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Aušra, Nr. 50 

Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIKNIS 

(Tęsinys) 

Mane, kaip senyvo amžiaus 
(įkopusį į aštuntąjį dešimtį) ir 
silpnos sveikatos, visą rudenį į 
darbą nevarė. Tačiau 1977 m. 
gruodžio pradžioje nusiuntė į 
k a l i n i ų l i g o n i n ę . P r i e š 
siunčiant į ligoninę nuodug
niai iškratė, leido pasiimti tik 
aliuminį dubenėlį, puoduką ir 
aliuminį šaukštą. Ten manęs 
gydytojas nė neapžiūrėjo, o tik 
paklausė, už ką esu nubaus
tas, kiek metų paskyrė kalėti, 
iš kokios respublikos, kiokios 
tautybės ir šį tą apie sveika
tos stovį. Iš viso gydytojo 
kabinete užtrukau tik kelias 
minutes. 

Nors konclagerio ligoninėje 
manęs beveik negydė, bet joje 
susitikau su kaliniais intelek
tualais, atvežtais iš spec. 
konclagerio ir iš 19-to lagerio, 
esančio Zubo-Poliansko raj.. 
gyvenvietėje lūšnoj. Vienas iš 
speclagerio — tai gana išmin
tingas ukrainietis Dėsi v. prieš 
areštą dėstęs vienoje Ukrai
nos aukštojoje mokykloje. 
Pažinau Rusijos vokietį iš 19-
to konclagerio. Už tai. kad jis 
labai norėjęs ir daręs pastan
gų išvykti į Vokietiją, netekęs 
laisvės 25-eriems metams 

Kitas ukra in ie t i s gyvena 
nelaisvėje jau daugiau kaip 20 
metų. Jo brolis gyvena Kana
doje ir stengiasi jį išvaduoti. 
Stalino laikais šis kalinys sė
dėjo su kun. Račiūnu vienoje 
k a m e r o j e . D a u g i a u s i a i 
susidraugavome su praktikuo
jančiu kataliku ukrainiečiu 
mokytoju. Su juo kalbė
davomės religinėmis temo
mis. Jis sakė: „Gerasis Dieve, 
tik dabar supratau, kad leidai 
tą vargą, tą panieką, tą 
kančią tam. kad aš dvasiniai 
sutvirtėčiau ir tapčiau kilnes
nis". 

Konclagerio darbuotojai 
pasakojo, kad jiems griežtai 
uždrausta pasakoti apie 
gyvenimą konclageryje net ir 
namiškiams, šeimoje. Nebent 
tik iš geros pusės. Panašiai 
rašė ir Balys Sruoga: „Pagrin
dinis visų koncentracijos lage
rių veiklos dėsnis — rūpintis, 
kad niekas pasauly nesužino
tų, kas ir kaip vyksta už 
spygliuotų užtvarų" (B. 
Sruoga. Raštai. V. t. p. 21, 
V.1957). 

(Cia baigiasi „Aušros" Nr. 
50. Rytoj pradedame spaus
dinti „I.KB Kronikos" 71-jį nu
merį.) 

Mirė kun. J. Vaišnora, MIC 
Iš Romos praneša, kad kovo 

18 d. ligoninėje, kurioje buvo 
gydomas nuo paralyžiaus, 
mirė a.a. kun. Juozas Vaišno
ra , Mari jonų vienuolijos 
prokuratorius ir generalinis 
pos tu l ia to r ius Garbingojo 
Dievo tarno arkiv. Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos bylai 
vesti. 

Velionis buvo gimęs 190") m. 
sausio 16 d. Puškelių km.. 
Marijampolės valsč. ir apskr. 
Baigęs Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnaziją 1926 m. tų 
pačių metų liepos mėnesį įsto
jo į Marijonų vienuoliją. Studi
javo Vytauto D. universitete ir 
Romoje Angelicum popiežiš
kam universitete, kur įsigijo 
filosofijos ir teologijos dakta
ro laipsnius. Kunigu įšventin
tas 1932 m. liepos 24 d. Kurį 
laiką buvo įvairiose pareigose 
centriniam Marijonų name 
Romoje, o 1938-39 m. Lietuvos 
marijonų Provincijolas. Tuo 
pačiu metu buvo Marijonų 
filosofijos instituto rektorius ir 
Bažnyčios istorijos dėstyto
jas. Vėliau buvo kapelionas 
mokytojų seminarijoje ir 
b e r n i u k ų g i m n a z i j o j e 
Marijampolėje. 

Vokietijoje gyveno Regens-
burge, ilgiausiai dirbo Land-
shuto stovykloje, o paskui 
buvo lietuvių delegatūros 
kancleris. 1950 m. pradžioje 
nuvyko į Romą ir buvo centri
nės marijonų vadovybės 
ekonomas, tarybos narys, 
prokuratorius, o paskiau gene
ralinis postuliatorius. 

Nuo gimnazijos laikų 
priklausė ateitininkams ir 
skautams, buvo skautų vyr. 
dvasios vadas, priklausė ir 
buvo valdyboje Liet. Kat. 
m o k s l o a k a d e m i j a i , 
bendradarbiavo visoje katali
kų spaudoje. Buvo nuolatinis 
„Draugo" bendradarbis, rašė 
religinius, visuomeninius ir 
publicistinius straipsnius. 

Su kun. dr. Juozo Vaišnoros 
mirtimi neteko vieno uoliau

sio savo nario Marijonų 
vienuolija, uolaus spaudos 
darbininko lietuvių, italų ir 
lotynų kalba leidžiami laikraš
čiai. Apie jį plačiau parašy
sime vėliau. 

A.a. kun. J. Vaišnora. MIC. 

Bus pašarvotas Marijonų 
koplyčioje. Laidojamas kovo 
20 d., penktadienį, iš Sv. 
J u o z a p o bažnyčios V ia 
Nomentana, Campo Verano 
kapinėse. Marijonų kapinių 
koplyčioje. 

Amer ika-Turki j a 
pasirašė sutartį 

Graikija nepatenkinta 

Senatoriai dar kalbasi po to. kai Senatas priėmė įstatymą, kad valstijos gali leisti važiavimo 
greitį pakelti iki 65 mylių per valandą savo valstijose. Is kairės matyti sen. Robert Stafford. 
respublikonas iš Vermont. Steven Symms. respublikonas iš Idaho, Quentin Hurdick. demokra-
t a s iš Šiaurinės Dakotos. ir Daniel Moynihan, demokratas is New Yorko. 

Vėl aiškina Stalino klaidas 

Neaiškus 
esto likimas 

Washingtonas . — Prez. 
Reaganas yra prieš deporta
vimą apkaltintojo bendra
darbiavimu su naciais Kari 
Linno į Sovietų Sąjungą. 
Vietoj to, prezidentas mano, 
kad jis turėtų būti teisiamas 
Amerikoje už karo meto 
nusikaltimus, kaip rašoma 
viename Baltųjų rūmų memo
randume. 

Vasario 9 d. tą memorandu
mą parašė Patrick Buchanan, 
tada Baltųjų rūmų komunika
cijos d i rek tor ius , gene-

Maskva. — 2ymus dabar
tinis sovietų istorikas sako, 
kad Stalinas II Pasaulinio 
karo metu vedė Sovietų Sąjun
gą prie pražūties, vadovau
damas Raudonajai armijai 
prieš užpuolusias Vokietijos 
jėgas. Šiuo istoriku yra 79 m. 
amžiaus Aleksandras Samso-
novas, kuris dabar laikomas 
sovietų-vokiečių karo specia
listu. Jis savaitraštyje Argu-
menty i Fakty rašo. kad buvo 
Stalino kaltė, jog vokiečių 
kariuomenė pasirodė prie 
Maskvos ir I^ningrado po 
1941 m. birželio invazijos. 

Pirmą kartą apie Stalino 
sugebėjimus, kaip karo vado. 
buvo rašyta 1950 m. ir 1960 m. 
Chruščiovo valdymo metu. 
Tačiau Stalino rolė karo metu 
nebebuvo keliama Brežnevo 
laikais. Šiuo metu buvusių 
komunistų valdovų istorija 
peržiūrima pagal Gorbačiovo 
pageidavimą. 

Ar sovietai 
nesiruošė karui 

Minėtame savaitraštyje yra 
spausdinami nurodymai poli
tiniams lektoriams ir propa
gandistams. Samsonovas 
sako, kad istorikai prieš jį 
ignoravo kai kuriuos svarbius 
klausimus apie buvusio karo 
vedimą, neliesdami to meto 
vadovybės klaidų ir jautrių ir 
kai kam nemalonių įvykių. 

Viena iš tokių Stalino klai
dų dabar nurodoma nesumo-
bilizavimas reikalingų jėgų iš 
anksto vokiečių užpuolimo 
išvakarėse ir persekiojimas 

raliniam prokurorui Edwin 
Meese. Kai tai buvo pasakyta 
prezidentui, rašo Buchanan. 
kad jo a u t o r i t e t a s gal i 
sustabdyti Linno išdeportavi-
mą. prezidentas atsakęs, kad 
jis tegu tai padaro ir užblo
kuoja Linno deportavimą. 

Meese. sakoma, esąs už 
Linno deportavimą, kuris 
dalyvavęs Tartu koncentra
cijos stovykloje, kaip tos nacių 
stovyklos viršininkas. 

Administracijos pareigu 
nar-. kurio pavardė neskel
biama ir kuris yra susipa
žinęs su l inno reikalu, sako, 
kad prezidentas nėra aiškiai 
pasakęs, kad Linno deportaci
ja būtų užblokuota, ir tai 
dabar priklauso nuo Ameri 
kos vyriausiojo prokuroro 
Edwin Meese sprendimo. 

sovietų karių, kurie buvo 
vokiečių paimti į nelaisvę karo 
metu. 

Vokiečiai i š anks to 
ruošėsi karu i 

Samsonovas sako. kad visą 
laiką yra manoma, jog Vokie
tija staiga pradėjo karą prieš 
Sovietų Sąjungą, bet faktas 
yra, kad vokiečių puolimas 
nebuvo staiga pradėtas . 
Vokiečiai jam ruošėsi ilgai. To 
gerai neįvertino Stalinas. Bet 
Stalinas buvo jspėtas, kad 
sovietai nėra pasiruošę karui. 
Jei Stalinas būtų klausęs karo 
vadų, Wehrmachtas nebūtų 
p a s i e k ę s L e n i n g r a d o ir 
Maskvos. Šis istorikas aiški
na, kad Vokiečių planas, kuris 
turėjo kodą pavadintą „Krern-
lin", suklaidino Staliną ir 
kitus sovietų vadus apie vokie
čių interesus rytuose. 

S ta l ingrado nela imė 
Stalinas buvo Įsitikinęs, kad 

vokiečiai tikrai pradės žygį į 
Maskvą ir tada buvo sukon
centravęs labai daug kariuo
menės ginti Maskvai. Bet 
vokiečiai iš tikrųjų puolė pietuo
se, pralaužė sovietų gynybos 
jėgas ir pasiekė Stalingradą. 
Samsonovas dabar rašo, kad 
vokiečiai gabiai suklaidino 
Staliną, o Brežnevo laikais 
atspausdinta II Pasaulinio 
karo meto istorija pažymi tik. 
kad vokiečiai n "pasiekė savo 
tikslo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

- Chicagoje JAV LB Kul
tūros tarybos teatro premiją 
šiais metais paskyrė Jurgiui 
Blekaičiui. Skyrimo komi
siją sudarė Mykolas Drunga. 
Emilija Sakadolskienė if 
Marytė Smilgaitė. 

Ankara . — Šią savaitę bu
vo pasirašyta sutartis su 
Turkija, kuri leidžia Amerikai 
turėti savo karines bazes 
Turkijoje iki 1990 metų. Taip 
pat susitarta, kad bus skiria
ma milijonai dolerių pagalbai 
Ankaros vyriausybei ir paža
dėta, kad darys žygius, jog 
būtų iš Kongreso gauta ir dau
giau paramos ekonominiams 
reikalams. 

Sutatris buvo baigta, kai 
buvo pasikeista laiškais tarp 
Valstybės sekretoriaus G. 
Shultz ir Turkijos užsienio 
reikalų ministerio Vahit Hale-
foglu. Šito pasiekta tik po 18 
mėnesių pasitarimų eigos. 
Shultzo laiške nėra nurodyta 
jokios specialios sumos pagal
bai, bet jame yra vienas svar
bus punktas, kad Reagano 
administracija bandys įtikinti 
Kongresą padidinti karinę ir 
ekonominę pagalbą Turkijai. 

Tanka i iš Korėjos 
k a r o 

Turkai pareiškė sekretoriui, 
kad jie labai nori sumodernin
ti savo kariuomenę. Jų tankai 
esą dar iš Korėjos karo laikų ir 
jau niekur nebenaudojami. Šis 
turkų prašymas įteiktas tokiu 
metu, kai Amerikoje biudžeto 
subalansavimas reikalauja 
sumažinti paramą beveik 
visiems užsienio kraštams, o 
kai kuriems ir visai nieko 
nebeduoti. 

Nepriėmė 
ištiestos rankos 

Canbe r r a . — Sovietų už 
sienio reikalu ministeris 
S h e v a r d n a d z - . b ū d a m a s 
Bankoke, pareiškė įsitikini
mą, kad sovietų kariuomenė 
galės būti a t i t raukta iš 
Afganistano ateinančių dvie
jų metų laikotarpyje. 

Shevardnadzr iš Bankoko 
nuvyko į Australijos sostinę 
Canberra, kur jo vizito proga, 
kaip informuoja spauda, afga
nai, žydai ir Centro Europos 
kraštų pabėgėliai surengė 
antisovietines demonstra
cijas. Ministeris bandė prieiti 
prie demonstrantų su ištiesta 
ranka, bet šit jį atstūmė dar 
balsiau skam! įodami anti 
sovietinius Šūkius ir jį nušvilp 
darni. 

— New Yorke esantis Lie
tuvių Informacijos centras 
praneša, kad patikimomis 
žiniomis, kurias turi centras, 
kun. Sigitas Tamkevičius ir 
Viktoras Petkus yra atgabenti į 
Vilnių ir ten laikomi KGB 
kalėjime. 

— Bostono teisme, kuria
me prasidėjo revoliucionierių, 
norėjusių nuversti vyriausybę 
smurto veiksmais, advokatas 
William Kunstler buvo poli
cininkų išvestas iš salės, kai 
jis įžeidė teisėją. Kunstler 
buvo atėjęs ginti bombar-
duotojų ir banko plėšikų, kurių 
teismas po 10 metų investiga-
cijos dabar prasidėjo. 

— Britanijos premjerė Mar-
garet Thatcher kovo 28 d. 
lankysis Sovietų Sąjungoje, 
praneša sovietų agentūra 
Tass. 

— ( h nagoje federalinis 
distrikto teisėjas Harry i). 
Leinenvveber nuteisė sumokėti 
Chi^agos miestą 800,000 dol.. 
kad 11 miesto policininkų 
pažeidė pilietines teises, kai jie 
klaidingai areštavo ir kalino 
George Jonės, kuris buvo 
Kennedy King kolegi jos 
studentas. 

— Madride lankosi JAV 
Gynybos departamento vadas 
sekr. C. VVeinberger ir veda 
pasitarimus su ispanų parei
gūnais, kurie nori. kad Ameri 
ka sumažintų savo trupes 
keturiose bazėse, kurios yra 
Ispanijoje. Bazių sutartis 
baigiasi 1988 m. Tolimesni 
pasitarimai bus Washingtone. 

— NVashingtone Atstovų 
rūmų Ginklų kontrolės komi
teto pirmininkas I,es Aspin 
sako. kad Amerika turi palikti 
tam tikrą skaičių vidutinio 
nuotolio raketų Europoje ir 
siūlo savo pasiųlymą svars
tyti Genevos pasitarimuose. 

— Illinois valstijos buvęs 
gubernatorius Samuel Shapi-
ro, gerai pažįstamas daugeliui 
lietuvių, mirė sulaukęs 79 m. 
amžiaus. 

Graiki jos 
nepas i t enk in imas 

Graikija šiuo reikalu reiškia 
savo nepasitenkinimą, kad 
Amerika susitarė su Turkija ir 
skaito, kad tai yra vedama 
proturkiška politika. Tą 
Valstybės departamentas jau 
paneigė. Graikija turi Kapito-
liuje daug daugiau sąjun
gininkų, negu Turkija, sako 
administracija. 

P ra šo bilijono 
dolerių 

Pagal oficialius administra
cijos duomenis, Turkijai šiais 
fiskaliniais metais yra skirta 
karinės ir ekonominės para
mos už 590 mil. dol. Administ
racija dar prašo papildomai 
skirti 125 mil. dol., tačiau 
neaišku, ar tai Kongresas 
p a t v i r t i n s . S e k a n č i u o s e 
fiskaliniuose metuose, kurie 
prasideda spalio 1 d., adminis
tracija nori. kad Kongresas 
sutiktų Turkijai skirti 910 mil. 
dol. paramos Turkija gi prašo 
vieno milijono savo krašto 
sumoderninimui. 

