nus tarpusavis bendradar
biavimas — mūsų organizaci 
nės veiklos pagr indas" . 
Kviečiami visi dr-jos nariai 
dalyvauti. 

x Pe tvaka r ių Balfo 57-to 
skyriaus 42-sis metinis susi
rinkimas bus balandžio 12 d. 6 
vai. vak. Jono ir Irenos I^evic-
kų namuose. Meadovvlark Dr., 
Palos Park, 111. Skyriaus 
nariai ypač Palos apylinkių 
gyventojai kviečiami susirin
kime dalyvauti. Pietvakarių 
Balfo skyrius šiuo metu apima 
net 20 Chicagos priemiesčių, 
turi 180 nariu. Metiniai 
susirinkimai kviečiami vis 
naujoje vietoje. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Solistai dėkoja publikai koncerte, kurį surengė „Draugo" renginių 
komitetas kovo 16 d. Marijos aukšt. mokyklos salėje. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE 
DARIAUS IR GIRĖNO 

MOKYKLOJE 

x Argent inos i r Urugva
jaus vakaronėje Erikas Vasi
liauskas, tuose kraštuose 
praeitais metais vasarą dir
bęs su jaunimu, kalbėjo apie 
tų kraštų jaunimą. Tos 
vakaronės dalyviai, išgirdę 
apie Pietų Amerikos sunkią 
ekonominę būklę, surinko 173 
doi. Argentinos ir Urugvajaus 
jaunimo veiklos paramai. 

x „Vil t is" , folkloro žurna
las, leidžiamas Denvery, Colo-
rado, išėjo iš spaudos gegužės 
mėnesio numeris. š iame 
numeryje rašoma apie Libano 
tautinius šokius ir muziką, 
taip pat redaktorius duoda 
savo įspūdžių tęsinį iš lanky
mosi ok. Lietuvoje. Redaguoja 
ir leidžia Vytautas F . Belia-
jus. 

x Šv. Ksavero kolegija 
kviečia visus lietuvius atsilan
kyti į dai l . Stasio Eidri-
gevičiaus grafikos i r guašo 
darbų parodos atidarymą šį 
šeštadienį, balandžio 5 d. 7 
vai. vak. SXC galerijoje, 3700 
W. 103rd St. Atidaryme daly
vaus pats iš Suvalkų krašto 
atvykęs dailininkas, kuris tars 
žodį, atsakinės į publikos 
klausimus ir duos autografus. 
St. Eidrigevičius yra daly
vavęs tarptautinėse grafikos 
parodose ir todėl susilaukęs 
net ir amerikiečių dėmesio. Iš 
lietuvių pusės parodą ren
giant talkina Santara-Šviesa. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA- j 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais i mokėjimai* ir 
prieinamais nuošimčiais 
Kreipkitės j Mutual Federal 
Savmgs, 2212 West Cermak 
Roaci - Td VI 7-7747. (ak.) i 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
turės balandžio 13 d., sekma
dienį, vyresnių žmonių dieni
nio prižiūrėjimo centro ati
darymą. Namo apžiūrėjimas 
bus 1:30-4:00 vai. p.p. Marijos 
Kaupaitės Suaugusių centre, 
2601 West Marąuette Rd. 

x L i e t u v o s k o n s u l ų 
pagerb imas bus balandžio 27 
d. Jaunimo centre. Rengėjai 
tikisi, kad lietuvių visuomenė 
užpildys Jaunimo centro 
didžiąją salę pagerbti ilgame
tę gen. konsule J. Daužvar-
dienę ir naują gen. konsulą V. 
Kleizą. Rengimo komitetui 
vadovauja Birutė Jasaitienė, 
registruoja Birutė Vindašienė. 
vaišėmis rūpinasi Jadvyga 
Damušienė. Pagrindinę kalbą 
pasakys St. Lozoraitis, atsto
vas prie Šv. Sosto, nes dr. S. 
Bačkis po nelaimingo atsiti
kimo negalės atvykti. 

x Gen. T. D a u k a n t o jūrų 
šaulių kuopos tradicinis pava
sarinis pasilinksminimas ren
giamas š. m. balandžio mėn. 
12 d., šeštadienį, 7 vai. vak.. 
Šaulių namuose. Kvietimai 
gaunami paskambinus kuo
pos renginių vadovui V. 
UTARAI, telf. 847-0664, arba 
moterų vadovei U. ZINKIE-
NEI, telf. 776-7579. 

