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„LKB Kronika'' Nr. 71 Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pop. Jonas Paulius II 
i r l ietuvių t au ta sveikina 

v y s k . Ju l i joną Steponavičių 
(Tęsipvsj 

J . E . vyskupui Ju l i jonui 
S teponav ič iu i 50 m. k u n i 
gys t ė s jub i l ie jaus sukak 
tyje. 

Sveikiname Jus , Garbin
gasis Lietuvos sostinės Vysku
pe, auks in io kunigys tės 
jubiliejaus proga! 

Viešpats Jus, Ekscelencija, 
per 50 kunigiškos tarnybos 
metų vedė vis arčiau ir arčiau 
Savęs. Prieš 31 metus da\-ęs 
kunigiškojo pašaukimo pilnat
vę vyskupystėje, jau 25 metai 
kai leidžia Jums stovėti po 
savo kryžiumi Žagarės trem
ties tylumoj. 

Jūsų gyvenimo kelias gyvas 
l i u d i j i m a s L i e tuva i i r 
pasauliui, kad ir XX-tame 
amžiuje Bažnyčia turi tokių 
Ganytojų, kurių nei mirtis, nei 
gyvenimas, nei angelai, nei 
galybės, nei aukštumos, nei 
gelmės, nei jokie kiti kūriniai 
negali atskirti nuo Dievo 
meilės, kuri yra mūsų Viešpa
tyje Kristuje -Jėzuje (Rom. 
8,38). 

Te didžioji Kristaus ir Jo 
Bažnyčios meilė pa la iko 
Jūsų jėgas, kad dar ilgus 
metus galėtumėte mums švies
ti kilniu ištikimybės Dievui 
pavyzdžiu! 

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius, Telšių vyskupijos 
kunigų t a ryba Telšių vyskupi
jos kunigų vardu pasirašė: 
vysk. Antanas Vaičius, kun. 
A l b i n a s A r n a š i u s , k u n . 
Bronius Burneikis, kun. Jonas 
Gedvilą. kun. Juozapas 
G e d g a u d a s . k u n . k a n . 
Kazimieras Gasčiūnas. kun. 
Jonas Kauneckas. kun. Petras 

Puzaras, kun. Adolfas Pudže-
mis. kun. Juozas Pačinskas, 
kun. Tadas Poška kun. Petras 
Palšis, kun. kan. Juozapas 
Miklovas, kun. Bernardas 
Talaišis. 

J . E . Vilniaus Arkivys
kupi jos A p a š t a l i š k a j a m 
Administratoriui vyskupui 
Julijonui Steponavičiui 

Jūsų Ekscelencija Lietuvos 
Bažnyčios Vyskupe, Šlovin
gasis Jubiliate, 

Su gilia pagarba ir nuošir
dumu s v e i k i n a m e J ū s ų 
Ekscelenciją su kunigystės 
auksiniu jubiliejumi ir 75 metų 
gyvenimo sukaktimi. 

Skaudžiais pergyvenimais 
turtingi Jūsų gyvenimo metai. 
Mums netekus Jūsų, Panevėžio 
vyskupijoje liko neužgydyta 
žaizda. 

II Vatikano susirinkimas 
skatina būti solidariais, broliš
koj meilėj apsupant visus dėl 
Kristaus Vardo varžomus 
Dvasios Vadovus. 

Nors patyrėte ignoranciją iš 
įvairių pozicijų, bet Jūsų ištiki
mybė Bažnyčiai ir mūsų 
tautai šviečia ir tuo Jūsų 
asmenybė dar didingesnė ir 
mums artimesnė. Žmogiška 
būtimi atskirti — dvasioj ar
timi. 

Linkime, Jūsų Ekscelencija, 
stiprybės ištikimybėje, aukos 
ir Dievo meilės galia tęsti 
Vyskupo misiją. Ilgiausių 
metų! 

1986.VI.21 
Pasirašė 90 Panevėžio 

vyskupijos kunigų 

Karceris, kad kalbėjo estiškai 
M a s k v a . — Neseniai iš 

kalėjimų išleisti šeši disi
dentai, susirinkę į vieną 
nuošalų butą, pasakė, kad 
mažiau negu šimtas kalinių 
yra išleista į laisvę, kai 
vyriausybė išleido dekretą, 
pagal kurį yra dovanojamos 
kaltės, kurie buvo nuteisti už 
įvairius politinius veiksmus. 
Jie sako, kad dar yra daugiau, 
negu t ūks t an t i s asmenų 
kalėjimuose bei psichiatrinėse 
ligoninėse ir pranešė užsienio 
žurnalistams, kad tik mažas 
skaičius politinių kalinių buvo 
išleista iš nelaisvės. Jie 
džiaugiasi galėję sugrįžti pas 
savo šeimas, tačiau negalį 
pamiršti ten likusių draugų, 
sako Sergei Grigoryants, kuris 
yra žurnalistas ir kritikas. Jis 
buvo išleistas tik prieš tris 
savaites. 