Administracija bando įtikin
ti turkus, kad dabartinis 
metas padidinti paramą nėra 
palankus, nes politinės sąly
gos šiuo metu yra sunkios. 
Turkijos užsienio reikalų 
ministeris Halefoglu. kalbė
damas valstybinių pietų metu 
priminė Valstybės sekretoriui 
Shultzui. kad amerikiečiai turi 
įtikinti savo Kongresą, kad šis 
skirtų žymiai didesnę pagalbą 
Turkijai. J is sakėsi žinąs, kad 
graikų įtaka yra didesnė 

— Italijoje prezidentas 
Francesco Cossiga nominavo 
krikščionių demokratų vete
raną Giulio Andreotti premje
ru ir paprašė sudaryti naują 
vyriausybę. 

— Maskvoje, kai Gorbačio
vas pradėjo savo valdymo 
trečiuosius metus, pripažįs
tama, kad jo norėtos reformos 
susilaukia daug pasipriešini
mo iš partijos narių. 

Kongrese, bet bijo, kad tas 
pažadas raginti Kongresą, 
gali būti vėliau užmirštas. 

Amerikiečiai gerai žino, kad 
Turkija turi 1,800 mylių sieną 
su Sovietų Sąjunga, ir stipri 
Turkija y ra gyvybinės reikš
mės NATO organzacijai Euro
poje. 

N e m a l o n ū s r e ika l a i 
su I r a n u 

Pasku t in iu metu iškilo 
nemalonus reikalas su Iranu. 
Turkija turėjo įspėti Iraną, 
kad bus nutraukti diploma
tiniai ryšiai, jei Irano karinės 
jėgos sunaikintų strateginius 
Turkijos-Irako alyvos vamz
džius. Tais vamzdžiais per 
dieną teka milijonas statinių 
alyvos per Turkiją prie Vidur
žemio jūros. Turkai bijo, kad 
Iranas nesunaikintų tų tieki
mo vamzdžių, kuriais gauna
m a alyva. Iranas sako, kad tai 
kliudo jų karo strategijai. 

Kirkuk vamzdžių linija yra 
gyvybinės reikšmės Turkijai 
ir I ranas neturįs to užmiršti, 
sako Turkijos užsienio reikalų 
ministeris. Teheranas yra 
pasakęs, kad savo naujoje 
karo ofenzyvoje žada tuos 
vamzdžius sunaikinti. 

Diplomatai mano , kad 
santykių blogėjimas tarp 
Turkijos ir Irano daugiau 
pakenktų Iranui, nes Turkija 
yra pat i didžiausia Irano 
alyvos pirkėja. Turkai protes
tuoja prieš Irano svaidomas 
raketas į Kirkuk sritį, kurioje 
yra alyvos tekėjimo linija. 
Turkija taip pat pareiškė 
protestą, kad Iranas pradėjo 
kištis į jos reikalus, nes aya-
tola Chomeini apkal t ino 
Turkijos kūrėją Ataturką 
nesirūpinimu islamo tikėjimu 
jau nuo pat Turkijos kūrimosi 
dienų. 

Emigrantų loterija 
W a s h i n g t o n a s . — Wa-

shingtone loterijos būdu 
laimėjo 10.000 asmenų iš 
užsienio kraštų apsigyvenimo 
teisę Amerikoje. Valstybės 
d e p a r t a m e n t a s apie tai 
praneša '$6 kraštams, paskelb
damas skelbimus tų kraštų 
spaudoje, kad tie, kurie nori 
apsigyventi Amerikoje, turi 
atsiųsti formas į \Vashingto-
no pašto įstaigą nurodytu 
numeriu. Iš 1.3 mil. atsiustų 
formų buvo parinkti asmenys 
pirmumo eile. kas pirmiau 
atsiuntė, t a s laimėjo. Iš Airi
jos laimėjo daugiausia — 3,112 
žmonių, iš Kanados 2.078. iš 
Britanijos 1,181, iš Indonezi
jos 810, Lenkijos 592. Japoni
jos 518 ir iš Italijos 315. Tų 
kraštų Amerikos ambasados 
jiems siunčia pranešimus ir 
prašo atsiųsti savo biografijų 
aprašymus. 400.000 formų 
buvo klaidingai atsiųstos į 
ambasadas. 

K A L E N D O R I U S 
Kovo 19 d.: 5V Juozapas. 

Marijos sužadėtinis. Bažny
čios globėjas. Kvintilė, Vilas, 
Nautilė. 

Kovo 20 d.: Anatolis. Klaudi
ja, Edmundas. Vilė. Žygiman
tas . 

Saulė 
6:00. 

ORAS 
teka 5:58, leidžiasi 

Temperatūra 
naktį H6 1. 

dieną 42 1. 

file:///Vashingto-
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KVIESLYS 30-TON 
KAZIUKO MUGĖN 

KOVO 22 D. 
Ar prisimenate pirmąją 

Kaziuko mugę Detroite? Ar 
prisimenate dideles baltas 
pėdas vedančias nuo Šv. Anta
no bažnyčios durų, per laip
tus, per gatvę, į kitoje pusėje 
stūksančius Ispanų namus? 
Ar prisimenate, kad pirmoje 
mugėje smagiai švaistėsi 
skrybėlėtas Kaziukas (Ginta
rė Sileikaitė). vangiai sukinė
josi meška itaip ir nežinia kas 
įlindo jos kailin) ir paslaptin
goje pa lap inė je čigonė 
Ismena Miltakytė) būrė ateitį 

iš delno. Prekystaliai nukloti 
rankų darbų darbeliais, o 
lietuviškus sūrius pardavinėjo 
Kunigunda Kodatienė. Alfon
so Juškos suneštus virtuvėn 
bulvių maišus sudorojo 
Šadeikienė su savo štabu. 
Irenos Laurinavičienės su 
jūros skautais suorganizuota 
loterija išpardavė visus bilie
tėlius, o apie Petronėlės 
Pajaujienės laimės šulinį 
būriavosi visi Detroito lietu
vių vaikai. Želvyra Šimoliū-
nienė plukdė geldoje popie
r in ius laivelius, Antanas 
Banionis margino margučius, 
N a r b u t a s su s ū n u m i s 
pardavinėjo medinius šaukš
tus. Aldona Rastenytė kažką 
vaidino, Yolanda Miltakytė 
gaudė paukštytes. Algirdas 
Vait iekai t is pavyzdingai 
stovyklavo scenoje. Davetas 
Duiaitis su oro skautais 
demonstravo ANBO mode
lius, Liuda Griškelytė žavin
gai besišypsodama sutiko 
svečius. Algis Zaparackas 
rikiavo geltonšlipsius, Danutė 
Jankienė rišo verbas, Justi
nas Kirvelaitis prižiūrėjo 
tvarką. Gi tuntininkai Algir
das Mar.vydas ir Jūratė Pečiū
rienė „spaudė nykščius", kad 
viskas pavyktų. Irena Alantie-
nė vis rūpinosi, kad nebūtų 
nuostolio. Danguolė Šeputaitė 
prisegė pirmąją popierinę 
Kaziuko širdelę Liucijai 
Puskepalaitienei. Sugūžėjo 
daug svetelių. lietuviški 
maršai sudrebino sienas ir... 
pirmoji Kaziuko mugė labai 
gerai pasisekė. 

Ir kasmet vyko mugės, 
kasmet kepamos medauninkų 
širdys ir segamos popierinės 
širdelės. Kasmet prisimename 
Vilniaus Lukiškių aikštėje 
vykusias Kaziuko muges ir 
šiemet susitiksime 30-je 
Detroito Kaziuko mugėje. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre kovo 22 d. 

Kviečiami visi! Dideli ir 
maži. regėję ir neregėję pirmą
ją mugę. Veikėjai bus kiti. bet 
mugė ta pati! 

•J. P. 

PAGERBTAS 
VYTAUTAS K U K U S 

Vytauto Kutkaus 70 metų 
amžiaus sukakties pagerbimo 
akademija įvyko kovo 8 d. Šv. 
\ntano parapijos salėje. Ją 
pradėjo organizacinio komi
teto vardu pirmininkas S. 
Sližys. Birutė Januškaitė ir 
Ona Abarienė sukaktuvinin
kui, jo Žmonai, paskaitininkui 
dr. A. Butkui. S. Sližiui. 
K • artetui ir kitiems prisegė 
rfeles. 

Kun. Kazimieras Simaitis 
-ukalbėjo maldą. Akademijos 
pravedėja Stefanija Kaunolie-
r.ė supažindino su iš Clevelan-
do atvykusiu dr. Antanu 
Butkum. 

Dr. Antanas Butkus savo 
trumpoje paskaitoje apibū
dino Vytauto Kutkaus gyveni
mą. O jam tai buvo lenjrva. 
nes abu kartu mokėsi toje 
pačioje Kėdainių gimnazijoje, 
kartu dirbo lietuvių Bendruo
menėje, abu buvo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkais. 

Pakviestas dr. Butkus mie
lai įsijungė į Vytauto Kutkaus 
LB JAV krašto valdybą ir 
vadovaudamas socialiniam 
skyriui pastatė Clevelande 
lietuvių namus, kurie, išmokė
jus skolas. bus Lietuvių 
Bendruomenės nuosavybė. 

Vytautas Kutkus, būdamas 
aukštas pareigūnas Fordo 
bendrovėje, labai daug prisi
dėjo prie Lietuvių Ben
druomenės darbų, d a u g 
pasiekė religinėje srityje, 
vienus metus paskelbdamas 
„lietuvių parapijų metais". 
Surengė ir pravedė Lietuvių 
Bendruomenės 30 metų sukak
ties minėjimą Detroite ir išlei
do stambų leidinį. Baigdamas 
dr. Butkus palinkėjo sukaktu
vininkui dar ilgai dirbti Lietu
vių Bendruomenėje ir lietu
viškame darbe. 

Programos vedėja, padėko
jusi už paskaitą pridūrė, kad 
Vytautas Kutkus labai gražiai 
pnžiūrėjo ir užlaikė savo uoš
vius Kazimierą ir Povilą 
Valentinus, kaip jie džiaugėsi 
turėdami tokį gerą žentą. 

Moterų vokalinis kvartetas 
- B. Januškienė, Č. Pliū-
rienė, N. Sližienė ir A. 
Tamulionienė. muz. S. Sližiui 
vadovaujant, atliko „Kur tas 
kelelis?" — muz. T. Makačino, 
„Serenada" — muz. F . 
Schuberto „Humoreska" — 
muz. A. Dvorak, „Nemuno 
mergelė" — harm. S. Sližio ir 

„Valio, ilgiausių metų!" 

Sveikinimai ir v a i š ė s 
Maldą prieš vaišes sukalbė

jo parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Žodžiu 
sveikino: Nijolė Zelvinder — 
LB Detroito apylinkės valdy
bos vardu, Jonas Urbonas — 
LB. Krašto valdybos. Ingri
dos Bublienės, Kazio Ziedo-
nio, jaunimo stovyklos Daina
vos vardu. Perskaitė LB 
Krašto valdybos pirmininko 
A. Gečio sveikinimą ir įteikė 
dovaną — LB žymenį. Myko
las Abarius sveikino LŠST 
centro valdybos ir Kanados 
bei Amerikos jūrų šaulių var
du ir įteikė dovaną. Algis 
Zaparackas — „Lietuvių melo
dijų" valandėlės vardu, Kris
tina Daugvydienė, dr. Jonas 
Mikulionis — ateitininkų var
du. Mykolas Kizis — Windsoro 
Lietuvių Bendruomenės var
du. Algis Rugienius — L. B. 
Tarybos vardu, Marius Sayus 
— Šv Antano parapijos choro 
vardu. Stasys Simoliūnas 
sveikindamas pastebėjo, kad 
visi sveikindami sukaktuvinin
ką praleidžia jo žmoną Emili
ją. Sveikino abu. 

Sveikinimus perskaitė Stefa
nija Kaunelienė. Sveikino: 
Lietuvių Fondo valdyba ir 
taryba, St. Butkaus šaulių 
kuopa, Vilniaus krašto lietu
vių v a l d y b a , B a l f o 76 
skyriaus valdyba. „Amerikos 
Lietuvių balso" klubas, ALT s-
gos valdyba, Marija ir Balys 
Gražuliai, Vanda ir dr. Vytau
tas Majauskai, dail. Stasė 
Smalinskienė, LSST pirminin
kas Karolis Milkovai t i s . 
Stefanija Kaunelienė ir Stasys 
Sližys rengimo komiteto ir 
visų atsilankiusiųjų vardu 
į t e ikė s u k a k t u v i n i n k u i 
dovaną. 

V y t a u t a s K u t k u s , j r . , 
pasveikinęs tėvelius pakvietė 
pakelti šampano taures ir 
sugiedoti „Ilgiausių metų!" 

Po vaišių prabilo Vyt. 
Kutkus. Jis savo tartame 
žodyje pasakė, kad jo gyveni
mas prabėgo žaibo greitumu. 
Paminėjo praleistas mokyk
lose dienas, Lietuvos okupa 
ciją, gyvenimą Vokietijoje ir 
Amerikoje. Gyvenimas bėga 
ta ip greitai, kad nei nepaju
tau, kai jau persiritau per 70 
metų. Jaučiuosi dar jaunas ir 
stiprus. Jei nebūčiau turėjęs 

V y t a u t o Kutkaus 70 metų amžiaus sukakties pagerbimo komitetą sudarius ių organizacijų 
a t s t o v a i su sukaktuv in inku . Iš k.: A n t a n a s Orinius — žurnalistu. M y k o l a s Abarius — rumo-
v ė n ų . B r o n i u s V a l i u k ė n a s — „Švyturio" jūrų Saulių, Vytas Petrul is — -JAV LB Detroito apy
l inkės , jubi l iato ž m o n a Kmilija Kutkienė. Vytautas Kutkus — jubi l ia tas , O n a Pusdešrient- — 
birutiečių, Nata l i ja S l iž ienė — moterų kvarteto ir muz. S tasys S l i žys — reng imo komiteto pirm. 
Sėdi p a s k a i t ą ska i t ę s dr. A n t a n a s Butkus. 

Emilijos, vargu ar būčiau 
sulaukęs septyniasdešimčio. Ji 
buvo mano pagrindinis rams
tis ir paguoda, o vaikai Vytau
tas. Mindaugas, Birutė ir 
Laimutė — druska ir džiaugs
mas. Gyvendamas Amerikoje 
turėjau Forde gerą darbą, daug 
laiko skyriau visuomeninei 
veiklai, taip, kad mano žmona 
pradėjo skleisti gandus, jog ji 
mano trečioji žmona. Daugelis 
stebėjosi ir nesuprato, o jos 
atsakymas buvo gana papras
tas ir aiškus. Mano pirmoji 
ž m o n a e s a n t i L ie tuv ių 
Bendruomenė, antroji — Lietu
vių Fondas ir trečioji — ji 
pati". 

Padėkojo už įteiktas dova
nas, sveikintojams, atsilankiu
siems į pagerbimą, šio 
pagerbimo ruošimo inicia
toriui S. Sližiui, talkinusioms 
organizacijoms, paskaitinin
kui dr. A. Butkui ir visiems 
prisidėjusiems. 

Rengimo komiteto pirm. S. 
Sližys padėkojo atsilankiu
siems, programos dalyviams 
ir rengėjams, v Renginio komi
tetą sudarė: Stasys Sližys, 
Antanas Grinius — žurnalis
tų. Mykolas Abarius — ramo-
vėnų, Bronius Valiukėnas — 
,.Švyturio" jūrų šaulių kuopos. 
Ona Pusdešrienė — birutiečių 
ir Vytas Petrulis — lietuvių 
Bendruomenės atstovai.) 

Pagerbime dalyvavo 121 
asmuo. Rengimo komitetas 
radijo valandėlėm? ir spaudai 
paskyrė aukų. 

A. Grinius 

R E K O L E K C I J O S 
Rekolekcijos Šv. Antano 

bažnyčioje prasidės balandžio 
2 d. vakare ir baigsis sekma
dienį, balandžio 5 d. Prieš-
velykinis susikaupimas vyks 
š i a t v a r k a . v a k a r a i s 
konferencijos, o iš ryto šv. 
Mišios ir bus klausoma 
išpažinčių. Rekolekcijų tikslus 
laikas bus praneštas vėliau. 
Šiais meta i s rekolekcijas 
praves kun. Vytautas Piktur
na. Rekolekcijų užbaiga 
sekmadienį 10:30 vai. ryto. šv. 
Mišiomis. 

N A U J A „ŠVYTURIO" 
VALDYBA 

. .Švytur io" jurų šaulių 
valdyba vasario 21 d. posėdy
je pasiskirstė pareigomis taip: 
B. Valiukėnas pirm. M Aba
rius vicepirm., R. Macionis 
sekr., A. Grigaitis ižd., L. Sele-
nis ir A. Macionis renginių 
vadovai, S. Sližys kultūros 
vad., B. Telyčėnas administ
ratorius, A. Šiurkus statybos 
vad., O. Selenienė moterų 
vad., S. Telyčėnienė, S. Sirutie
nė, S. Grigaitienė, E. Braziū
nienė moterų vadovės padėjė
jos ir kun. K. Simaitis kuopos 
kapelionas. Buvo svarstoma: 
„Pilėnų" stovyklos atidary
mas, sukakties minėjimas ir 
ki t i a k t u a l ū s r e i k a l a i . 
Renginių datos bus paskelb
tos spaudoje. 