(pr.) 

x Už a.a. Moniką Kauko-
r ienę bus atnašaujamos šv. 
Mišios Tėvų Marijonų koply
čioje balandžio 5 d. 9 vai. ryto. 
Velionės šeima kviečia drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose Mišiose. 

(pr.) 
x Tradicinis Velykų s ta

las, kurį kasmet niošia Liet. 
Mot. Fed. Chicagos klubas, 
bus balandžio mėn. 6 d. 2 vai. 
p.p., Jaunimo centro didžio
joje salėje. Turtingas bufetas, 
įdomi programa. Visuomenė 
maloniai kviečiama daly
vauti. Vietas prašome rezer
vuoti skambinant 257-2558 
arba 737-9483. 

(pr.) 

x „The Obse rve r " naujau 
šias numeris jau išsiųstas 
prenumeratoriams. Siame 
numeryje aprašyta apie 600 
metų knkščionybės jubilieji
nius planus, apie NBC prog
ramos ..Highvvay to Heaven" 
palyginimą baltų su naciais ir 
apie rašytojų konferenciją 
Vii vaje Taip pat yra išspaus
dinta "i- :no Venclovos paskai
ta, kur-ą jis skaitė PEN 
kongrese New Yorke. Prisi
menant Čiurlionio 75 m. mir
ties sukaktį, yra straipsnis 
apie jo kūrybą, parašytas dr. 
Audriaus Plioplio. Yra straips
nis apie Ritą Žemaitytę, kuri 
Afrikoje padėjo mait int i 
alkstančius vaikus, Alyją 
Pačkevičiūtę-Kalnich, kuri 
Disney studijom projektuoja 
kostiumus, Dainavą ir dar 
daugiau. ..The Observer" 
galima užsisakyti „Draugo" 
adresu. Prenumerata 10 dol 
metams. 

x K l e m a s M a r t i n k u s , 
Julia Žitkus. Leonardas 
Garlauskas, Kazys Norman
tas, Jonas Grigaitis, Kazi
miera Indreikienė, Sofija 
Vakselienė. Gražina Marko
ms, Balys Saulis. Nijolė 
Bojarsky. Valentinas Račiū
nas, visi iš Chicagos, atsiuntė 
po 12 dol. už kalėdinės kor
teles, kalendorių ar kitą proga 
auką. Labai dėkojame už rėmi
mą lietuviško žodžio. 

x Kun. Alfonsas Babo-
nas , Šv. Antano parapijos 
klebonas, Detroit. Mich... S. 
Mineika, Centerville, Mass., 
Stasys Melnikas, Phila-
delphia. Pa., A. Rastauskas, 
Richmond Hts., Ohio, Zigmas 
Balnius. Largo. Fla., Antanas 
Ragelis. Gulfport, Fla., Stasys 
Vitkus, St. Petersburg Beach, 
Fla., pratęsdami prenume
ratas kiekvienas pridėjo po 12 
dol. auką. I^abai dėkojame. 

x Dr. Alicija Ruibienė, 
Palos Hts., 111.. Elvyra ir 
Ignas Juzėnai, Palos Hts.. 111.. 
Jolanta Hauptman, Chicago. 
m., Konstancija ir Vaclovas 
Nenortai. Manchester, Ct., 
AR. Arbas. Santa Monica, 
Cal.. Adolfas Baliūnas, Sin-
ger Island. Fla.. atsiuntė įvai
riomis progomis už kalėdines 
korteles ir kalendorių po 20 
dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. K.A. Šukys , Kanka 
kee, III., pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, atsiuntė ir 
27 dol. auką. Dr. K.A. Šukį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą tariamp 
didelį ačiū. 

Į Dariaus ir Girėno m-los 
kultūrines programas buvo 
pakviesta bakteriologe Laima 
Kušlikytė — Braune. Ji 5 ir 6 
sk. mokiniams aiškino apie 
bakterijas. Ji sakė, kad 
bakterijos yra auginamos 
laboratorijose, nes paskui yra 
ieškomi pagal jas vaistai, 
kurie jas galėtų sunaikinti. 
Per mikroskopą demonstravo 
eilę bakterijų. Jos būna įvairių 
formų, judančių ir nejudan
čių, ir mes jas matome tik 
todėl, kad jų ten yra milijonai. 
Bakterijų gamtoje yra visur — 
ore, vandenyje, dirvožemyje, 
augaluose, gyvūnuose. Yra 
bakterijų, kurios nuolat gyve
na organizme, pvz. žarnyne. 
Kai kurios bakterijos gamina 
actą, pieną, fermentuoja sūrį, 
vitaminus ir t.t. Yra žalingų 
bakterijų, kurios gadina mais
to produktus, sukelia žmonių 
ir gyvulių ligas. Mokiniams 
aiškino apie Švaros ir higie
nos svarbą. 