Dis identų p r a n e š i m a s 
Jo bute įvyko spaudos 

konferencija. Joje dalyvavo 
šie Sovietų Sąjungos disi
dentai: Josef Begun, kovo
tojas už žydų teises. Alek-
sandr Ogordnikov, krikščionių 
ortodoksų veikėjas. Genrik 
Altunyan. žmogaus teisių 
gynėjas , Lev Timofeyev, 
ekonomistas, ir Paruir Ai-
rikyan. armėnų teisių kovo
tojas. Jie skaitė pavardes, 
kurie politiniai kaliniai tebėra 

. kalėjimuose, aiškino sunkias 
kalinimo sąlygas. Kaliniai 
sugrūsti į mažas celes, dažnai 
yra sargų mušami, laikomi 
alkani ir įmetami į šaltas 
baudžiamąsias celes. Disiden-

Buvęs prezidentas Jimmy Carter su Koptų Bažnyčios galva Shenuda Cairo mieste. Carteris 
čia pasakė, kad jis nėra Amerikos vyriausybės reprezentantas. Jis ir jo žmona Rosalynn yra 
privačioje kelionėje po penkias valstybes Viduriniuose Rytuose ir Siaurės Afrikoje. 

Buvusio prezidento kelionės 

tas Begun pastebėjo, kad žmo
nių gyvenimas Sovietų Sąjun
goje keičiasi į gerąją pusę, 
tačiau stovyklose kalinamų 
politinių kalinių gyvenimas 
žymiai pablogėjo. 

Skausmingas 
motinos susi t ikimas 

J is papasakojo labai įdomų 
atsitikimą. Spauda rašė. kad 
tautiniai stipriai nusiteikęs 
estas Mart Nikius yra paleis
tas. Taip rašė ir „Draugas". 
Deja, jis tebėra laikomas grieš-
to režimo stovykloje. Jo moti
na atvyko aplankyti sūnų, 
labai prižiūrimą sargybinių, į 
Čistopolio darbo lagerį, 
kuriame jos sūnus laikomas. 
Ji kalbėjo estiškai su savo 
sūnumi, nes ji nemoka rusiš
kai. 

Pasibaigus motinos vizitui, 
jos sūnus Mart buvo surakin
tomis rankomis ir net kojo
mis, senutei matant, išvestas, 
pasakojo Begun. „Jis buvo 
uždarytas penkiolikai dienų į 
izoliacijos celę dėl to, kad 
kalbėjo su motina estiškai". 

Išleisti t ik 94 
Kai šie disidentai pasakojo 

žurnalistams apie įvykius ir 
sąlygas, netikėtai buvo 
paskambinta ir pranešta, kad 
dar du disidentai išleisti: 
hebrajų kalbos mokytojas Leo-
nid Volvosky ir poetas Viktor 
Nikipelov. Tad šiuo metu 
įskaitant ir šiuos abu paleis
tuosius, pagal Begun duome
nis, yra paleisti tik 94 kali
niai, o jau prieš mėnesį sovietų 

Washingtonas . — Buvęs 
prezidentas Jimmy Carter 
savo kelionės metu Vidu
riniuose Rytuose kritikavo 
prezidento Reagano vedamą 
politiką, kad jis pasirinkęs 
militarinį sprendimą vietoje 
diplomatinio, jog išspręstų 
pasaulio problemas. Baltieji 
rūmai tuoj griežtai reagavo: 
„Mes esame giliai nepaten
kinti jo komentarais. Atrodo, 
kad jis norėjo padėti užsienio 
reikaluose tame regione, kriti
kuodamas Amerikos vadus, 
būdamas pats užsienyje, kas 
yra neleistina", sako Marlin 
Fitzvvater, kalbėdamas iš 
Baltųjų rūmų. 

Ne d ip lomat i ška 
ka lba 

Prieš Carteriui išvykstant, 
jis buvo supažindintas su 
užsienio politikos reikalais, 
kai jam trumpai apie tai 
pasakojo Saugumo tarybos 
viršininkas Frank Carlucci ir 
Valstybės departamento atsto
vas Richard C. Murphy. 