S. Sližys 

DETROITIECIU ĮNAŠAI 
LIETUVIU FONDUI 

1987 m. kovo mėn., 28 d. 
Chicagoje įvyks lietuvių Fon 
do metinis suvažiavimas. 
Kadangi ne visi nariai ten galė
site dalyvauti, todėl noriu pain
formuoti, kad 1986 metais Det
roite ir jo apylinkėse įstojo 10 
naujų narių, 23 nariai padidi
no savo įnašus ir 4 asmenų 
atminimui inešt: pradiniai įna 
šai. Viso jie Lietuvių Fondui 
praėjusiais metais paaukojo 
37,507.08 dol. 

biuo metu Detroite ir jo apy
linkėse yra 403 lietuvių Fondo 
nariai, kurie į lietuvių Fondą 
jau piešė 158,597.23 dol. O viso 
Michigano lietuviai parėmė 
Lietuvių Fondą daugiau negu 
ketvirčio milijono dol suma. 
viso įnešdami 261.623.67 dol 
Pernai gavome du tikrai stam
bius įnašus Lietuvių Fondui: 
Antanas Dagilis prieš mir
damas paskyrė 25,000 dol., o 
peotė Marija Sims savo tes
tamentu paliko 4,784.63 dol. 

Kviečiu visus detroitiečius 
dalyvauti lietuvių Fondo suva
žiavime, o kurie negalite, 
įgaliokite savo draugus arba 
siųskite man: Vytautas Kut
kus. 6940 Hartvvell, Dearbom. 
MI 48126. 

Vytautas Kutkus 

KASA 
PRANEŠA 

Detro i to LFCU KASA 
auga. Maždaug prieš metus 
Dievo Apvaizdos parapijos 
kaimynystėje įsikūrė nauja lie
tuviška įstaiga — lietuvių fe
deralinė kredito unija KASA. 
Visiems gerai žinoma, kad 
lietuviškos institucijos auga ir 
išsilaiko tik visuomenės 
parama. Detroito lietuviai šį 
faktą stipriai įrodė, nuošir
džiai prisidėdami prie Detroi
to KASOS skyriaus įkūrimo ir 
išlaikymo. Nuostabu, kad 
nepraėjus vieneriems metams, 
Detroite. KASOS indėliai išau
gę daugiau milijono dolerių ir 
vis dar auga. Dabar KASOS 
patarnavimo būdai šakojasi. 
Pradedant kovo 23 d., visi 
KASOS nariai galės atsidary
ti čekiu sąskaitas. Čekių 
patarnavimas bus veltui. 
Nariai užsimoka tik už čekių 
atspausdinimą. Nebus jokio 
balanso apribojimo, kaip ki
tuose komerciniuose ban
kuose, kuriuose galima nau
dotis čekių sąskaitomis veltui. 
Pradedant kovo 23 d.. KASA 
bus atidaryta: nuo pirmadie
nio iki ketvirtadienio 9:30 v. 
ryto — 3:30 v. p.p., penktadie
niais 9:30 v. ryto — 6:30 v.v.. 
šeštadieniais 9:30 v. ryto — 
1230 v. p.p. KASOS adresas: 
25185 W. Nine Mile Rd.. 
S o u t h i i e l d , MI 48034 . 
R a g i n a m e d a b a r t i n i u s 
KASOS narius atsidaryti 
čekių sąskaitas ir tikimės, kad 
šis naujas užmojis pritrauks 
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daug naujų narių!! 
(ik.) 

LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS 

MINĖJIMAS 
Lietuvos krikščionybės 600 

metų sukakties minėjimas Šv 
Antano bažnyčioje bus sekma
dienį, gegužės 24 d. Kaimy
ninės lietuvių parapijos 
prašomos ta sekmadienį 
neruošti jokių renginių ir 

AUKOS LIETUVIU 
FONDUI DETROITE 
IR J O APYLINKĖSE 

1986 m. į Lietuvių Fondą 
įstojo šie nariai: Bliudžius, 
Stasė ir Andrius — 1,000, 
Antano Dagilio atmin. — 
25,000, Kazio Jankausko atm. 
— 155, Kalvėno Leono atm. — 
200, Kratage Anthony atm. — 
125. Petrausko Juliaus Mečio 
atm. — 210. Ramanausko. 
Konstantino atm. — 100, 
Marijos Sims palikimas — 
4,784.63, Vaitiekaitienės, 
Marijos atm. — 100 ir Vait
kevičienės. Magdalenos atm. 
— 100. 

Tuo pat meta 23 Lietuvių 
Fondo nariai padidino savo 
įnašus. Sliausteliuose pažy
mėta pilnas pašas : Banėnas, 
Antanas ir Amelija — 100 
11,600), Bartusevičius. Euge
nijus atm. — 200 (1500), Bau-
kys, Elzbieta ir Matas — 100 
(300), Bublys, Stasė ir agr. dr. 
Vladas — 75 (960), Daug-
vydas. Kristina ir Kazimieras 
— 127 (327). Jokūbaitis. 
Martynas atm. — 100 (1200). 
Juzeiskis. Antanas — 100 
<700), Juzėnas, Stasys — 100 
(300), Kartanas, Konstancija 
ir Vladas - 100 (300). 
Kirvelaitis. Konstancija ir 
Juozas — 50 (150), Kriaučiū
nienė, Rožė, palikimas 1,935,-
45 (2135.45). Laukaitis. Elena 
ir Andrius — 45 (445). Lingis, 
Albina ir Vincas — 100 (300), 
Neverauskas, Vita ir Benedik
tas — 100 (300), Pesys. Algir
das atm. - 100 (365), Pikū-
nas, Regina ir dr. Justinas — 
100 (200), Pocius. Julius atm. 
— 1,000 (1,150). Sinkus, 
Juozas — 100 (300), Staniškis. 
Sofija ir Bronius — 400 (2200), 
Staniulius, Adelė ir Česlovas — 
100 (700), Šepetys, Jonas — 
100 (800) Seputa. Ona ir 
Jonas atm. — 220 (520), 
V a r n e l i s , A p l i n a r a s ir 
Jadvyga 200 (3400). 

Pradiniai įnašai gauti šių 
asmenų atm.: Janulevičius. 
Juozas — 10, Matvekas. 
Leonas — 45, Perminąs, Vik
toras — 25 ir Rutkauskienė. 
Julė — 20 dol. 

Vytautas Kutkus 
L. F. įgaliotinis 

(pr.) 

DR. LINAS A. SIOftYS 
AKIL. I K . O S . CHIRURGIJA 

2636 VV 7 M Street 
Priima irsčiau nuo 2 iki S v v 

K e t v i r u d nuo 10 v r .ki 6 v v 
S'/9rtarimui t k j m b i n l 43A-556* 

atvykti pas mus paminėti 
garbingą sukaktį. Iškilmin
gos pamaldos bus 10:30 vai. 
ryto. Pamaldų metu parapijos 
choras giedos pilnas Mišias ir 
r e l i g ine s — p a t r i o t i n e s 
giesmes. Po Mišių parapijos 
salėje akademija su menine 
dalimi. Meninę dalį atliks 
parapijos moterų choras ir 
vokalinis kvartetas. Akademi
jos prelegentas bus paskelb
tas vėliau. St SUžys 

SAULĖS ENERGIJA 

Argonne laboratorijoje neto
li Chicagos mokslininkai 
susekė sudėtį molekulės, kuri 
saulės šviesą paverčia energi
ja. Tai padės plačiau panau
doti saulės šviesą kaip ener
gijos šaltinį. 

P;"Ti 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS .JGOS 
;R ODOS CHIRURGIJA 

(Aoglia' noimam o'ise) 
2434 W. 71 S t rMt , Ch.cagc 
T«l . 434-5849 we;k>a 24 vai . 
antr . *etv . pente! ?uo 12 ik. 6 vv 

O t s . 735-4477; 
Rez 246 -0067 ; arba 2 4 6 - 6 5 8 1 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O J A IR C H I R U R G Ė 
S P E C I A L Y B Ė - N E R V U IR 

r.MOC iNĖS L 1 C O S 
C R A V V F O R D M F P K A I B U l l D I N C . 

o449 So. Pulaski Road 
Valardos pa<&\ suMtarim/? 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
sitciAi YBi" - AKIU LIGOS 

3921 V V 103rd Street 
Valandos patsai su si t. ir. m .i 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
C A P > T 0 1 A S IR C t K U R G A S 

4255 VV. 63rd St. 
Va i rasai susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

o-°, jntr !2-o; penkr 10-12; I-o. 

Ofs. t e l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez . 4 4 2 - 8 2 9 7 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv .r penkt 
pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
V A I K U LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Vaiandos pagal susitarimą 

6132 S. K e d / i e Ave. , ChicaRO 
• M 5-267C arba 4 8 9 - 4 4 4 1 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS l i ros 

KOSMETINĖ CHIRURC II A 
\ a iandos paK.il ^i.isitanma 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vtdaus ir kraujo ligos 

Nechiru rgiPis išsiplėtusių venų 
ir hemoroidų gydymas 

S S 4 0 S. P u l a s k i R o a d . T e l . 5 8 5 - 2 8 0 2 
Valandos pagal susitarimą 
Penkt . an t ' . Ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju 'm i namus 

T e l . RE- l l ance 5 - 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3 9 2 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 
Vai • pirm . antr.. ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 
Treč ir šešt uždaryta 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPl DINĖS I.K O? 

C H i R U R ( ! i \ 
o l 3 2 S. Kedzie. ChicaRO, 111. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Flgin. MI. o0120 

Tel. 742-0255 
\ >!.indos pana! susitarimą 

Tel. 4772020 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
2 0 2 5 N. L inco ln A v e . 
Ch icago , 1LL. 6 0 6 1 4 

Valandos paga! susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
PANTU cvo\ roiA 
8104 S. Roberts Road 

I rrulia i \.>k.irus nuo Mariom Ave 
T e l . 563-0700 

\ li.inJos pacal ^usit.tnm.i 

l iT . otiso ir buto: Ol .vmpic 2 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
C .> r » T O I AS IR ( H I R U R C A S 

1443 So. 50th Ave . . Cicero 
K."-dten ! iki 8 vai vak 

i~-k\r-.i- f i ' i SdH >- iki4 v i ! popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDVTOJA 

PROSTHODONTICS — Karūnėles 
iiteiiai plokšteles f bendroii praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel 476-2112 

Valandos pagal sus'tanma 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU H C O S 

SrFCI AUSTĖ 
MEDK \ ! BUH P i \ ( . 

3 2 0 0 W. 81st Street 
O f i s o tel. R t " 1 1 6 8 : 

Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai 

O P T O M E T R I S T A S 
Tikrin.i aki«. Pritaiko .ikinuis ir 

..C ontact lenses" 
2618 VV. 7 K t St. - T e l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta trer 

D r Tuma-.omo o f K i prrėmė 

T. RAMA. M.D. 
Speuaivbe - C hirurgiia 
2454 VVest 7 ls t Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
\ ai pirm., antr.. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik ^-u-itaru^ 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Spei i.ilvbe — Vidaus ;r pl.vji'tu Irci 

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

11600 Southvrest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312)3610220 '3121 361-0222 

D r Tumasomo of i<> i peremr 

DR. S. LAL 
STEC1ALYVE VIDAUS L K O S 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU \ 
265c W . 63rd Street 

V a i antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
$r* t pagal susitarimą 

Of iso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Spe> įlvbe Vidaus I IRU gvdvtoias 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Ar rher Ave. 'prie Aust i r i 

Va taMO) pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

f 
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Ką dar gali duoti 

LIETUVIŠKOS 
PARAPIJOS? 

PULK. JONUI ANDRAŠŪNUI 90 METŲ 
Pulkininkas, savanoris-kūvėjas, Vyties kryžiaus kavalierius 

Praėjusį savaitgalį Chica-
goje vyko Krikščionybės atsi
naujinimo savaitgalis. Iš dau
gelio šio savaitgalio temų, man 
daugiausia minčių sukėlė lietu
viškų parapijų tema. Žvelgiant 
istoriškai, nors parapijos buvo 
kuriamos sėsliems lietuvių tel
kiniams, jie pasirodė, kaip ir 
plačioji juos supanti visuo
menė, nesėslūs — nei geogra
fiškai, nei socioiogiškai. Buvo 
manoma, kad pokario emi
grantai atstatysią parapijų 
etninį pagrindą, bet ir jie, turė
dami galimybes keltis į gražes
nes gyvenvietes, malonesniuo
se klimatuose pasinaudojo šia 
proga, apleisdami lietuviškąją 
parapiją, ją palikdami vis 
mažėjančiai, senstančiai gru
pei lietuvių išlaikyti, ko dau
geliu atveju jie jau sunkiai 
bepajėgia. 

Bet ar iš tikrųjų lietuviai 
nepajėgtų iš la ikyt i savo 
parapijų? Ar išeivijos lietu
viams jų krikščionybės svarba 
tikrai atsispindi jų parapijų 
stoviuose? Manau ne. Man 
atrodo, kad bentChicagos apy 
linkėse lietuviai yra perdefina-
vę, kas jiems parapija yra — 
savo veiksmais, jei nesą
moningai — ir tą , kas jiems 
parapijos funkciją atlieka jie 
neblogai išlaiko, ugdo ir kuria. 
Čia, žinoma, reiškiu savo nuo
jautas, kilusias iš asmeniškų 
pašnekesių krikščionybės atsi
naujinimo savaitgalio metu, ne 
statistiškai reikšmingus pla
čių apklausinėjimų duomenis, 
bet manau, kad jie išreiškia 
bent dalį mūsų lietuviško krikš
čioniško gyvenimo tikrovės. 

Man padarė įspūdį viename 
diskusiniame būrelyje pasi
dalinimas, kilęs iš užklausimo, 
kuriai parapijai kiekvienas-a 
priklauso. Dešimties žmonių 
būrelyje visi buvo pokario imi
grantai, dar tokio amžiaus, kad 
nė vienas dar nebuvo gimęs 
Amerikoje. Visi pasisakė pri-

bos, statybos planų? Vieni sa
ko, kad tai dėlto, kad mūsų 
veikla iš tikrųjų yra daug pla
tesnė už lokalinę parapinę, ji 
apima žmones iš plačiai išmė
tytų gyvenviečių, negalima 
norėti tokią veiklą turėti kiek
vienoje parapijoje — nėra nei 
pakankamai vadovauti suge
bančių Žmonių didesnio mąsto 
veiklai, nei pakankamai žmo
nių vienoje parapijoje. Iš visų 
lietuviškų parapijų galime 
išrinkti pakankamai lėšų vie
nam Lietuvių centrui Lemonte 
pastatyti, bet vienos parapijos 
lietuviai patys vieni to neiš 
galėtų. 

Bet man atrodo, kad tai nėra 
tikroji priežastis. Tikroji prie
žastis pačių parapijų gyvas
tingume. Savo pastangas, 
laiką, finansinę paramą ski
riame dalykams, kur mūsų 
„investacija" neš daugiausia 
gero. Remiame mūsų supra
timu stipriai, sumaniai vado
vaujamus vienetus, ar tai kul
tūrinius ar religinius. Lietu
viškas parapijas matome kaip 
išlaikymo, bet ne plėtimo, ug
dymo objektus. Dalinai, man 
atrodo, tai dėl to, kad aiškiai 
žinome, kad lietuviška para
pija iš tikrųjų priklauso ne tik 
mums pokario lietuviškai kal
bantiems lietuviams, bet ir lie
tuviškai nekalbantiems ne tik 
lietuviams, bet ir nelietu
viams. Atvirai kalbant, nesi
nori per daug investuoti į ob-
j e k t ą , k u r i o v a l d y m e 
nesijaučiame turintys balsą ir 
kuris dėl to gali nueiti mums vi
sai nepalankia kryptimi. Ger
iau kurti visai naują, mūsiškių 
valdomą centrą, kurio krypties 
nustatyme galime užsitikrinti 
balsą. 

Siūloma lietuviškas parapi
jas organizuoti pagal auto
mobiliu greitkeliu atvažia
vimo laiką. Rasta, kad ir to
liausiuose priemiesčiuose gyve
nantys lietuviai Chicagos apy-

Praėjusių metų lapkričio 30 
d. Los Angeles ramovėnų ir 
birutiečių pagalba suruošė 
pulk. Jono Andrašūno pager
bimą ir kartu jo 90 metų 
amžiaus minėjimą. Pagerbi
mas įvyko Tautinių namų 
salėje, dalyvaujant jubiliato 
šeimai ir gausiam būriui jo 
bičiulių. Visą programą prave
dė ramovėnų pirm. Vladas 
Šimoliūnas. Jis perskaitė 
paties pulk. Jono Andrašūno 
parašytą trumpą biografiją. 

J . Andrašūnas gimė 1896 m. 
Linkaičių dvariuky. Pirmąjį 
mokslą gavo iš Velykių klebo
no kun. Lebiados. vėliau tęsė 
Panevėžio realinėje gimna
zijoje, kur 1906 m. lietuvių 
kalba buvo įleista į gimna
ziją. Ją savotišku metodu 
dėstė prof. Jablonskis. Reali
nę mokyklą baigė Novgorode. 
Svajojo studijuoti architektū
rą, bet I pasaulinis karas 
visus planus sumaišė. Buvo 
mobilizuotas ir pasiųstas į 
Petrapilio Vladimiro karo 
mokyklą. 1917 m. po revoliu
cijos vieno mūšio lauke 
Austrijoje pateko į vokiečių 
nelaisvę. 