Darželio ir I sk. mokiniams 
dailininkė Jonė Karužaitė kal
bėjo apie lietuvius dailinin
kus. Ji jiems pristatė A. Galdi
ką, K. Čiurlionį, Alf. Dargį ir 
Pr. Domšaitį. Mokiniams 
demonstravo tų dailininkų 
reprodukcijas, trumpai apibū
dindama kiekvieną iš jų. 

Dr. A. Vygantienė atsinešė 
terariumą, kuris buvo pilnas 
įvairių gyvių — sraigių, krabų, 
driežų ir chameleonų. 2,3, ir 4 
sk. mokiniai domėjosi jais 
visais. A. Vygantienė trumpai 
sustojo prie kiekvieno gyvio, 
paaiškindama, kaip jie įsisavi
na maistą, orą, jų gyvenimo 
s ą l y g a s ir a p l i n k y b e s . 
Demonstravo, kaip sraigė, 
paliesta pirštu, įsitraukia į 
savo kiautą, kad ji maistą 
pasiima čiulptuku. Aiškino 
apie chameleoną, kad jis min
ta vabzdžiais ir smulkiais 
bestuburiais. Jie paplitę Afri
koje, Indijoje, Ispanijoje, 
Madagaskare ir Azijoje. 
Jų kūnas pailgas, ant nuga
ros skiauterė, kojos ilgos su 
nageliais, akys juda kiek
viena sau. Pagal įvairius dir

giklius, kaip temperatūrą, ap
linką, keičia savo kūno 
spalvą. Po to mokiniams buvo 
išdalinti spalvoto kartono 
popieriaus lapai ir a n t jų 
mokiniai p i e šė savo pasi
rinktą gyvį, kartu aprašy
dami jų ypatybes, gyvenimo 
sąlygas. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Vysk . Pau l i u s Bal ta 

kis , OFM, aplankęs Pietų 
Amerikos lietuvius, kovo 25 d. 
grįžo namo į Brooklyną. Bet 
po to, kiek pasilsėjęs, jis 
išvyksta į Los Angeles suteik
ti Sutvirtinimo sakramentą. 
Paskiau vyks į Chicagą, kur 
dalyvaus krikščionybės sukak
ties 600 metų minėjimo komi
teto posėdyje ir Lemonte 
suteiks Sutvirtinimo sakra
mentą. 

— J a d v y g a Regin ienė , 
Rochesterio tautinių šokių 
grupės „Lazdyno" vadovė, 
praneša, kad Rochesterio tau
tinių šokių grupė „Lazdynas" 
nėra pakviesta į Atlantą, 
Georgia. ir neplanuoja ten 
vykti. 

„ D a r b i n i n k o " s u k a k 
tuvin is k o n c e r t a s bus Kul
tūros Židinyje Brooklyne, 
N.Y., balandžio 13 d., sekma
dienį, 3:30 vai. p.p. Dainuos 
sol. Daiva Mongirdaitė iš 
Bostono ir sol. Vladas Verikai-
tis iŠ Toronto. 

— A k o r d e o n i s t ė Rū ta 
R a u d y t ė Atvelykio dieną, 
balandžio 6 d., Kultūros Židi
nyje Brooklyne, N.Y., atliks 
meninę programą. Ji yra daly
vavusi įvairiose varžybose ir 
laimėjusi premijų. 

— A.a . A lbe r t a s Monk-
Monkevič ius staiga mirė 

kovo 23 d. Velionis apie 50 
metų priklausė Lietuvos Vyčių 
Manhattano kuopai. Palai
dotas kovo 26 šv. Jono kapinė
se Midle Village, N.Y. 