Carteris, būdamas Cairo 
mieste ir kalbėdamas diploma
tams ir prekybininkams, išsi
reiškė, kad „Reaganas yra 
daugiau susirūpinęs sufor
muoti contras armiją, kuri 
nuverstų sandinistų vyriausy
bę, arba iškelti marinus į Liba-

užsienio ministerijos aukšto 
rango pareigūnas pranešė, kad 
paleista 140 politinių kalinių. 

„Kodėl mes 
buvome i š le i s t i " 

Disidentai į šią spaudos 
konferenciją pakvietė ir sovie
tų žurnalistus. Dalyvavo tik 
vienas. Juo buvo Maskvos 
žinių reporteris, kurios eina 
rusų kalba kartą savaitėje. 
Savai t rašt is tur i 250,000 
spausdintų egzempliorių ir dar 
yra spausdinamas penkiomis 
kalbomis. 

Ekonomistas M. Timofeyev 
pastebėjo, kad vyriausybė 
niekada nepaskelbė viešai 
paleistųjų ir nepaaiškino kodėl 
juos išleido. „Mes norime žino
ti, kodėl mes buvome išleisti, ir 
žmonės nori žinoti", sako jis. 
Begun reikalavo, kad Sovietų 
Sąjunga ne tik kad paleistų 
politinius kalinius, bet kad ir 
atšauktų tuos kaltinimus. 
Paleidimas be atšaukimo 
bausmės duoda KGB agen
tams laisvas rankas vėl bet 
kada juos suimti. 

ną ir panaudoti karo laivus, 
iŠ kurių apšaudytų Beiruto 
kaimus, negu kad tuos klausi
mus išrištų pasitarimų keliu". 

C a r t e r i s turėtų 
tylėt i 

Spaudos pranešėjas Fitz
vvater pasakė iš Baltųjų rūmų, 
kad Carteris turėt i tylėti, nes 
Vudurinieji Rytai yra visada 
opi problema. Jis griežtai 
atmetė jo teigimą, kad Reaga
nas nesirūpina taika tame 
regione. „Yra netiesa, kad ši 
adminis t rac i ja nesirūpina 
diplomatiniais kanalais siekti 
taikos". Paprastai, buvęs 
prezidentas nekritikuoja esa
mo prezidento, kai jis važi
nėja užsienio kraštuose. Carte
ris to nesilaiko. 

Iš Egipto Carteris atvyko j 
Siriją. Damascus mieste jis 
dukart susitiko su Sirijos 
prezidentu Hafez Assadu ir 
norėjo, kad šis padėtų išlais
vinti pagrobtuosius amerikie
čius iš Libano. Po trijų su puse 
valandų pasitarimų Carteris 
išėjo tuščiomis rankomis ir 
dirbtinu šypsniu. Jo garbei 
buvo suruoštas ir balius. Čia 
Carteris atsisakė pasakyti, 
apie ką jie kalbėjosi su Assa
du. Po šešių valandų prezi
dentūra išleido pranešimą, 
kad tik buvo su Carteriu 
pasikeis ta mintimis apie 
tarptautinius įvykius. Paskui 
Carteris dalyvavo pamaldose 
iš jų išėjęs taip pat nieko nepa
sakojo žurnalistams. Spauda 
daro išvadas, kad Carteriui 
misija su Assadu nepasisekė. 
Apie pagrobtuosius visai 
nebekalbama. 

Diplomatai k i ta ip 
galvoja 

Vakarų diplomatai sako, 
kad Carterio vizitas Sirijoje 
yra atidarymas durų į Ameri
ką. „Nedarykine klaidos, 
pagrobtieji ar nepagrobtieji, 
bet Sirija žiūri į < 'arterio vizi
tą, kaip svarbų žmgsnį išeiti iš 
izoliacijos", sak< vienas vaka
rietis diplomatas. Sovietų — 
sirų santykiai šaltėja. Car
teris betgi pasala kad apie šį 
vizitą padary? pranešimą 
valstybės departamente. 

Carterio kelionės sąraše yra 
lankymasis Algprijoje, Jor
dane ir Izraelyje Sirijoje jis 
dar važinėjo po sostinės 

Delegacija Teisingumo 
departamente 
Diskusijos OSI reikalu 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Paryžiaus lietuviai kovo 
7 d. paminėjo drauge Lietuvos 
Nepriklausomybės ir lietuvių 
tautos globėjo š\ ento Kazimie
ro šventes. Ta proga Mišias už 
Lietuvos laisvę aukojo Pary
žiaus vyskupas pagelbininkas 
Claude Frikart drauge su 
Prancūzijos lietuvių sielova
dos direktorium prelatu Jonu 
Petrošium. Akademinėje daly
je kalbėjo prancūzų-baltų 
draugijos pirmininkas Prancū
zijos ambasadorius de la Sab-
liere, Paryžiaus universiteto 
garbės profesorius Georgės 
Matore, Meninę programą atli
ko iš Federacinės Vokietijos 
atvykę Vasario 16-sios lietu
vių gimnazijos mokiniai. 