Pagaliau 1918 m. pavasarį 
buvo nuvežtas į lietuvių 
karininkų surinkimo punktą. 
kur jau buvo 126 karininkai. 
Vėliau į šį punktą atvažiavo 
prel. K. Olšauskas, verbuoda
mas į būsimą Lietuvos 
kariuomenę. J. Andrašūnas 
savanoriškai užsirašė. Grįžęs j 
Lietuvą su broliais Ksaveru ir 
Stasiu įstojo į Panevėžio 
batalioną. Jo kuopa buvo 
kilnojama pagal reikalą, kur 
tik reikėjo pulti priešą. Daly
vavo kovose prie Ukmergės. 
Širvintų, Giedraičių, kur 
netikėtai užpuolė rusus ir kovą 
laimėjo. Vėliau iŠ rusų atsiėmė 
ir Panevėžį. Kai batalionas 
stovėjo Tamašiūnuose, J. 
Andrašūno vadovaujamas 

klausą vienai ar kitai iš trijų linkėse negyvena toliau kaip 
lietuviškų parapijų. Bet vi
siems buvo sunku tuo ir už
baigti — kiekvienas-a dar jau
tėsi priklausą arba bent dar 
kitai lietuviškai parapijai arba 
buvo reguliarūs dalyviai ko
kiame kitame, neparapiniame 
religiniame vienete. Vieni gie
dojo kitos lietuviškos parapi
jos chore, kiti dėl vaikų organi
zacijų s ekmad ien ia i s daž
niausiai lankė Mišias prie 
Jaunimo centro, treti aktyviai 
dalyvavo vietinių parapijų 
atsinaujinimo būreliuose, ar 
našlių ar alkoholikų paramos 
organizacijose. Pasiteiravus 
plačiau pertraukų metu, buvo ir 
keli besistengiantys išlaikyti 
ar bent reikštis dviejose parapi
jose, kad išlaikius lietuvių rolę 
jose. Šio būrelio dalyvių tarpe 
veik visi buvo aktyvūs lietuviš
kose organizacijose, kur ren
giamos ir jaunimui ir suaugu
siems susikaupimo, rekolekcijų 
dienos, proginių pamaldų bei 
švenčių suorganizavime bei 
veikla su lietuviškom šalpos or
ganizacijom kaip Balfas, Lie
tuvos dukterys, kurio pobūdžio 

pusvalandį nuo lietuviškos 
parapijos. Tad turėtų būti spe
cialiai į jas kviečiami bei bu
riami. Bet gyvastinga parapi
ja negali būti tik sekmadieninis 
fenomenas, kada pusvalan
džio kelionė ne kliūtis. J i turėtų 
būti įvairios veiklos centras ir 
savaitės bėgyje, parama šei
mai vaikų auginime, duodanti 
religinį auklėjimą, skatin
anti ir suaugusių parapiečių 
dvasinį brendimą. Tokiam 
tampriam santykiavimui — bū
tinas geografinis artumas. 
Kokios gali būti galimybės vai
dinti aktyvią rolę parapijos 
krypties nustatyme, dalyvau
jant tik parapijos sekmadienio 
veikloje? 

Mes lietuviai, man atrodo, 
turime daug poreikių — norime 
gyventi arti prie darboviečių ar 
gražioje, erdvioje aplinkoje vai
kų auginimui, norime vaikus 
leisti į katalikiškas mokyklas 
priemiesčiuose, kuriame darže
lius bei šeštadienines mokyk
las centrinėse vietovėse prie
miesčiuose, organizuojame re
ligines programas atsinau-

būrys sėkmingai atliko ypatin
gai rizikingą žvalgybos užda
vinį, už tai pulk. J. Andrašū
nas buvo apdovanotas Vyčio 
kryžiumi, deja, jo brolis 
Stasys, dalyvavęs tame pačia
me žygyje buvo peršautas į 
nugarą ir likusius 10 gyveni
mo metų buvo paraližuotas. 
Jo brolis Ksaveras, dalyvavęs 
kartu, laimingai išliko gyvas. 

1922 m. baigė aukštuosius 
karininkų kursus ir buvo 
paskirtas vietinės brigados 
š tabo viršininku Kaune, 
vėliau buvo Kauno miesto 
k o m e n d a n t o padė jė jas . 
Trumpesnį laiką buvo Telšių 
komendantas. Karo mokyklos 
lektorius, Trakų komendantas 
ir net 10 metų išbuvo Panevė
žio miesto ir apskrities komen
dantas. Tuo pačiu laiku 
susipažino Verutę Limbaitę su 
kuria sukūrė šeimą. Po to buvo 
paskirtas Klapėdos krašto 
komendantu. J am liūdna 
prisiminti, kad jis buvo pasku
tinis Nepriklausomos Lietu
vos komendantas Klaipėdos 
krašte. 

Vokiečiams okupapvus 
Klaipėdą buvo paskirtas 6-to 
pės t i n inkų pulko vadu 
Plungėje, jau ne Klaipėdoje. 
Įvedus rusų įgulas į Lietuvą 
1940 m. birželio 24 d. jo paties 
prašymu iš aktyvios kariuo
menės tarnybos buvo atleis
tas ir išėjo į civilį gyvenimą. 
Traukdamasis nuo bolševikų 
per Vokietiją atvyko j Ameri
ką ir apsigyveno Kaliforni
joje. Su žmona Veronika lietu
viškoje dvasioje išaugino 
dukrą Dalią ir džiaugiasi 
dukraičių Rimos ir Dalytės 
artumu. Jos abi lankė ir baigė 
lietuviškas mokyklas (Dalytė 
metus praleido Vasario 16-tos 
gimnazijoje), dalyvauja lietu
viškoje organizacijų veikloje, 
rašo spaudai ir lektoriauja 
lietuviškoje Šv. Kazimiero 

Veronika (Limbaitėi ir pulk. .Jonas Andrašūnai 
Nuotr. R. Nelso 

V ir J Andrašūnai šeimos tarpe. Stovi dukra Dalia ir žentas Vytau
tas Cerniai. dukraitės Dalytė p Rima Navickaitės 

Nu'tr. K. .>elso 

bažnyčioje. kuo seneliai 
Andrašūnai pelnytai džiaugia
si. 

Dalyviai susikaupę išklausė 
pulk. Andrašūno įdomios 
gyvenimo odisėjos. Jaunes
niems ši valandėlė buvo lyg ir 
Lietuvos istorijos pamoka. 
Visi stebėjosi jubiliato puikia 
atmintimi. 

Šia proga buvo daugybė 
sveikinimų raštu ir žodžiu. 
Nuoširdžiais ir draugiškais 
žodžiais telegrama sveikino 
diplomatijos šefas dr. Stasys 
Bačkis su ponia. Visus gerai 
nuteikė linksmi Los Angeles 
Lietuvos generalinio konsulo 
Vytauto Čekanausko linkė
jimai ir sveikinimas. Mūsų 
visų gerbiamas poetas Bernar
das Brazdžionis, pačios V. 
A n d r a š ū n i e n ė s ir ki tų 
auksaburniu vadinamas, tarė 
labai išsamų žodį. Poetė Ele
na Tumienė, kaip visuomet, 
kalbėjo švelniai ir prasmin
gai, o Aldona Variakojienė 
nupasakojo pulk. Andrašūno. 
kaip menininko, nueitus kelius 
ir darbus. Jubiliato laisvalai
kiai skirti dailei ir meškerioji
mui. Jo tapyti paveikslai 
puošia ne tik vietinių, bet ir 
kitų kolonijų lietuvių namus. 
Organizacijoms jis vis atran
da dar vieną kūrinį. Jo dosnu
mas lygus jo kūrybiškumui ir 
darbštumui. 

Poetė Mitkienė sveikino 
eilėraščio forma Dailiųjų 
menų klubo va rdu , L. 
Mažeikienė — birutiečių var
du, O. Razutienė — „Spindu
lio" vardu, Vladas Pažiūra — 
Balfo vardu, dėkojo už aukas 
vargstantiems tautiečiams ir 
daugybę paaukotų paveikslų. 
Angelė Nelsienė sveikino L. B. 
Vakarų apygardos vardu, 
išryškindama jubiliato nuopel
nus tautai per šeimą. Suminė
jo ypatingą dukros Dalios ir 
dukraičių Rimos ir Dalytės 

veiklumą lietuviškose organi
zacijose (dukra Dalia ir žentas 
Vytautas Cerniai dabar abu 
yra L.B. Vakarų apygardos 
valdyboje). 

Raštu sveikino prez. Ronald 
Reagan. rašyt. Alė Rūta ir 
arch. Edmundas Arbas. pulk. 
Andrius. Railai, Los Angeles 
pensininkų dr-ja ir daug kitų. 
Sol. Stasė Pautienienė akto
riškai perskaitė visus šiuos 
sveikinimus ir dar vieną D. 
Mitkienės eilėraštį. Ramo-
vėnai įteikė jubiliatui bronzi
nę lentelę, o birut ie tės 
s u k a k t u v i n į to r tą . V i s i 
dalyviai sugiedojo populiarią 
komp. B. Budriūno „Valio, 
valio". Nors ir ilgokai užsitęsė 
programa, dalyviai buvo ja 
patenkinti, o taip pat ir ..karei
viškais pietumis", kuriuos 
paruošė G. Kudirkienė ir A. 
Kazlauskienė. 

Ne vienas iš dalyvių stebė
josi pulk. Andrašūno gyveni
mu, jo gera išvaizda, gera 
nuotaika ir sąmoningumu. 
Kokia miela tai asmenybė ir 
kaip malonu su juo pasikalbė
ti — ar tai apie tolimą praeitį, 
darbartį ar ateitį. Prisimenu. 
k a i p i r m ą k a r t ą j u o s 
aplankėm: sutiko mus su tokiu 
nepaprastu nuoširdumu ir 
šiltumu, tuoj pat pasijutom lyg 
ir namuose. Stebėjausi tada 
pulk. Andrašūno studijoj 
sukrautų paveikslų gausa — iš 
visų pusių dvelkė Lietuvos 
gamtos mistiškas scenovaiz
dis, grakštūs berželiai ir 
sniego apkloti rūpintojėliai. 
Užklaustas apie paveikslo 
kainą, tik nusišypsojo, kad 
susitarsim.., o po to „susita
r imo" d a r pridėjo vieną 
dovaną ir taip ne tik man, bet 
visiems! 

Iš tikrųjų ne tik savo 
paveikslus, bet ir gerą nuotai
ką jis dalina kiekvienam jį 
susitikusiam, o sutinkam jį su 

žmona Veronika visur — 
bažnyčioje ir koncertuose, 
paskaitose ir seminaruose, 
visur, kur tik vyksta koks 
kultūrinis parengimas, nes iki 
šiol dar vis pats automobilį 
vairuoja. 

Niekada neteko girdėti, kad 
kalbėtų apie savo sveikatą, ja 
skųstųsi ar būtų nusiminęs, 
priešingai, pradėjus pokalbį, 
tuoj išgirsi vieną iš jo išgyven
tų nuotykių, o dažniausiai ir 
anekdotą ar kelis. 

Jeigu pulk. Andrašūnas 
džiaugiasi tokia gera sveika
ta, tai be abejo žmonos Veroni
kos didelis nuopelnas. Juos 
pažinus, neįmanoma nepajus
ti tos didelės abipusės meilės 
ir pagarbos bei Veronikos 
didelio rūpesčio savo vyro 
gerove. 

Jaunesniems jie akivaizdus 
laimingo vedybinio gyvenimo 
pavyzdys. Pagarba pulkinin
kui, savanoriui-kūrėjui. Vyties 
Kryžiaus kavalieriui Jonui 
Andrašūnui, nes tik tokio 
pasiaukojimo, drąsos ir ryžto 
bei laimėjimų Lietuvos lais
vės kovose dėka mūsų tautie
čiams Lietuvoje J. Naujo
kaičio žodžiais „Žydinčios 
dienos" buvo. 

A. N. 

GIMIMŲ KONTROLĖ 
K I N I J O J E 

Per Jungtinių tautų gyven
tojų ska ič iaus komisijos 
gyventojų skaičiaus kaitos 
tendencijų apžvalgą, Vati
kano ir Kinijos supratimas 
šios problemos skyrėsi. Kinija 
apibūdino savo agresyvią 
kampani ją kontroliuojant 
gimimus, o Vatikanas išreiškė 
susirūpinimą šios kampanijos 
poveikiu į šeimą. Priminęs kad 
iš 5 bilijonų pasaulio gyven
tojų, 1 bilijonas yra kinai, 
Kinijos atstovas Čang Čong-
xuan pranešė komisijai, kad 
Kinijos gyventojų skaičiaus 
augimo ratą nukrito — nuo 
1.7% 1974 m. iki 1.1% kasmet 
dabar. Tačiau Kinijos valdžia 
planuoja gyventojų skaičiaus 
augimą dar labiau apriboti. 
Dabar pradėta kampanija pra
vesti kiekvienoje šeimoje tik 
po vieno vaiko normą. Tačiau, 
Č a r g pranešė, tik 21% vaikus 
auginančio amžiaus porų būtų 
patenkinti šia norma. 

Prel. James McHugh, atsto
vaujantis Šv. Sosto Pasto
vaus Stebėtojo Misiją, pareiš
kė, kad Bažnyčia priešinasi 
dirbtinės gimimo kontrolės 
vartojimui, kadangi ji yra 
apraiška specifinės pažiūros į 
vedybas bei šiemos gerovę". 
Prel. McHugh pastebėjo vie
name JT raporte duomenis, 
kurie rodo, kad „daugumoje 
dirbtinės gimimų kontrolės 
priemonės vartojamos pagrin
dinai ne vaikų skaičiaus apri
bojimui, bet įgalinimui lais
vesnio gyvenimo stiliaus". 

veikla nel ie tuviuose būna jinimo ar rekolekcijas, kada 
parapijų veiklos rėmuose. 

Man tai rodo, kad pokario 
emigracijos lietuviai yra akty
vūs krikščioniškame gyve
nime, tik jie savo veiklos neri
boja parapija ir bent Chicagoje 
lietuviškos parapijos nėra nei 
jų veiklos inspiracija, nei kurs
tytoja, o tik geriausiu atveju 
fizinė pastogė lokaliniam pada
liniui, suteikianti susirinki
mams, parengimams vietą. Bet 
ir Šiuo atveju atrodo, kad pa
rapijos patalpos nelaikomos 
taip geromis, patogiomis kaip 
savo pačių įsitaisytos patalpos 
kaip Jaunimo centras, tau-

galime. ir pasitenkiname to
kiom sekmadienio pamaldom, 
kokias prie lietuviškų parapijų 
pasilikusieji dar sugeba mums 
suorganizuoti. 

Nežinau, kokią „šeimą" to
kiai fragmentuotai bendruo
menei gali sudaryti geografiš
kai apribota parapija. Nežinau, 
ar šiandieninė lietuviška 
parapija iš viso gali tikėtis 
patenkinti visus religinius 
poreikus žmonių, kurių kultūri
nis išsišakojimas toks platus 
geografiškai (nesgi religija nuo 
kultūros neatskiriamai Neži
nau, koks parapinis gyveni-

„AUŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

ANDRIUS MIRONAS 

lą. vėliau pats mokslindamasis. Ypatingai domėjosi 
Lietuvos istorija. Matė lietuviams daromas 
skriaudas Prūsijoje ir pasiryžo išlikti lietuviu, kovo
damas už tautos teises. Visiškai sustriprėjo kaip 
patriotas susipažinęs su J . Sauerveinu. Bendradar
biavo ..Lietuviškoje Ceitungoje", bet landratui 
uždraudus dėti jo, J . Mikšo ir J. Sauerveino rašinius, 
ryžosi padėti pagrindus atskiram, aiškiai lietu
viškam laikraščiui. Tuo metu dr. J. Basanavičius 
susitarė su J. Mikšu leisti „Aušrą". M. Jankus talki
no J. Mikšui suredaguoti bei išleisti „Aušros" 1884 ir 
1885 metų kalendorius. „Aušros" turinio paveiktas 
M. Jankus aplankė Didžiąją Lietuvą ir nuo tada tapo 
abiejų kraštų vienybės šalininkas. 

Spaustuvės darbams gausėjant ir vienam J. Mik
šui nesuspėjant visko aprėpti, jis pasikvietė „Auš
rai" redaguoti J . Andziulaitį, kuriam teko pasku
tiniuose dvejuose numeriuose pačiam paruošti 
straipsnius, nes daugumas „Aušros" bendradarbių 
atsisakė dirbti. 

tiniai namai, siūlomas centras mas būtų įmanomas be akty-
Lemonte. Pastariesiems cent- viai santykiaujančios bend
rams vienaip ar kitaip pinigų ruomenės, nes ir abi neatski-
atsiranda. riamos nuo tampraus bend-

Kodėl mūsų lietuviškoje, ruomeninio gyvenimo. Taigi, 
krikščioniškoje vaizduotėje — a r jau nepavėluota pradėti 
bent Chicagoje — lietuviška rūpint is apie geografines 
parapija neįkvėpia tokių kury- parapijas? 

a.j.z. 
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Vieton išvykusio iš Tilžės J. Šliūpo „Aušrą" nuo 
1884 m. nr. 4 redaguoti perėmė atkviestas iš Žemai
tijos J. Miksas ir M. Jankus, pastarajam redaguo
jant, o pirmasis ėjo techniškojo redaktoriaus parei
gas. J. Miksas rūpinosi įsigyti nuosavą spaust :vę, 
todėl nuo 1885 metų nr. 9 redagavimas ir leidimas 
perėjo visiškai į J. Mikšo rankas. 