KANADOJE 

— Kun. Ignas Barnabas 
Mikalauskas , pranciškonas, 
Londono lietuvių Šiluvos 
Marijos parapijos klebonas, 
šiemet švenčia kelias sukak
tis. Sausio 2 d. jam suėjo 75-ri 
metai amžiaus, 50 metų nuo 
gyvenimo pranciškonų vie
nuolyne, 45 metai \ inigystės 
ir 40 metų, kai darbuojasi 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
sielovadoje. Sukaktuvininkas 
gimęs 1911 m. sausio 2 d. Puo
džių km., Pasvalio vis., Biržų 
apskr. Mokslus pradėjo Lietu
voje, bet teologijos studijas 
baigė Sienoje, Italijoje, ir 1941 
m. rugsėjo 7 d. buvo įšventin
tas kunigu. Amerikon atvyko 
1946 m. balanžio 13 d. Todėl jo 
pagerbimas šiose gražiose 
sukaktyse daiomas Londone, 
Ont , balandžio 20 d„ sekma
dienį, su šv. Mišiomis Šiluvos 
Marijos bažnyčioje ir Marconi 
klubo salėje. Pažadėjo daly
vauti vysk. Paulius Baltakis ir 
apylinkės kunigai bei parapie-
čiai. Sukaktuvininkas dirbo 
įvairiose vietose, kaip Pitts-
burghe, Winnipege, Brookly
ne, Toronte, S t Catharines ir 
kt. 

Apie sportą ir fizinį lavi
nimą 7 ir 8 sk. mokiniams 
kalbėjo E. Modestas. J is 
aiškino mokiniams apie spor
to šakas, apie sporto svarbą, 
kad sportas yra gyvybės šalti
nis. Ragino mokinius rimtai 
žvelgti į sporto svarbą. Moki
niai dalinosi savo mintimis, 
kiekvienas pasipasakojo kokiu 
sportu domisi, teikė E. Modes
tui klausimus, kaip koks 
geriausias amžius nuo kada 
pradėti sportininko karjerą, 
kaip pasirinkti sau tinkamą 
sporto šaką, kaip intensyviai 
reikia treniruotis ir t.t. E. 
Modestas sugebėjo aiškiai ir 
tiksliai atsakyti į visus moki
nių klausimus. 

Mūsų jaunasis kompozi
torius ir dirigentas A. Kamins
kas su 7 ir 8 sk. mokiniais 
diskutavo muzikos reikalais. 
Jis trumpai papasakojo apie 
įvairias muzikos šakas, apibū
dino muzikos instrumentus. 
Toliau jis norėjo iš pačių moki
nių girdėti, kokią muziką jie 
mėgsta ir kodėl, koks iš viso jų 
muzikinis i šs i lavinimas . 
Gaila, kad daugumas moki
nių labai mažai turi žinių apie 
klasikinę muziką. 

Darželio ir I sk. mokinukai, 
padedami M. Šatienės, piešė ir 
klijavo lietuviškos trobelės 
vaizdelius. Jie ant spalvoto 
kartono lapų klijavo namukus, 
šieno kupetas, saulutę, mede
lius, katinėlius. Kiekvienas 
s tengės i kuo į m a n t r i a u 
padaryti, paspalvindami ir 
pripaišydami. 

R. Lukienė 5 ir 6 sk. moki
nius vedė į Čiurlionio galeriją, 
kurioje buvo dailininko J. 
Daugvilos išstatyti medžio 
darbai. Pirmiausia R. Lukienė 
trumpai supažindino moki
nius su jo gyvenimu. Sakė, 
kad jis gimė Lietuvoje, studi
javo Vokietijoje. J o darbų 

! parodos vyksta Amerikoje ir 

Olandė* morgaitės dainuoja lietuviškas romantines dainas 
Nuotr Ramutės Kemežaitės 

Kanadoje . Savo d a r b a m s 
naudoja stiklą, pi iiką, lino 
pluoštą ir daugia >ia darbų 
atlieka iš medžio, kurie kaip 
tik čia yra išstatyti. Ji taip pat 
mokiniams liepė atkreipti 
dėmesį į liaudiškumą, nes 
menininkas turįs labai stiprią 
liaudies meno įtaką. Paskui su 
mokiniais peržiūrėjo visus jo 
išstatytus darbus ir mokiniai 
grožėjosi medžio verpstėmis, 
vidaus įrengimais, baldais, 
medžio skulptūromis. 

V. Gydienė 7,8 sk. moki
niams kalbėjo apie audimą. J i 
paaiškino apie patį audimą, 
spalvų der in ius , s tak les . 
Paskui rodė pavyzdžius įvai
rių juostų, aiškino kaip kiek
vienas Lietuvos kraštas aus
davo s k i r t i n g a s juos t a s . 
Pasakojo kaip reikia atrinkti 
siūlus, sudaryti raštus, nes 
nuo jų priklauso pats juostos 
grožis. 