— Maskvoje pranešta, kad 
K a z a k s t a n o g e n e r a l i n i s 
sekretorius D. Kunajev turės 
atsakyti partijos teisme už 
korupciją ir asmeninį savęs 
iškėlimą bei garbinimą. J is 
neseniai buvo priverstas 
pasitraukti iš politbiuro nairų. 
Jei ir čia nesugebės apsiginti, 
bus pašalintas ir iš partijos 
narių. 

— Chicagoje — JAV proku
roras Anton Valukas iškėlė 
bylas už sukčiavimus ir ėmi
mus kyšių išduodant įvairius 
miesto leidimus vienuolikai 
miesto tarnautojų, įskaitant ir 
vieną miesto seniūną. 

— Tel Avive Jerusalem Post 
dienrašt is praneša, kad 
Izraelio auklėjimo mokyklų 
ministerija uždraudė mokyklo
se naudoti Naująjį Testa
mentą. 

— Jeruzalės ligoninėje gimė 
rusų revoliucionieriaus I>eono 
Trotskio anūko Axelrod sūnus, 
kuris prieš kelis metus yra 
atvykęs iš Sovietų Sąjungos. 
Kaip žinome. Trotsky buvo 
gimęs su Lev Bronstein pavar
de, kuris su Vladimir I^eninu 
buvo principiniai bolševikų 
1917 metų revol iuci jos 
architektai. 

— Briuselyje vienas vedy
bų biuras paskelbė konkursą 
romantiškiausiam ir gražiau 
šiam laiškui, už kurį paskyrė 
puikią dovaną. Komisija, 
perskaičiusi apie 800 laiškų, 
premiją pripažino Kristinai 
Maure. Kai Kristina atvyko 
atsiimti savo laimėtos premi 

apylinkes ir lankė bažnyčias j o s , paaiškėjo, kad ji.. 79 metų 
bei Maalulos vienuolyną. ir niekada nebuvo ištekėjusi 

VVashingtonas. — Po 18 
mėnesių tylos Teisingumo 
departamento v i r š i n i n k a s 
Edwin Meese pagaliau sutiko 
priimti tautinių organizacijų 
atstovus, kurie k r i t i kuo j a 
Specialių Investigacijų įstai
gos darbus. 

Šią delegaciją sudarė dr. 
Myron Kuropas, Ukrainiečių 
Tautinės sąjungos atstovas. 
Antanas Mažeika, Koalicijos 
už konstitucinį teisingumą 
pirmininkas, Mari-Ann Rik-
ken, Amerikos Estų tarybos 
atstovė, Rasa Razgaitienė, 
Americans for Due Process 
koordinatorė, Ojars Kalnins, 
Amerikos Latvių t a r y b o s 
direktorius, ir Algimantas 
Gečys, Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas. 

Pr ieš d e p o r t a c i j a s 
Delegacija konstatavo, kad, 

nežiūrint, ar estas Linnas yra 
kaltas, ar ne, deportacija į 
Sovietų Sąjungą y ra visiškai 
nepriimtina. Tai sudarytų 
įspūdį visame pasaulyje, kad 
Amerika pripažįsta sovietų 
sistemą tokiame pa t teisi
niame lygyje, kaip ir pačios 
Amerikos. Delegacija pareiš
kė, kad jie mano, jog reikėtų 
išleisti įstatymą, pagal kurį 
tie, kurie yra apkaltinti Antro
jo pasaulinio karo nusikalti
mais, būtų teisiami Ameri
koje. 

Keturi p r o k u r o r o 
p u n k t a i 

JAV prokuroras Edvvin 
Meese delegacijai pateikė 
šiuos keturius punktus: 

jis dar nepadaręs sprendi
mo deportuoti Linną į Sovietų 
Sąjungą, jei joks kraš tas jo 
nepriims (šiuo metu jau tas 
terminas yra pasibaigęs); 

jis neturi nieko prieš, kad 
būtų išleistas įstatymas, pagal 
kurį būtų karo meto nusikalti
mai sprendžiami Amerikoje; 

jis sako, kad paskirs specia
lų liason asmenį iš Teisin
gumo depratamento, bet ne iš 
OSI įstaigos, susitikti su Rytų 
europiečiais ir pa t i r t i jų 
nuomones ir visa t a i pranešti 
tiesiog jam, generaliniam 
prokurorui; 