Jurgis Miksas (1862-1903) jaunystėje buvo 
suvokietėjęs, bet ūkininkaudamas pas tėvus Sauguo
se, Šilutės apskrityje, Andriaus J. Vištelio įtako
jamas, susiprato esąs lietuvis, visuose dokumen
tuose išskutinėjo Georg Mickschas pavardę ir nuo mokytojų seminariją ir mokytojavo Garliavoje, kur 
tada pasirašinėjo lotyniškomis raidėmis. su kitais priklausė kuopelei, palaikančiai „Aušros" 

Dr. J. Basanavičiui pradėjus leisti „Ai-'-rą leidimą. Kalnėno slapyvardžiu spausdino „Aušroje" 
Miksas nusikėlė j Ragainę, kur mokėsi raidžių i nki- 8 a v o eilėraščius ir rinko tautosaką. Valdžiai 

Netrukus J. Miksas nebegalėjo išsimokėti 
užtrauktų paskolų lietuviškiems rašmenims ir jo 
materialinė padėtis pašlijo. Kreipėsi į dr. J. Basana
vičių paramos, bet tuo metu nepatenkintas nušali
nimu nuo redagavimo M. Jankus išsiuntinėjo savo 
spausdintus laiškus, kad niekas J. Mikšui neskolin
tų pinigų, o pats dr. J. Basanavičius tuo metu sirgo ir 
nebegalėjo J. Mikšo paremti. Bankrutavus spaustu
vei, visi likusieji „Aušros" rankraščiai atiteko įvai
riems kreditoriams. 

Taip pasibaigė „Aušros" gyvavimas ir kurį laiką 
(nuo 1886 m. vidurio iki 1887 m.) visuomenė likosi 
laukimo padėtyje. Be lietuviškų laikraščių visuome
nė jau nebegalėjo gyventi. M. Jankus parėmė naujo 
laikraščio leidimą lėšomis ir redaktoriaus kun. Anta
no Vytarto suredaguotas pasirodė „Garsas", o po jo 
ir kiti Mažosios Lietuvos laikraščiai. 

S p a u d o s a tgav imas 
„Garsas" turėjo pakeisti sustojusią „Aušrą" ir jo 

išėjo vienuolika numerių (1886 m. trys ir 1887 m. 
Juozae Andziulaitis (1864-1916) gimęs Gaistrių aštuoni numeriai). Jame bendradarbiavo dr. J. 

kaime. Marijampolės apskritypje. baigė Veiverių Basanavičius. S. Gimžauskas. J. Čerkus. J. Milevs-
kis, K. Verbūnaitis ir kiti. Tuo metu J. Šliūpas Nevv 
Yorke leido „Lietuvišką Balsą", bet lietuvių inteli
gentų šie du laikraščiai nepatenkino. 

P. Leono iniciatyva susiprasta kelti liaudies 
mo amato. Prie „Aušros" dirbdamas Miksas įk i'.bė- spaudžiant mokytojauti Rusijoje, J. Andziulaitis išsi- tautinę sąmonę per liaudžiai artimus žmones — per 
jo J. Siebertą leisti laikraštį „Niamuno Sfirgą 
suartinti Didžiosios ir Mažosios Lietuvos lietuvius. 
Šį laikraštį J. Miksas redagavo 1884-1885 n. . o 
vėliau ir leido, imdamas daug medžiagos iš . Auš-

kraustė gyventi į Tilžę. 
Sustojus „Aušrai" 1886 m. J. Andziulaitis 

išemigravo į Ameriką, kur bendradarbiavo daugely
je Amerikos lietuvių laikraščių ir redagavo „Vieny-

kunigus. Tam palankūs buvo ir Maskvos lietuviai 
studentai. Tilžėn atvykęs A. Kriščiukaitis susipa
žino su vietos lietuviais ir su spaustuvės savininkais 
E. Weyeriu ir Arnoldu. \Veyeris jau buvo susipažinęs 

ros bę lietuvninkų", o vėliau baigė medicinos fakultetą su kun A. Vytartu ir rašytoju S. Kušeliausku. kuris 
Martynas Jankus (1858-1946) gimęs Bitėnuose, įr buvo gydytoju. Vedęs nelietuvę, greit nuo lietuvių sutiko naują laikraštį remti finansiškai. 

Ragainės apskrityje, buvo išėjęs tik pradžios m kyk- visiškai nutolo. (Bus daugiau^ 

\ 
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PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
VASARI016 
MINĖJIMAS 

Prie mūsų Lietuvių Bend
ruomenės vairo atsidūrus jau
niems energingiems, plačių už
mojų žmonėms, kiekvieneriais 
metais gražiai prisimenama 
didžiausia mūsų tautos šventė 
— Vasario 16. Ankstesniais 
metais, minėjimą ruošiant, 
LB-nės valdybai pagalbos ran
ką tiesdavo mūsų organi
zacijų atstovai. Šįmet su dar
bais bei sugestijoms j renginj 
aktyviai įsijungė kiek anks
čiau mokslus baigęs jau
nimas. Tuo buvo maloniai 
nustebinti ankstesnių šventės 
minėjimų ruošėjai. 

Pagal jau seną tradiciją šio 
labai svarbaus įvykio minė
jimą pradedame dvasiniu susi
kaupimu. Šiais metais, kaip ir 
anksčiau, jis įvyko Šv. And
riejaus bažnyčioje vasario 22 
d. Su Dievu galima kalbėtis 
bet kada ir bet kur. Tačiau 
nuoširdžiai maldai nemažai 
jtakos turi ir tinkama aplin
ka. Ją sudarė jaukūs maldos 
namai. sol. Onos Pliuškonie-
nės gražiai atliekamos gies
mės, organizacijų vėliavos, 
moterų tautiniai rūbai, jauno 
patrijoto kun. Kazimiero Ste-
vvart aukojamos Mišios ir jo 
gilių minčių pamoksals. Mels
tasi už kritusius nepriklau
somybės kovose, nuožmaus 
okupanto nukankintus ir už 
šių dienų dvasios galiūnus, 
bandančius bet kokia kaina 
sutraukyti vergijos pančius. 

Akademi ja 
Kaip rengėjų buvo skel

biama, tą pačią dieną lygiai 
antra valandą Lietuvių namų 
M.K. Čiurlionio salėje pra
sidėjo iškilmingas aktas. Vyrų 
dainos vienetui sugiedojus 
Amerikos bimną. kun. Juozas 
Anderlionis. Šv. Jurgio 
parapijos klebonas, sukalbėjo 
invokaciją. kurioje buvo prisi
minta Lietuvą ištikusi tra
gedija ir mūsų tautos nuošir
dūs saitai su krikščionišku 
tikėjimu. 

Teresė Gečienė, energingoji 
mūsų LB-ės pirmininkė, žvelg
dama j apie 300 susirinkusių, 
tarė ..Su džiaugsmu prisi
mename Lietuvos laisvės lai
kus, šiuo metu apgaubtus 
gedulo š y d u . Ryž tamės 
sukaupti visas savo jėgas, 
visus savo išteklius ir vienin
gai siekti vieno tikslo — lais
vos nepriklausomos Lie
tuvos". 

Valdžios atstovų 
sveikinimai 

Jurgis Vytautas Karalius, 
aukštas Pbiladelphijos parei
gūnas, gražiais žodžiais susi
rinkusius supažindino su 
mūsų miesto juodosios rasės 
burmistru \Vilson Goode. gal 
daug geriau negu kiti supran
tančiu pavergtų žmonių kan
čias. Lietuvos nepriklauso
mybės aktą burmistras rišo su 
Amerikos konstitucijos dek
laracija Philadelphijoj. kurios 
200 m. sukaktį ateinantį ru
denį iškilmingai minės visas 
šis kraštas. ..Nesijausime pil
nai laisvi tol. kol. laisve nesi
džiaugs ir tie. kurie šiuo metu 
yra pavergti*', pabrėžė bur
mistras. Jo trumpa kalba kelis 
kartus buvo pertraukta stip
riais plojimais. Audringais 
aplodismentais jis buvo sutik
tas įžengiant į salę ir paly 
dėtas ją apleidžiant. Tai už
tarnautos ovacijos, nes laike 
savo ketverių metų kadencijos 
jis mus Vasario 16 proga 
aplanko trečią kartą ir taria 
paguodos žodį. Perskaitytoj 
deklaracijoj buvo minima, kad 
savaitė tarpe vasario 16-22 
Philadelphijoj skelbiama lietu
vių savaite. 

Pennsylvanijos guberna
toriaus ir mūsų valstijos sena
to proklamacijas perskaitė 
Joseph Rocks. katalikas. įvai
riom progom lietuviam nuošir
dumą rodantis valstijos sena

torius. Pennsylvanijos atstovų 
rūmų proklamaciją perdavė 
Gerard Kosinski. 

Konsulo ka lba 
Mes jautėmės pagerbti Chi-

cagoj reziduojančio Lietuvos 
generalinio konsulo Vaclovo 
Kleizos atsilankymu. Iš Algi
manto Gečio supažindinimo 
žodžio patyrėme, kad konsu-
larinėms pareigoms jis buvo 
paskirtas 1985 m. gruodžio 3. 
Tai palygint dar jaunas , 
energingas žmogus, gimęs 
Lietuvoj, aktyviai dalyvaująs 
lietuviškame gyvenime, turįs 
magistro laipsnį iš psicholo
gijos, dviejų berniukų tėvas. 
Duoną sau ir šeimai pelnosi ne 
iš konsularinės tarnybos, 
pareikalaujančios daug laiko 
ir nemažai asmeninių išlaidų. 
o dirbdamas Department of 
Human Services Chicagoje. 
Vėliau sužinota, kad jo. repre
zentuojant lietuviams, fakti-
nos išlaidos siekia į metus ne 
šimtus, o tūkstančius dolerių, 
kurių iki šiol. dar niekas 
nesiryžta padengti. 

Pasidžiaugęs gražia vieš
nage Philadelphijoj. konsulas 
tarė: „Vasario 16 yra lietuviš
kos Kalėdos. Velykos ir Sek
minės, sujungtos į vieną. Kalė
dos simbolizuoja gimimą. 
Lietuvos valstybė gimė kara
liaus Mindaugo pastangomis 
prieš 736 m. Velykos — prisi
kėlimo šventė. Po 123 m. 
priespaudos Lietuva vėl tapo 
nepriklausoma valstybė 1918 
m. vasario 16. Sekminės reiš
kia viltį ir gyvastingumą". 

Po šių įvadinių pastabų 
kalbėtojas nukrypo į mūsų 
tautos tragiškus momentus, 
privedusius prie nepriklauso
mybės sužlugdymo, ilgų metų 
vergijos. Tik su ..Aušros" 
p a s i r o d y m u vėl p r a d ė t a 
puoselėti nepriklausomos 
valstybės idėją. Pora pavyz
džių pailiustravo to meto 
didžiųjų mūsų patrijotų 
nuota ikas , i š ryškinančias 
didelį ryžtą bei entuziazmą, 
siekiant suvereninės vals
tybės. Laisvė buvo iškovota. 
bet neilgam. Nepriklauso
mybės atgavimą šlykščiais 
melais nori suniekinti dabar
tinis okupantas. Jų sampro
tavimai yra susumuoti pogrin
džio leidinyje ..Alma Mater". 
kuriuos pacitavo paskaitinin
kas. Pagal juos. "Vasario 16 
aktas buvęs nereikšmingas 
dalykas, priešingas tautos in
teresams. Šiuo aktu nebuvo 
siekiama tikros nepriklau
somybės. O jei buržuazija atė
jo į valdžią, tai tik vokiečių ir 
kitų imperialistų pagalbos 
dėka". 

Kleiza labai mažai vilčių 
deda į dabartinius pasikei
timus Sovietų Sąjungoj. Jo 
manymu. ..džiaukimės ir di-
džiuokimės lietuviškais laimė
jimais ir nepaiiskime užsi
brėžtuose darbuose. Likime 
savo tautos kelius, nes tai 
vienintelė nekintanti vertybė 
mūsų kovoje už laisvą Lietu
vos ateitį". 

Perskaitęs JAV Valstybės 
departamento sekretoriaus 
Lietuvos atstovui \Vashing-
tone Vasario 16 proga atsiųstą 
raštą, anglų kalba trumpai, 
nuosekliai palietė svarbesnes 
mūsų istorijos datas, nepri
k l a u s o m y b ė s l a i k u s ir 
dabaratinę okupaciją, kurios 
žiaurumus atskleidžia gausi 
pgorindžio spauda. Anot 
prelegento, neseniai televizijoj 
demonstruotas filmas ..Ameri
ka", kuriame pavaizduojamas 
šio krašto gyvenimas sovietų 
okupacijoj, yra tik fikcija. 
Mūsų tautai jau 47 m. tokia 
okupacija yra brutali realybė. 
Salėje buvo gana daug lietu
vių kilmės žmonių, kalbančių 
ir angliškai. Norisi manyti, 
kad jie trumpu laiku labai 
daug sužinojo apie savo pro
tėvių tėvynę Lietuvą. 

Meninė da l i s 
Joje pasirodė mūsų šau

niausios pajėgos, kurias su 
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Waukegano — Lake Coonty Lietuvių Bendruomenės valdyba. Iš kairės: Rimas Sužiedėlis — 
vicepirm.. Eliutė Skališienė — vuepirm., Aldona Kavoliūnienė — iždin., Milda Neumanienė 
— sekr. ir Gediminas Damaš ius — pirmininkas. 

MOSU KOLONIJOSE 
Wauhegan, III. 

LB ĮSPŪDINGAI 
ATŠVKNTfc VASARIO 

t« MINĖJIMĄ 

Kaip kiekvieneriais metais, 
taip ir Šįmet LB valdyba jau 
pereitų metų rudenį svarstė, 
kaip įdomiau ir įspūdingiau 
paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės 69 metines. Rimui 
Sužiedėliui pasiūlius, vietoj 
įprasto pagrindinio kalbėtojo 
panaudoti naujai išleistas 
skaidres Lietuvos krikščiony
bės 600 m. jubiliejui. 

Tai atitiktų šių metų laiko 
dvasią ir sudomintų mūsų 
bendruomenės narius, pratur
tintų jų turimas žinias apie 
Lietuvą. Vasario 15 d. rytą 
gausiai susirinkus Sv. Balt
ramiejaus bažnyčioje Wau-
kegane buvo atlaikytos šv. 
Mišios. kur ias a t n a š a v o 
parapijos klebonas kun. V. 

pasididžiavimu dažnai „eks
portuojame" ir į kitas kolo
nijas. Į meno aukštumas spar
čiai kylanti Rasa Krokytė. 
mezzo sopranas. buvusios 
Lietuvos operos solistės Juo-
zes Augaitytės mokinė, gra
žiai atliko Šimkaus. Dirvians-
kaitės. Marijošiaus. Jakubėno 
kūrinius. ..Aušrinės" tautinių 
šokių grupė, vadovaujama 
Fimučio Radžiaus. mikliai 
pašoko kelis šokius. Maloniai 
patrotinius jausmus lietė ketu
rios progai parinktos dainos. 
Gaudžia trimitai. Tėvynė 
Lietuva. Oi žiba žiburėlis, ir 
Saulėlydis tėviškėj. Jos įspū 
dingai buvo atliktos Vyrų dai
nos vieneto. vadovaujamo 
Vyto Maciūno. 

Akademija, užtrukusi pora 
valandų, buvo baigta didin
gai nuskambėjusiu Tautos 
himnu. Dainoms akompana
vo Anelė Kaulinytė. Dekoraci
joms bei programos meniniu 
apipavidal in imu rūpinosi 
Gema Kreivėnaitė. Koncer
tinę programos dalį. kai kur 
įpindama savo dailų žodį. gra
žiai pravedė Kstera Bendžiu-
tė-Washofski. Tai buvo pirmas 
jos pas i rodymas scenoje. 
Minėjime dalyvavo ukrainie
čių, latvių, korėjiečių atstovai 
ir Costa Ricos bei Ispanijos 
konsulai. (Pastarasis paliko ir 
auką). Prie įėjimo informaci
jos stalą turėjo lituanistinė 
Vinco Krėvės mokykla. Lais
vinimo reikalams surinkta 
veik 3,000 dol. ši suma dar 
gerokai pašoks, kai ateis 
paskutinės aukos. Tikimės, 
kad ji perviršys praėjusiu 
metų rinkliavą. 