Su T. Bogutiene žaidė 2,3,4, 
sk. mokiniai įvairius žaidi
mus su lietuvišku kompiu
teriu. Turbūt jau nerasime 
mokinio, kuris nebūtų matęs 
ar neturėtų kompiuterio, bet 
lietuviško kompiuterio tai dar 
ne visi buvo matę. Vaikai juo 
labai domėjosi ir džiaugėsi 
turėdami progos su juo pa
žaisti. 

Visos programos yra skirs
tomos pagal mokinių amžių, 
todėl jos yra grupuojamos 
pagal skyrius. Dr. A. Vygan
tienė jas tvarko ir planuoja. 
Tiek mokytojų, tiek tėvų tiks
las, kuo daugiau suteikti 
vaikams žinių per lietuvišką 
žodį. 

Nijolė Nausėdienė 

ZARASIŠKIŲ 
KLUBO VEIKLA 

Met in iame sus i r inkime 
kovo 16 d. dieną Anelės salė
je narių buvo susirinkę pilnu
tėlė salė. Susirinkimą atida
rė p i r m i n i n k a s A l e x 
Navardauskas, pakviesda
m a s pagerb t i mirusius 
narius. Keturi mirė 1985 
metais — Anelė Kučas, Jonas 
Skeirys, Bronius Paikus ir 
Anelė Skinulis. 

Susirinkimui pirmininkau
ti pakvietė Alex Žaką ir 
sekretoriauti Stasę Kaparutį. 

Valdybos pranešime pasi
džiaugta, kad praeitų metų 
balansas su pelnu.Padarytas 
pelnas davė progos aukomis 
p a r e m t i š a l p ą , r a d i j o 
valandėles, lietuvišką spau
dą. Aukos paskirtos: Altai, 

Vlikui, Balfui, Margučiui, 
Sophie Barčus, Lietuvos 
Aidams, Draugui, Laisvajai 
Lietuvai, Sandarai, Nau
jienoms ir Kronikai. Pir
mininkas Alex Navardaus
kas padėkojo valdybai už 
taip gerai attiktas pareigas: 
Alfonsui Cičeliui, Steve 
Rudokui, Jonui Krumpliui, 
Aleksui Žakui, K. Rožans-

kui, Matuliui, Emai Padvais-
kienei, Elenai Kundrotienei, 
Dolores Cičetienei. Didelė 
padėka visiems nariams, 
kurie aukojo fantus mūsų 
gegužinėms. Valdyba sudary
ta, į kurią įeina du nauji 
nariai: Petras Benešius, ir 
Stasė Kaparutis. Valdybą 
sudaro Alx Navardauskas — 
p i r m i n i n k a s , Al fonsas 
Čičelis — vicepirm., Steve 
Rudokas — sekretorius, 
Jonas Krumplys — iždinin
kas, Petras Benešius — 
renginių vadovas , Stasė 
K a p a r u t i s — v i r tuvės 
šeimininkių vadovė, Elena 
K u n d r o t i e n ė , D o l o r e s 
Cičelienė ir C. Navardaus-
kienė — šeimininkės, baro 
tarnybai Alex Žakas, K. 
Rožanskas ir Matulis. 

Priimti 16 naujų narių: 
Alex D e g u t i s , J u o z a s 
Janušaitis, Vincas Zinkus, 
Balys Turkevičius, Stasė 
Kaparutis, Margarita Vaiče-
liūnas, Oswaldas Schneider, 
Bernice Zemgulis, Antanas 
Čiplys, Stella Čiplienė, Jane 
Skama, Marytė Ruzgienė, 
Emilija Benešius, Albinas 
Mickus, Vanda Stašaitis ir 
Anna Wiechecki. 

Numatyta šiais metais 
Šiaulių namuose surengti dvi 
gegužines. Viena bus birželio 
1 d., o antra — Oktoberfest 
spalio 12 dieną. 

U ž j a u č i a m e s u n k i a i 
sergančią mūsų narę Čiurins-
kienę ir linkime greitai 
pasveikti . Susirinkimui 
p i rmininkaujant i s Alex 
Žakas baigė susirinkimą ir 
pakvietė visus prie vaišių, 
kur visi pasivaišinę, pasis
večiavę skirstėsi namo. — A. 
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