Po minėjimo Kultūros cent
re įvyko pabendravimas su 
konsulais. Jame didžiausia 
atrakcija buvo paruošti gau 
sūs miniatūnniai valgiai. 
Juose atsiskleidė lietuvaičiu 
kulinariniai gabumai. Tai 
buvo tarsi valgių, vartojamų 
su mediniais virbučiais. paro-
da. Gražių vaišių koordinato
rė buvo Aušra Gečytė Atrodo, 
kad jos taps tradicinėmis. 

Bronius Vaškaitis 

Zavackis. Choras Mišių me
tu gražiai giedojo. Aukas 
Mišioms atnešė tautiniais rū
bais pasipuošę V. Sužie-
dėlienė, R. Sužiedėlis ir S. 
Damašienė. Po šv. Komunijos 
M. Neumanienė padekla
mavo eilėrašti „Gimtinė", 
kuris visus susirinkusius bent 
mintimis sugrąžino į Lietuvą 
Tėvynę, gimtuosius klonius, 
kurie neša sunkią okupanto 
naštą. 

Iškilmingas minėjimas vyko 
parapijos salėje, po pietų. Jam 
vadovavo pirmininkas D. 
Damašius . Buvo įneštos 
Lietuvos ir Amerikos vėliavos 
tautiniais rūbais pasipuošu
sių vaikinų — Ramo Pliūros ir 
Liūdo Kuliavos. Sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Klebonas kun. V. Zavackis 
sukalbėjo invokaciją. 

Pirmininkui G. Damašiui 
pasiūlius, tylos minute buvo 
pagerbti žuvus: ji kovose už 
Lietuvos laisv-

Pirmininkas trumpai api
būdino Vasario 16 esmę. 
paminėjo, kad šie metai yra 
jubiliejiniai metai lietuvių tau
tai. Kaip visi žinome, bus 
švenčiama Lietuvių krikšto 
600 m. jubiliejus Lietuvoje ir 
Romoje birželio 28 d. Poli
tinių reikalų vedėjas Ed. Skali-
šius pristatė visiems daly
viams atvykusius VVaukegano 
miesto atstovus Petkų ir Mur-
phy. kurie tarė keltą žodžių. 

Po to Pr Kružikas ir V. 
Sužiedėlienė (lietuvių ir anglų 
kalbomis) perskaitė Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą. EI. 
Skališienė perskaitė rezoliu
ciją, kuri nusiųsta į VVashing-
toną. 

Išnešus vėliavas, pirm. G. 
Damašius pranešė, kad bus 
rodomos skaidrės, skirtos Lie
tuvos krikščionybės Juhilie 
jui. Paaiškino dalyviams, kad 
tai nebus eilinis skaidrių 

peržiūrėjimas po Lietuvos 
apylinkes, bet kad reikės įdė
miai klausyti skaitomo teksto, 
kuris supažindins klausytojus 
su Lietuvos istorija nuo krikš
čionybės įvedimo iki šių laikų, 
o skaidrės tarsi iliustracijos 
padės įsisąmoninti skaitomą 
turinį. Tekstą skaityti buvo 
pasiūlyta Mildai Neuma-
nienei. Buvo tikrai įdomu 
išgirsti apie Lietuvos praeitį 
per 600 m. laikotarpį nuo kara
liaus Mindaugo laikų. Stebėti 
puikiai paruoštas skaidres, 
kurios sugrąžino mus į Vytau
to Didžiojo laikus, Gedimino 
pilį, Žalgirio mūšį, Vilniaus 
universiteto įkūrimą, Lietuvos 
Nepriklausomybės sudarymą, 
lietuvių kovą dėl krikščiony
bės išlaikymo rusų okupacijos 
metais, lietuvių rezistencijos 
laikotarpį jos nepalūžtančią 
dvasią ir pogrindinę spaudą 
rusų okupuotoje Lietuvoje, są
žinės kalinius V. Petkų, N. 
Sadūnaitę, kun. Alf. Svarins
ką, kun. S. Tamkevičių ir kt., 
kurie ir šiandien kenčia sovie
tų gulaguose, kad kovojo dėl 
žmogaus teisių, dėl religinės 
laisvės Lietuvoje. 

Paskaita baigiama lietuvių 
emigrantų veikla išeivijoje, 
kurie daug prisidėjo prie 
Lietuvos laisvinimo, lėšų 
kaupimo ir propagavimo lietu
vių tautos akcijai darbų. 

Paskaita ir skaidrės susi
laukė didelio žmonių susi
domėjimo ir pritarimo. 

Po 10 min. pertraukos buvo 
pereita į kitą salę. kurioje vyko 
meninės dalis. Ją atliko mūsų 
šaunioji tautinių šokių grupė 
..Klumpė" vadovaujama Gied
rės ir Stasio Milašių. Šokėjai 
pašoko paruoštų nuotaikingų 
šokių ..Čigonėlę". ..Vakaruš-
ką" ir ..Kepurinę". 

Po meninės dalies vyko pa
bendravimas prie tradicinio 
kavos puodelio bei sumuštinių 
ir lietuviškų pyragų, kuriuos 
paruošė mūsų darbščiosios 
lietuvės moterys. 

Milda Neumanienė 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ueensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS - Tel . 636-2960 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas kambarys vyresnio 
amžiaus vyrui ar moteriai. 

Skambinti 
737-0618 

BOSTONO LIETUVIŲ 

BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 

Veda S. ir V. Minkai 
71 Farragut Road 

S. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis „Draugas" 

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakoj imų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
..Laiškuose lietuviams"' tarp kitko 
rašo. ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo įvairias epochas, turi buities skonį 
pasakos žanre... Autor ius yra 
intensyvėjančio Įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas Kama su persiuntimu 7 dol. Illi
nois gyventojai moka $7.50. 

Rašyti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida • 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
š ios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

ta M i 5 KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžininga; patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

OrtUtgy. KMIECIK REALTORS 
ZL 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer del sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1-4 

3323 W. 62 St. 
6 kamb namas su 3 dideliais miegam., 

medžio Kabinetu virtuve, užbaigtas skiepas 
ir šeimos kamb Didelis sklypas, geras 
garažas labai švarus Nepraleiskite progą 
apžiūrėti š| namą. 

3554 W. 84 PI. 
Policininkai - Gaisrininkai 

3 mieg gražus mūrinis namas su 
natūraliu židiniu šeimos kamb . pusiau 
baigtas skiepas. 1% prausyklos, šoninis 
įvažiavimas \ 2 auto mūr garažą Didelis 
sklypas vaikams žaisti, daug pnedų — labai 
geras Skambinkite dabar. 

N » 

No. 750 — 46 Ir Karlov — 2 aukštų. 3 
m mūras. 3 miegam, ir l3/„ prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms. 2V2 
auto mūro garažas: atskiras šildymas. Šv 
Bruno parapijoje. Daug priedų Skambin
kite dabar. 

No. 810 — 66 ir St. Louis 3 dideli 
miegam . moderni virtuve ir prausykla išti
sas skiepas, namo alum papuošimas 
nereikalingas priežiūros, dvigubas sklypas 
su baseinu. 2 auto. garažas, beveik nau
jas šildymo pečius ir stogas, žemi taksai, 
daug pnedų: 1 blokas iki mokyklos ir parko. 
Labai geras pirkinys šeimai su vaikais — 
skan&ink.te dabar 

No. 812 — 59 ir Menard — $69.900 
3 mieg.. 30 m. mūrinis; labai didelė kabi
netų virtuvė, ištisas skiepas. 2 auto su durų 
atidarymo Įtaisu garažas; alum. papuoši
mas. extra msuliacija. naujas šildymo pe
čius, centrinis vėsintuvas, stogas kaišytas. 
4 namų apyvokos daiktai: švariai užlaikytas 
originalaus savininko Geras pirkinys — 
skubėkite ir skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
gahme padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą. prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Kita Bureikaitė. l i n o Kojelio vyr. asistentė Baltuosiuose rūmuose 
Washinntone. atsisveikina su Baltųjų rūmų komunikacijos direk
toriumi Pa t ruk -J Buchanan. kuris nuo kovo 1 d. pasitraukė is savo 
pareigų 

Nuotr Baltųjų r ū m ų 

Dienraščio ..Draugo"' adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų; medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 

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

• 
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A.A. ONAI RAZUTIENEI 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUS 

Vasario 28 d. ,.Spindulio" 
ansamblio Užgavėnių baliuje, 
kuris populiariai vadinamas 
blynų balium, atliekant kon
certinę programą, šio ansamb
lio vadovė Ona Razutienė, di
riguodama chorui, apalpo ir 
staiga mirė nuo širdies ata
kos. Gydytojų pas tangos ją 
atgaivinti buvo nesėkmin-
gos.Greit pakviestas prel. J. 
Kučingis suteikė paskutinį 
patepimą. D a l y v a v u s i e m s 
buvo didelis išgyvenimas: ji 
visą gyvenimą su jaunimu 
dirbo, jo akyse ir mirė. 

Ona l a z u t i e n ė - D a p k u t ė , 
gimusi 1908 m. gegužės 18 d. 
Jakaičių k.. Šilalės valse., 
Tauragės apskr . , ba igus i 
mokytojų seminariją, moky
tojavo kaimo mokyklose, o 
vėliau Tauragėje, kur ištekėjo 
už Antano Razučio, su kuriuo 
išgyveno 52 metus. J au Lietu
voje vadovavo tautinių šokių 
grupėms, ruošė vaidinimus, 
inscenizacijas, montažus, kūrė 
sceninius vaizdelius. 

1949 m. atvykusi j Califor-
niją, tuojau įsijungė į savait
galio mokyklą, veikiančią prie 
Sv. Kazimiero parap., kurioje 
dėstė ne tik lietuvių kalba, 
bet daug dėmesio skyrė vaiku
čiams, mokydama tautinių šo
kių ir juos prat indama vaidy
b i n i a m s p a s i r o d y m a m s 
scenoje, nežiūrint, kad tada 
turėjo susidurti su įsikūrimo 
naujame krašte sunkumais ir 
auginti du mažus vaikus. Šeš
tadieninėje mokykloje dirbo 
iki paskutiniųjų dienų, beveik 
40 metų. 

Įs te igus Šv. Kazimiero 
parap. mokyklą, velionė nuo 
1958 m. joje vedė lituanistinę 
klasę, mokydama lietuviškai, 
kai kuriais metais turėdama 
beveik 100 lietuvių vaikų. Tik 
pritrūkus lietuvių kilmės vai
kų praėjusiais metais, po 28 
m., ši klasė nustojo veikusi, o 
mokytoja Ona Razutienė, 
nepraėjus nė vieneriems me
tams tartum simboliškai atli
kusi jai skirtą uždavinį pasi
traukė į anapus. 

Kiek a.a. Onai Razutienei 
buvo svarbus lietuvių jauni
mo švietimo darbas matyti iš 
to, kad 1970 m. prie savo vado
vaujamo ansamblio ji buvo 
įsteigusi li tuanistinius kur
sus, į kuriuos buvo pakvietusi 
dėstytojais stiprias intelek
tualines pajėgas: poetą Ber
nardą Brazdžionį, rašytoją 

Alę Rūtą, pedagogą žymų vi
suomenės ir politikos veikėją 
Juozą Kojelį ir kt. (Pedagogų 
sudėtyje teko dalyvauti ir šį 
n e k r o l o g ą r a š a n č i a m ) . 
Ansamblio nariai, per dvejus 
metus išėję lituanistinių daly
kų 6 klasių kursą ir išlaikę 
egzaminus, gavo LB Švie
timo tarybos patvirtintus pa
žymėjimus. 

Ypatingas Onos Razutienės 
nuopelnas — jos darbas su 
jaunimu, mokant tautinių šo
kių ir dainų. Iš mažos gTupe-
lės ji išugdė gausų jaunimo 
ansamblį, iškeldama jo šokių 
ir dainų menišką lygį. Su šiuo 
ansambliu ji dalyvaudavo vi
sose tautinių šokių ir dainų 
šventėse, o taip pat aplankė 
lietuvių telkinius Europoje, 
Australijoje, o 1986 m. vasarą 
Pietų Amerikoje. Ne kartą jos 
v a d o v a u j a m a s ansamblis 
parodytas įvairių kraštų tele
vizijoj. J i reprezentavo lietu
vių kultūrą kitataučiams. Pri
simintinos jos pastangomis 
suorganizuotos įspūdingos 
jaunimo šventės ištaigingoje 
Hollyvvood Palladium salėje, į 
kurias atsilankydavo daugy
bė žmonių. \ šias šventes daž
nai buvo pakviečiamos šokėjų 
grupės iš kitų vietovių, daly
v a u d a v o latvių ir estų 
ansambliai. J i pasirūpino, kad 
būtų išleista ansamblio choro 
dainų plokštelė. 

Be šių įsipareigojimų, a.a. O. 
Razutienė beveik 40 metų 
dalyvavo Šv. Kazimiero para
pijos chcr°. priklausė šaulių 
sąjungai buvo ateitininkų 
sendrau j : . narė, nuolatinė LB 
Los Angeles apylinkes valdy
bos narė, dažniausia vicepir
mininkės pareigose. Tačiau 
daugiausia savo jėgas buvo 
sutelkusi lietuvių jaunimo 
švietimui ir jaunimo ansamb
liui. J i buvo didelės energijos 
asmuo, šios srities organizaci
nius reikalus statydavo virš 
savo asmeniškų. Ką užsibrėž
davo, nė sunkios kliūtys jos 
nesulaikydavo net ir tada, kai 
daugeliui atrodė tie planai 
beveik neįvykdomi. 

Kovo 3 d. mirusios kūnas 
buvo atvežtas į Šv. Kazimiero 
par. bažnyčią. Jaunimas lydė
jo su žvakėmis rankose. Kal
bant rožinį ir kitas maldas, 
vadovavo prel. J. Kučingis, 
kuris savo žodyje pažymėjo, 
kad. O. Razutienei mirus, mes 
daug ko netekome. J i buvo 

A.a. O n a R a z u t i e n ė 
i 

nepakartojamas unikumas. 
Jos vardas dėl atliktų svarbių 
darbų nebus užmirštas. Prela
tas iškėlė mintį surinkti 
medžiagą ir parašyti leidinį. 
Žadėjo pats finansiškai 
paremti. 

Prie karsto garbės sar
gyboje pasikeisdami stovėjo 
jaunimo anasmblio ir šaulių 
kuopos nariai. Bažnyčioje 
atsisveikinimo žodį tarė V. 
Bandziulis, daugelį metų 
buvęs „Spindulio"* ansamblio 
seniūnas. Choro giesmėms ir 
dainoms aidint, prie vargonų 
buvo komp. B. Budriūnas. 
Solo giedojo S. Pautienienė, A. 
Polikaitis ir V. Polikaitytė-Yil-
kienė. Žmonės netilpo bažny
čioje. Tokia daugybė susi
rinko atiduoti paskut inę 
pagarbą už jos didelį pasi
aukojimą daugelį metų dir
bant su jaunimu. Rytojaus 
dieną gedulingas Mišias 
atnašavo prel. J. Kučingis. 
Giedojo choras ir solistai J . 
Čekanauskienė ir R. Dabšys, 
vargonuojant komp. B. Bud
rumui. Nežiūrint, kad buvo 
darbo diena, vėl į bažnyčią 
susirinko labai daug žmonių. 
Manoma, kad nuo prof. Myko
lo Biržiškos, Lietuvos nepri
klausomybės akto signataro 
mirties 1962 m. jokiose lai
dotuvėse nėra dalyvavę tiek 
daug žmonių. Tai rodo. kad 
Žemaičių krašto dukra, Lie
tuvos kaimo švietėja, savo 
darbais teisingai nusipelnė 
lietuvių išeivijos Amerikoje 
jaunimo mokytojos vardą ir iš 
to išplaukiančią pagarbą. 

Ilga automobilių vilkstinė iš 
bažnyčios lydėjo karstą į neto

li esančią Forest Lawn kapi
nių lietuvių sekciją, kur Razu-
čiai iš anksto turėjo nusipirkę 
kriptą. Po religinių ceremo
nijų kapinėse, kurias atliko 
prel. J. Kučingis, mirusios 
kraštietis, buvo atsisveiki
nimo kalbos: R. Polikaitienė 
kalbėjo „Spindulio" ansamb
lio vardu, A. Mažeika — Altos 
vardu, G. Grušas — PLB ir 
PLJS, A. Balsienė — Lietuvių 
moterų klubų federacijos, D. 
Petronytė — Tautinių šokių 
instituo (G. Gobienės vardu), 
G. Leškys — jaunimo tėvų, E. 
Kulikauskas — LB Los Ange
les apylinkės, P. Grušas — 
ateitininkų ir J. Pažėra — 
Daumanto šaulių kuopos var
du. 

Tada nuo karsto nuimta tau
tinė vėliava buvo įteikta velio
nės dukteriai Danguolei Razu-
tytei-Varniei ^i. Visi sugiedojo 
giesmę Marija. Marija ir Lie
tuvos himną. Duktė Danguolė 
ir kiti giminės įbėrė atvežtos iš 
Lietuvos — tėviškės laukų 
žemės. Pagaliau „Spindulio" 
mergaitės pašoko Blezdingėlę 
ir padėjo gėlių nat mirusios 
mokytojos karsto. 

Iš čia laidotuvių dalyviai 
sugrįžo į parapijos salę pie
tums, kur atsisveikinimo kal
bos buvo tęsiamos. Pirmiau
s ia p e r s k a i t y t a s M. 
Naujokaičio, Tautos fondo 
atstovo, raštas. Toliau buvo 
atsisveikinama žodžiu: A. Nel-
sienė — LB Vakarų apygar
dos valdybos, V. Vilkienė — 
buv. parapijos mokyklos moki
nių vardu, V. Pažiūra — 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
L I E T U V O S 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
M I N Ė J I M A S 

Šių apylinkių veiklioji čia 
gimusi lietuvaitė vytė Vic-
toria T. Jacobson. priklau
santi 147-tai vyčių kuopai, yra 
nepaprastas fenomenas mūsų 
lietuvių tarpe. Jos patriotiz
mas, pasišventimas Lietuvos 
l a i s v ė s r e i k a l a m s y r a 
stebinantis. Tarp kitko ji 
taipgi yra pavergtųjų tautų 
komiteto šioje apyl inkėje 
pirmininkė, sugebanti kasmet 
s u r u o š t i į s p ū d i n g a s 
demonstracijas liepos mėnesį 
pavergtųjų tautų minėjime. 

Šįmet ji savo iniciatyva 
suruošė puikų, į spūdingą 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą, skirtą daugiau 
plačiajai amerikiečių visuo
menei . L ie tuvos la i svės 
intencija iškilmingos pamal
dos vyko vasario 15 d. 10 vai. 
ryto Šv. Jono bažnyčioje, kur 
koncelebracinėms šv. Mišioms 
vadovavo iš Chicagos atvy
kęs kun. Antanas Zaka
rauskas, jam asistavo prel. J. 
Balkūnas, kun. V. Dabušis, 
kun. F. Kelpšas ir kun. J . 
Gasiūnas. 

I>abai išsamų ir įspūdingą 

pamokslą apie Lietuvos 
laisvės siekimus ir jos kančias 
pasakė kun. A. Zakarauskas. 
Apie 60 lietuvaičių dalyvavo 
su tautiniais drabužiais. 5 
giesmes pagiedojo solistas 
Algirdas Brazis visas lietuviš
kai (tik vieną angliškai). 
Daugiau nei 2,000 žmonių 
dalyvavo pamaldose. Trijų TV 
kanalų reporteriai filmavo per 
visas pamaldas, o po to turėjo 
interviu su kun. A. Zakaraus
ku. Vakare 6 ir 11 vai. trys TV 
kanalai rodė 5 minutes šį 
filmą žinių tarnybos metu. 

Po pamaldų V. Jacobson 
pakvietė apie 90 rinktinės 
publikos į Brown Derby resto
raną iškilmingiems pietums. 
J i viena apmokėjo visas 
sąskaitas. Harry Petraitis 
pravedė to minėjimo progra
mą. Čia irgi kalbėjo kun. A. 
Zakarauskas, kun. F. Kelpšas 
ir Vliko vald. pirm. dr. K. 
Bobelis. Visi dalyviai, išreikš
dami padėką to minėjimo 
rengėjai Victorijai Jacobson, 
sugiedojo Ilgiausių metų. 
Paskui į dainas buvo įtraukta 
v i s a p u b l i k a . Da inoms 
vadovavo sol. A. Brazis. 
Pabaigai pati V. Jacobson 
išreiškė padėką šios šventės 
dalyviams ir pagelbininkams 
Dar tenka priminti, kad svečių 
tarpe buvo ir Chicagos vyčių 

BALF ir kt., Š. Šakienė — Sv. 
Kazimiero parap. choro, I. 
Medžiukas — JAV Lietuvių B-
nėi. Švietimo tarybos M. San-

danavičiūtė-Nevvsom — moky
tojų, V. Šeštokas — Lietuvių 
tautinės s-gos, C. Laurinavi
čienė — buvusių velionės 
mokinių Lietuvoje vardu, O. 
Mikuckienė — buvusių bend
radarbių dr. P. Rasutis — 
giminių vardu. 

Dalyvavęs laidotuvėse 
poetas Bernardas Brazdžionis 
čia pat sukūrė a.a. Onos Razu
tienės memorialinės lentos 
įrašą, kurį jis visiems perskai
tė: Amžinybėn iškeliavus, 
žemėj palikau gyva su lietu
višku šokiu, su lietuviška dai
na". 

Laidotuvių eigą tvarkė J. 
Kojelis, kuris atsisveikino 
kaip JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas, sakydamas, 
jog velionės visas gyvenimas 
buvo veikimas, o veikimas 
buvo jos gyvenimas. J is pažy
mėjo, kad šios laidotuvės 
simboliškai sutapo su Šv. 
Kazimiero, Lietuvos ir šios 
parapijos globėjo, diena 
(kovo 4). Paskutinis kalbėjo 
šio skaudaus ir netikėto įvy
kio prislėgtas šeimos atstovas 
mirusios sūnus Aloyzas iš 
Kanados. Jis, prisimindamas 
savo mamytę, visiems gražiai 
padėkojo. Daugelis pagerb
dami mirusią jų artimųjų 
pageidavimu aukojo „Spin
dulio" ansambliui. 

Velionė paliko sunkiai ser
gantį vyrą Antaną, kuris dėl 
ligos net laidotuvėse negalėjo 
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grupė. Be jau minėtų sol. A. 
Brazio, kun. A. Zakarausko ir 
kun. F. Kelpšo, dalyvavo dar 
Aid. Brazienė, Estelie Rogers, 
Viola Mann, Eleonora Kaspu
tis ir Peter Burns. 

Ir tai dar ne viskas. Pirma
dienio rytą, vasario 16 d., V. 
Jacobson išrūpino burmistro 
proklamaciją, skelbiant vasa
rio 16 Lietuvių laisvės diena. 
Taipgi buvo Treasure Island 
iškelta lietuvių tautinė vėlia
va. Už valandos tą pat padarė 
ir St. Petersburg ir Gilfport 
miestų burmistrai, kur irgi 
buvo iškeltos lietuviškos vėlia
vos. 

Baigiant tenka dar primin
ti, kad veiklioji vytė V. Ja
c o b s o n vyko į V i e n ą 
demonstruoti prie posėdžių 
salės ir ta proga nupirko 3,000 
balionų su laisvės šūkiais ir 
paleido į orą. Ji taipgi yra 
žinoma ir Washingtone. Ji 
kreipėsi į savo kongresmeną 
T i p O'Neal , k a d bū tų 
W a s h i n g t o n e p a s t a t y t a s 
specialus pastatas, skirtas 
Pavergtoms tautoms. Statyba 
jau pradėta, tikimasi užbaigti 
1990 m. 

Ar tai ne nuostabus mums 
visiems nepalaužiamo idealiz
mo ir veiklos pavyzdys čia 
gimusi lietuvaitė Viktorija 
Jacobson. Tegu Aukščiausias 
jai teikia jėgų ir toliau dirbti 
Lietuvai ir jos laisvės reika
lui. 

A. P B 

Mirus mylimam Tėvui 

A.tA. 
JONUI KREIVĖNUI 

dukrą ROMĄ DAMBRAUSKIENĘ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Danguolė ir Eugenijus Bartkai 
Julija ir Charles Bubinai 
Antanina ir Jaunutis Dagiai 
Alė ir Jurgis Daugvilos 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 
Irena ir Vytenis Jonynai 
Ona ir Jonas Kavaliūnai 
Leonas Nekus 
Sofija ir Bronius Mickevičiai 
Elena ir Kazimieras Pociai 
Ella ir Valerijonas Radžiai 
Meilutė ir Petras Ruliai 
Natalija ir Jonas Vazneliai 
Marija Vilutienė 

A.tA. 
JUOZUI VAILOKAIČIUI 

mirus, žmoną JULIJĄ, dukterį ARILDĄ su šeima, se
seris, brolius, visus gimines bei artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir dalinamės jų liūdesiu ir skausmu. 

Kunigunda ir Pranas Keblinskai 
Stasė Bublienė 
Marija Polteraitienė 

Geriausiam mūsų draugui 

A.+A. 
PETRUI PAJAUJUI 

mirus, jo mylimai žmonai PETRONĖLEI, sūnui ZE
NONUI ir dukrelei VALENTINAI su šeima reiškia
me nuoširdi ą užuojautą ir skaudžiai liūdime. 

Ona ir Petras Griškeliai 

dalyvauti, dukterį Danguolę 
Varnienę, kurią paruošė savo 
lietuviškų darbų tęsėja, su šei
ma, sūnų Aloyzą su šeima 
Kanadoje, penkis vaikaičius ir 
kitus gimines. 

Reikšdami užuojautą velio
nės artimiesiems, tikime, kad 
Visatos Kūrėjas suteiks jai pri
derančią vietą savo dangiš
kame ansamblyje. 

Ig. Medžiukas 

Lietuvių Bendruomenės rėmėjų šeimos nariui 

A.tA. 
PETRUI PAJAUJUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame Lietuvių Bendruo
menės valdybos narei dukrai VALENTINAI, myli
mai žmona; PETRONĖLEI, sūnui ZENONUI, vi
siems artiir.."siem8 ir kartu liūdime. 

JAV LB Detroito apylinkės valdyba 

A.tA. 
Vytautas Paketuris 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. kovo 17 d. 4 vai. p.p., sulaukęs 82 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Vilniuje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona ?^eonora (I)aili-

daitė): 2 dukterys: Genutė ir Aldona Stankus, jos vyras 
Algis; anūkai Vytas su žmona Cindy ir Tomas: švogeris Zig
m a s Dailidė, jo žmona Maria ir jų vaikai Kęstutis ir Aras su 
šeimomis; pusbrolis Jonušas Ruskevičius su šeima ir kiti 
giminės draugai ir pažįstami. 

Priklausė Chicagos Lietuvių Pensininkų sąjungai. 
Brighton Parko lietuvių namų savininkų organizacijai ir 
Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid. 4330 S. Oaliforniu 
Ave., koplyčioje, ketvirtadienį nuo 5 iki 9 v.v. ir penktadienį 
nuo 2 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 21 d. Iš koplyčios 9 
vai . ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedul':igos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę ž m o n a ir d u k t e r y s . 

la idotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid. Tel. 523-0440. 

A.TA. 
VYTAUTUI BALZAKUI 

mirus, reiškia nuoširdžią užuojautą žmonai NIJO
LEI, dukrai DAIVAI su vyru ANTANU, sūnui DA
RIUI ir dukrai INGAI. 

Liet. Ev. Liut. Tėviškės parapija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. ( hieago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. SOth A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

S T E P O N A S C . L A C K i r S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2421 VVest 69th Street — Tel. RE 7-1213 

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

VASAITIS — BUTKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

• 
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x S o l i s t a i A l d o n a 
S t e m p u ž i e n ė , D i a n a 
Vytel l-Vaitelytė. Algirdas 
Brazis ir Antanas Pavasaris 
koncertuos ..Draugo" ren
ginių komiteto, vadovaujamo 
Marijos Remienės, koncerte 
kovo 28 d., šeštadienį. 7 vai. 
vak. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Koncertas bus ne eili
nis, nes ir solistai neeiliniai. 
J iems akompanuos muz. 
Robertas Mockus. Rilietus jau 
dabar galima įsigyti Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Lietuvių Fondas yra 
mecenatas premijų, kurias 
skirsto specialios komisijos ir 
Premijų šventę rengia JAV 
LB Kultūros taryba ir Vid. 
Vakarų apygarda Chicagos 
Jaunimo centre balandžio 4 d. 
Bilietus stalams jau dabar 
galima įsigyti Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Marijonų b e n d r a d a r 
bių seimas bus balandžio 5 d. 
(ne 9 dieną, kaip buvo skelb
ta) Marijonų koplyčioje ir salė
je. 

x Cicero Atei t ies sambū
ris tuoj po šv. Mišių — sumos 
Šv. Antano parapijos salėje tu
rės pokalbį, kuriame kun. Vy
tautas Bagdanavičius kalbės 
apie palaimintąjį arkiv. Jurgį 
Matulaitį. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Stasys B a r a s . Lietuvių 
Fondo pelno skirstymo komi
sijos pirm., kviečiamas Tau
pos kredito unijos valdybos 
pirm. inž. R. Veito. išvyko į 
Bostoną ir kalbės apie bendra 
ekonominę padėtį ir lietuvių 
Fondo veiklą, įvykstančiame 
kovo 21 d. Taupos narių meti
niame susirinkime. Apsistos 
artimo draugo kompozi
toriaus Jeronimo Kačinsko 
šeimoje, o taip pat susitiks su 
Bostono LF įgaliotiniu ir Lais
vės Varpo radijo laidų vedėju 
Petru Viščiniu. Į Chicagą grįž
ta savaitės pradžioje. 

x Kun. A n t a n a s Saula i -
tis, lietuvių jėzuitų provin
cijolas, praves susikaupimo 
dieną balandžio 12 d. Atei
tininkų namuose Lemonte. 
Registruotis iŠ anksto pas Oną 
Abromaitienę tel. 257-6675 
arba pas Mildą Tamulionienę 
tel. 246-5390. 

x Liet. Mot. Fed. centro 
valdybos pirmininkė Aldona 
N'aokaitė-Pintch atvyksta į 
Chicagą ir dalyvaus susi
rinkime kovo 22 d.. 12 vai. 
Jaunimo centro posėdžių kam
barį. Chicagos klubo narės 
v isos k v i e č i a m o s daly-

x Seselės Paulė. Augusta 
ir Dolores, taip pat ir Danu
tė Augienė penktadienį 
atvyksta iš Putnamo į Chi
cagą ir dalyvaus Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolijos rėmėjų rengiamoje 
vakarienėje kovo 22 d. Jauni
mo centre. Prieš tai 2 vai. bus 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje, o 
paskui vakarienė ir meninė 
dalis Jaunimo centro salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Muz. Arvydas ir sol. 
Nelė Pal t ina i , Margučio pa
kviesti, iš Vakarų Vokietijos į 
JAV. Balandžio 26 d. koncer
tuos Bostone, gegužės 3 d. Bal-
timorėje ir gegužės 10 d. 
Chicagoje Jaunimo centre. 

x Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje lietuviškų 
Velykų margučių pamokos 
bus balandžio U d., šešta
dienį, nuo 10 iki 12 vai. die
nos. Pamokas ves marginimo 
specialistė Uršulė Astrienė iš 
Grand Rapids. Mich. 

x Komunistų nužudyti 
l ietuviai i tautininkai, neo-
l i t u a n a i , j a u n a l i e t u v i a i , 
santariečiai) bus paminėti lei
diny, kurį ruošia L. Keruiis. 
M. Valiukėnas ir kun. J. 
Prunskis. Jei kas dar turi 
duomenų a r n u o t r a u k ų 
p r a š o m i įduot i redakto
riams. 

x Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas , Lockport, III., visuomeni
ninkas. „Draugo" rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, pridėjo 
25 dol. auką. Dr. L. Kriaučeliū-
nui. mūsų garbės prenumera
toriui už nuolatinę paramą 
lietuviškam žodžiui tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Dr. J .A. S tanka i t i s . Or-
chard Park, N.Y.. atsiuntė 
mokestį už dvi prenumeratas ir 
dar pridėjo 25 dol. auką. Dr. 
J.A. Stankaitį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Dainavos j aun imo sto
vykla . Mich., per savo ižd. S. 
Smalinską. gyv. Livorną. 
Mich., lietuviškos spaudos 
paramai atsiuntė 50 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Vytautas Beliajus. Den-
ver, Colorado. ..Vilties" lietu
vių tautinių šokių vadovas. 
..Vilties" žurnalo redaktorius, 
atsiuntė ..Draugo" paramai 15 
dol. Labai ačiū. 

vauti. 
'pr.) 

x \ „ D r a u g o " koncer tą . 
kuris bus kovo 28 d. šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje Chicagoje. 
bilietus galima įsigyti Gifts 
International — N.J. Vazne
lių prekyboje, 2501 W. 71 St., 
Chicago. 111. 60629. Tel. 471-' 
1424. 

'pr.) 
x Šveicar i ja . Austrijos 

Tirolis, Italija ir Jubiliejaus 
šventė Romoje — ,,Draugo" 
ekskursijos maršrutas š.m. bir
želio 11 d iki liepos 2 d. Dėl 
kainų, brošiūrų ir informaci
jos kreiptis: American Travel 
Service Bureau, 9727 So. Wes-
tern Ave., Chicago. 111. 6<)643. 
Tel. 1-312—238-9787. 

(sk.) 

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

(sk ) 

x Dantų gydytojai K. 
Rumsaitei-Sodonienei , jos 
motinai mirus. Chicagos Liet. 
dantų gydytojų sąjunga, 
išreikšdama jai užuojautą, už
prašė šv. Mišias Tėvų Pranciš
konų vienuolyne Kennebunk-
porte. Maine. 

(pr.) 
x Chicagos „Vaidi lutės" 

teatro premjeros bus gegužės 3 
d., 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Bus parodyti du dar niekur 
nevaidinti kūriniai: A. Gustai
čio komedija „Kaip velnias 
prisiviliojo Fortūnato Klibo 
sielą" ir K. Ostrausko drama 
..Čičinskas". Bilietai (jų 
kainos 5 ir 7 dol.) gaunami iŠ 
anksto „Patria" krautuvėje. 
2646 VV. 71 St., tel. 778-2100. 

<pr.> 
x Lietuvių Opera šiemet 

stato Smetanos 3 v. operą 
„Parduotoj i Nuotaka" . Jos 
spektakliai bus balandžio 25 
d., 7:30 v.v. ir balandžio 26 d., 
3:00 v. p.p.. Morton HS teatre, 
Ciceroje, 2524 S. Austin Blvd. 
Bilietų kainos yra: parteryje 
25, 20 ir 15 dol.. o balkone 20. 
15 ir 10 dol. Jie gaunami Vaz
nelių prekyboje. Paštu bilie
tai užsakomi jų krautuvės 
adresu. Gifts Internat io
nal , 2501 W. 71 St.. Chicago. 
111. 60629. Tel.: 312-471-1424. 
Cekj prašome išrašyti Lithua-
nian Opera Co.. Inc.. pava 
dinimu ir siųsti kartu su bilie
tų užsakymu. Visus ir iŠ visur 
kviečia atvykti į spektaklius 
Lietuvių Opera. 

(sk.> 

x h c n u Imbrasai tė , Ari r. 
Arbor, Mich., mūsų bend
radarbė, atsiuntė visą šimtins 
„Draugo" paramai. Labai 
dėkojame už gražią auką. 

x P. Domkus. Ix>s Angeles. 
Cal.. mūsų bendradarbis, už 
parduotas „Draugo" knygas 
atsiuntė 240.43 dol. ir dar dau
giau jų užsisakė. 

x Rat ine . Wisc , Lietuvių 
Moterų klubas per kasininkę 
Idą Tamulėną atsiuntė 25 dol. 
..Draugo" paramai. Nuošir
dus ačiū. 

x Akvilina Odinas, Chi
cago, 111., mūsų rėmėja, „Drau
go" apsigynimo fondui atsiun
tė 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Chr is Kikutis , Collins-
ville, 111., atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių su prierašu: „Kortelės 
buvo gražios ir meniškos". 
Ačiū už viską. 

x Vladas Kezys, Ancaster, 
Ont.. Kanada, su prenumera
tos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė visą šimtinę. VI. Keži 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai dėko
jame. 

x Adv. Algirdas Ost is , 
Hinsdale, 111., aplankė „Drau
gą", apsimokėjo sąskaitas ir 
pakeisdamas raštinės adresą, 
pridėjo auką. Ačiū. Naujas 
adresas 201 E. Ogden Ave., 
Ste.18-2. Hinsdle. 111. 60521, 
tel. 325-3157. 

x A. Mackevičius, Dievo 
Motinos parapijos knygyno 
vedėjas, Cleveland. Ohio. 
mūsų bendradarbis, už „Drau
go" parduotas knygas atsiun
tė 69.80 dol. 

x (i. J . Zaborskis , San 
Jose. Cal.. pratęsė „Draugo" 
prenumeratą su visa Šimtine. 
G.J. Zaborskį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
gražią paramą lietuviškam žo
džiui tariame nuoširdų ačiū. 

x Teodoras Mitkus, Chi
cago. 111., suprasdamas lietu
viškos spaudos sunkumus, 
pratęsdamas prenumeratą, 
pridėjo visą šimtinę savos 
spaudos palaikymui. T. Mitkų 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą aulą labai 
dėkojame. 

x Gasparas Kaz lauskas , 
Calabasas, Cal.. mūsų garbės 
prenumeratorius ir rėmėjas, su 
prenumeratos pra tęs imo 
mokesčiu atsiuntė visą šim
tinę dienraščio stiprinimui. G. 
Kazlauskui už nuolatinę para
mą tariame nuoširdų ačiū. 

Su svečiais i> Hainbargo kovo 15 d. Margučio surengto koncerto programos atlikėjai .Jaunimo 
centro scenoje Iš kairės: sol. Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė, smuikininkas Mykolas Kol-
lars. pianistė dr. Raminta I>ampsatytė. sol. Stasys Baras, soi. Vilija Mozūraitytė, sol. Dana 
Stankaitytė ir sol. Algirdas ttrazis. SvaAr. j o n o Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Antanas Sošė, Chicago, 
111., parėmė „Draugą" visa 
Šimtine ir kartu pratęsė jo 
prenumeratą 1987 metams. 
Ant. Šošę jrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Peter J u š k a . Ho Ho Kus. 
N.J.. pratęsdamas prenu
meratą 1987 metams atsiuntė 
visą šimtinę. Peter Juškai, 
mūsų garbės premumera-
toriui. už mielą paramą ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Po 10 dol. a t s i u n t ė už 
kalėdines korteles, kalendorių 
ar kitomis progomis E. Barš-
ketienė. J. Beniūnas, Valerijo
nas Vitkus. L.E. Graužinis. M. 
Židonis. Helen Lekatas . 
Salomea Maksvytis, Augusti
nas Kuolas, Aldona l'rapuo-
lenytė. J. Turčinskas. M. Sta
šaitis, Daminikas Matonis. 
Juozas Pikelis. Eleonora 
Ramančionis. Petras Pooens-
kis. P. Pargauskas. St.isys 
Jasbutis, A. Armalis. Hen
rikas Id/.elis. Richardas 
Kučinskas, Stasys Naumus. 
A. Pietavienė. J. Gečiaus
kienė. Julius Karsas. A. 
Lesiak, R. Paliulis. Antonė 
Kliorienė. K. Markus. Elena 
Šepikas, Aleksandra Žukas 
Visiems tariame nuoširdų 
artu. 

ALIAS SUSIRINKIMAS 

Vasario 27 d., penktadienio 
vakare, Amerikos Lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjun
gos Chicagos skyriaus pir
mininkas Aleksas Vitkus, ati
d a r y d a m a s s u s i r i n k i m ą , 
pasidžiaugė gausiu dalyvių 
skaičiumi, kuri sudarė apie 
pusė šimto viešnių, svečių ir 
narių. Susirinkimui sekre
tor iau t i buvo pakvies tas 
Pranas Naris. Paskelbęs die
notvarkę Aleksa.- pakvietė vi
sus atsistojimu pagerbti, susi
kaupimo minute prisiminti, 
neseniai amžinybėn iškelia
v u s i u s s k y r i a u s n a r i u s 
Stefaniją Traškienę ir Anato
lijų Kazakevičių. Po to buvo 
pristatyta dabartinė skyriaus 
valdyba: pirm. Aleksas Vit
kus, vicepirm. Stasys Virpša ir 
Aleksandras Traška (atos
togauja Austr iiijoje), sekre
torius Pranas Naris, iždinin
kė O n a P o ž a r n i u k a i t ė , 
„Technikos Žodžio" vyr. 
redaktorius Viktoras Jauto-
kas ir skyriaus koresponden
tas Petras Kiršinąs. Revizijos 
komisija. Kristupas Daugir
das, Gediminas Biskis ir 
Kazys Pabedinskas. Ploji
mais buvo sutiktas svečias 
prof. Romualdas Kašubą su 
žmona Nijole. Romualdas yra 
dekanas Northern Illinois uni
versitete. J i s yra specialistas 
mašinų sistemų ir vibracinių 
bei dinamikos dėsnių žinovas. 

Iš praeitų metų parengimų 
Aleksas paminėjo pavasarinį 
golfo turnyrą, kurį surengė 
senoji valdyba, ir rudeninį tur
nyrą pikniką, organizuotą ir 
pravesta šios valdybos nario 
Aleksandro Traškos. Onutė 
P o ž a r n i u k a i t ė , s k y r i a u s 
iždininkė, pranešė apie neblo
gą skyriaus finansinę būklę. 
Cia pat ji paragino visus 
n a r i u s užs imokėt i n a r i o 
mokest). 

Sekretorius Pranas N aris 
papasakojo apie praėjusių 
metų veiklą, naujos valdybos 
rinkimus, iždo ir revizijos 
komisijos pranešimą. Čia pat 

j i s paminėjo simpoziumą 
paramą „Technikos Žodžiui" 
ir Nario paskaitą apie Pakis
taną. Centro valdybos veiklos 
vis dar nematyti. 

Pagrindinį vakaro kalbė
toją inž. Kazį Pabedinską pri
statė skyriaus pirm. Aleksas 
Vitkus. Kazys gimė Panevė
žio apskrityje, baigė Panevė
žio gimnaziją, studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete ir 
Grenoblio mieste elektroniką. 
Tolesnes studijas baigė Vokie
tijoje. Grįžęs Lietuvon dirbo 
Kučinskio—Pabedinskų bend
rovėje kaip dalininkas ir vy
riausias direktorius. 1944 m 
pasitraukė į vakarus ir gy
veno Kempteno stovykloje. Iš 
ten greitai išvažiavo į Maro
ką, kur gavo darbą tekstilėje 
kaip techninis inžinierius ir 
vėliau fabriko direktorius 
(1000 įvairių tautybių dar
bininkų). Po aštuonerių metų 
atvažiavo į JAV. Cia dirbo pas 
Sargent-Lundy iki išėjo pensi
jon. 

Kazys Pabedinskas savo 
paskaitoje papasakojo apie li
nus ir jų istoriją. Gilioje seno
vėje linai jau buvo žinomi. 
Egipto faraonai naudojo linus. 
Tačiau labiausiai jie prigijo ir 
išsiplėtė Europoje: Atlanto ir 
Baltijos pakrantėse ir vidu
rinėje srityje. Lino savybė yra 
kuo senesnis, tuo geresnis. 
Todėl ir kainoms nukritus 
ūkininkas galėjo juos palai
kyti, kol jos vėl pakils. Ge
riausias lino pluoštas buvo 
vakarinės Europos vande
nynų pakrantėse. 

Linams žemė turėjo būti 
atsilsėjusi ir linų sėja neturė
tų būti kartojama bent septy
nerius metus. Linai geriausiai 
augdavo naujuose Žemės plė
šimuose. Linai buvo svarbiau
sia eksportinė prekė Lietuvoje. 
Anais laikais Lietuvos ūkinin
kų šeimos buvo didelės ir jų 
gausumas buvo reikalingas 
per visus metus: linų rovimas, 
mirkymas, džiovinimas, myni-
mas ir verpimas bei audimas 
reikalavo daug rankų. Kad ir 
gausi šeima, turėjo pakan 
karnai darbo per žiemą ir 

vasarą, dieną ir naktį. Taigi li
nai tais laikais išsprendė 
socialines ir ekonomines kraš
to problemas. 

M i r . - R.agan, respublikonų viceprezidentė, sužinojusi, kad daly 
vauja lietuviai, pasakė, kad nori apie lietuvius dauginu sužinoti ir 
paKnktjo laisvės. Iš kairės: Liucija Mažeikienė. Maureen Roag.in, 

•'• ' . R Reatrano duktė, ir Vvtnutns šliupas 

inž. K. Pabedinskas kalba lietu
viams inžinieriams ir architek
tams. 

Lietuvai atgavus nepri
klausomybę linų paklausa 
nusmuko. Rygos uostas buvo 
pagrindiniai eksporto vartai iš 
Pabaltijo ir Rusijos. Linų 
kompanijos turėjo savo broke
rius ir Latvijos eksportas buvo 
didelis. Tuo tarpu Lietuvai 
eksporto organizacijos trūko. 
Lietuvos pirkliai žydai supir
kinėjo linus iš ūkininkų ir tie
siog eksportavo į Vokietiją. 
Tačiau jie neturėjo pri
t y r u s i ų r ū š i u o t o j ų ir 
brokerių. Vokietijos fab
rikantai skundėsi, kad Lie-
vos linų rūšiavimas buvo 
blogas, o ir sukčiavimas daž
nas: linų punduose rasdavo 
net akmenų. Linų augintojai 
ragino Lietuvos vyriausybę 
sukontroliuoti pirklius ir 
pakelti linų kokybę. Tačiau 
tuo laiku eksportas pakeitė 
savo kryptį: javai, kiaušiniai, 
bekonas ir sviestas tapo 
pagrindinėmis eksporto prekė
mis. Ir Lietuvos ūkininkas pri
sitaikė prie naujų sąlygų. 
Tačiau šios eksportinės prekės 
buvo labai jautrios pasaulio 
ekonomijos svyravimams, jų 
laikyti sandėliuose ilgesnį lai
ką, iki pareikalavimas page
rės, buvo neįmanoma. Socia
linė ir ekonominė ūkininko 
padėtis pablogėjo. Linai duo
davo darbo visiems gausios 
šeimos nariams. Dabar gau
sios šeimos nebeturėjo užsi
ėmimo. Po karo linų apdir
bimas pakrypo į mechanines 
verpyklas ir audyklas. Maž
daug tuo laiku ir Kazys baigė 
studijas, sukūrė šeimą su teks
t i l ė s fabr iko s a v i n i n k o 
d u k t e r i m K u č i n s k y t e . 
Gelbėdami fabriką nuo bank
roto broliai Pabedinskai 
garantavo fabrikui paskolą, 
sukurdami Kučinsko-Pabe-
dinskų bendrovę. 

Kazys stengėsi palengvinti 
linų apdirbimą. Jis pirmas 
įrengė savo fabrike šilto van
dens marką greičiau ir geriau 
parengti linus mynimui. Jis 
ruošė ir linų rūšiuotojus. Taip 
pat ragino plėsti ne tik linų 

CHICAGOS ŽINIOS 
GEN. KONSULAS APIE 

„MIESTU BROLYBĘ" 

Lietuvos gen. konsulas Vac
lovas Kleiza pasiuntė Madi-
sono miesto, Wisconsine, 
merui Sensenbrenner raštą, 
kuriuo atkreipė dėmesį, kad 
užplanuotas Madisono ir 
„sovietinio Vilniaus" brolis- • 
kūmas yra nesuderinamas su 
pastovia JAV pozicija Lietu
vos atžvilgiu. Sovietų Sąjun
ga, l aužydama su tar t i s , 
okupavo Lietuvą. Kongrese 
pasiūlytoje rezoliucijoje pabrė
žiama, kad mes neturime leis
ti tęstis Pabaltijo valstybėse 
įvestai prievartai ir neteisy
bėms. Kremliaus vadai turi ži
noti, kad amerikiečiai rems 
Pabaltijo valstybių laisvės 
siekimus. 

AFGANISTANO 
P \RTIZANAS 
L GONTNFvJE 

Chicagos universiteto ligo
ninėje gydomas iš Afganis
tano atvežtas laisvės kovo
tojas Punje. J am rusai peršovė 
ranką ir jis sužeistas, be rei
kiamos mediciniškos pagal
bos perėjo Afganistano teri
toriją ir pasiekė Pakistaną. 
Gydytojas jį atsiuntė į Chica
gą. Jo gydymas gali užsitęsti 
penkis mėnesius. 

KREDITO KORTELĖS 
PABAUDAI 

Nuo kovo 16 d. susisiekimo 
teismas Chicagoje priims 
pabaudų mokėjimą Master 
Card ir VISA kreditų kor
telėmis. 

rūšiavimą, bet ir jų supir
kinėjimą ir paruošimą ekspor
tui. 1935 m. linai sudarė tik 
16% viso eksporto. 1940 metais 
linų eksportas pakilo iki 58% 
visų iš Lietuvos ekspor
tuojamų gėrybių. Tačiau šios 
pagerėjusios sąlygos nutrūko 
su Lietuvos saulėlydžiu (oku
pacija), pabaigė Kazys Pabe
dinskas. 

Kostas Burba kreipėsi į susi
rinkimą dėl „Technikos Žo
džio", ALIAS organo. Nuo 
kuklios pradžios iš vos ketu
rių puslapių T.Z. pasiekė 60 ir 
daugiau puslapių. J a u išleisti 
194 numeriai. Bendradar
biavo 309 autoriai. Turinys 
yra įvairus: projektų ir paten
tų aprašymai, naujoji tech
nologija, inžinierių ir moks
lininkų veikla užsienyje ir 
Lietuvoje. J i s siunčiamas į 
labai daug kraštų visame 
pasaulyje. Veltui duodamas 
bibliotekoms ir archyvams. 
J i s išsilaiko dėl mažo neap
mokamo savanorių būrelio tal
kos. Tačiau reikia daugiau 
talkininkų ir punktualaus 
prenumeratos apsimokėjimo. 
Du nauji talkininkai įsijungė į 
spaudos sekcijos bendradar
bių eiles (A. Vitkus ir P. Kir
šinąs). 

Viktoras Jautokas, T.Z. vy
r i aus ias redaktor ius , pa
siskundė, kad spausdinimo 
prietaisai paseno ir būtinai 
reikia pakeisti modernesniais, 
geresniais ir ekonomiškes-
niais. Tam reikalingas ir 
kompiuteris. Visa tai kai
nuoja apie du su puse tūks
tančių dolerių, kurių spaudos 
sekcija neturi. Todėl jis prašė, 
kad Chicagos skyrius prisi
dėtų prie tų išlaidų paden
gimo. Čia norėčiau paraginti, 
kad ir kiti skyriai nuo mūsų 
neatsiliktų. Visuotinis susi
rinkimas įgaliojo valdybą 
apsvarstyti savo finansinę 
būklę ir paremti „Technikos 
Žodžio" leidimą. 

Po to buvo susirinkusių 
pabendravimas prie kavutės 
su pyragaičiais. *> v 
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