jis sakė, kad susipažins su 
Los Ange les T i m e s ir 

Lietuviai 
Kolumbijoje 

K o l u m b i j o s l i e t u v i ų 
bendruomenę dabar sudaro 
apie penki šimtai narių, kurie 
gyvai reiškiasi taut inė je 
veikloje, ypač rūpinasi pasto
viai informuoti vietos visuo
menę ir politinius veikėjus 
apie Lietuvą, jos dabartinę 
sunkią padėtį ir apie tautos 
s i ek ius a t g a u t i l a i s v ę . 
Gausiausi lietuvių bendruo
menės vienetai yra įsikūrę 
sostinėje Bogotoje ir Medei-
line. Abiejuose miestuose 
lietuviai turi savo namus, 
kuriuose telkiasi visa lietu
viškoji veikla. Medelline lietu
viai turi taip pat savo 
koplyčią, talpinančią kelis 
šimtus žmonių. Kolumbijoje 
lietuviai, ypač praktiškųjų 
profesijų žmonės, yra gerai 
įsikūrę. Jų dvasiniu aptarna
vimu rūpinasi t rys saleziečiai 
kunigai — Vaclovas Dubins-
kas, Mykolas Tamošiūnas ir 
Stasys Matutis. Didesnis lietu
vių skaičius Kolumbijoje įsiku
rt pokario metais, bet jų dalis 
vėliau emigravo į JAV. 

VVashington Post aprašymais, 
kuriuose buvo rašyta apie 
pilietybės atėmimą ir apie 
liudijimus tuose atvejuose. 

R y š i n i n k o p a s k y r i m a s 
Dr. Kuropos mano, kad 

prokuroro Meese pareiškimai, 
kurie liečia karo meto nusi
kaltimų įstatymą ir pasky
rimas liason asmens, turėtų 
būti patys svarbiausi dalykai 
Amerikos tautybių bendruo
menėms. Tautybės nėra už tai. 
kad apgintų ar slėptų karo 
nusikaltėlius, kaip Eli Rosen-
b a u m i š Pasau l io Žydų 
K o n g r e s o o r g a n i z a c i j o s 
mano, „bet mes visi esame 
susirūpinę bylų vedimo eiga", 
sako dr. Kuropas. 

Ukrainiečių spauda rašo. 
kad šis pasimatymas buvo 
labai naudingas. Teisingumo 
s e k r e t o r i u s su d ė m e s i u 
išklausė kalbėjusius delegaci
jos narius. R. Razgaitienė 
kalbėjo apie liudininkus OSI 
bylose ir jų medžiagą, kuri 
gaunama iš sovietų šaltinių, ir 
tai yra faktai, bet ne retorika, 
kad ta medžiaga klastojama. 
Kaip žinome. OSI sako, kad su 
gauta medžiaga iš sovietų 
arba su jų liudininkais nėra 
jokių problemų. M. Rikken po 
vizito pasakojo, kad jos įspū
dis buvo geras ir svarbu dabar 
koks asmuo bus paskirtas 
p a l a i k y t i r y š i a m s su 
tautinėmis bendruomenėmis. 

Suk la id ino spaudą 
Vienas įdomus reiškinys yra 

tai , kad apie šį pasitarimą 
nebuvo pranešta amerikiečių 
spaudai ir neduota apie tai 
jokių informacijų. Keli repor
teriai pasakė, kad iš Teisin
gumo departamento jie buvo 
klaidinami: kad tokio priėmi
mo pas generalinį prokurorą iš 
viso nėra, o vėliau, kad toks 
priėmimas įvyks tik kitą 
dieną. M. Rikken pastebėjo, 
kad didžioji spauda beveik 
nesidomėjo tuo įvykiu, kai 
paprastai daug mažesni daly
kai yra žurnalistų sekami ir 
aprašomi. Po pasitarimo tik 
keli mažesni laikraščiai iš 
Associated Press gavo žinią, 
kaip ir anksčiau. 

S iųskime t e l e g r a m a s 
Visos šios tautybės— estai, 

latviai, lietuviai ir ukrainie
čiai ragina savo žmones siųsti 
telegramas savo kongres-
menams ir senatoriams ir 
prašyti, kad būtų išleistas 
įstatymas, jog karo meto 
nusikaltėliai būti teisiami 
Amerikoje, bet ne kitame kraš
te. Prašome skambinti 1 -800-
325-6O00 ir prašyti 9091 
operatorės ir aišku, pasakyti 
kokiu reikalu skambina . 
Reikia pasakyti savo pavar
dę, telefono numerį ir zip 
numerį. Prašoma nedelsti su 
skambinimu. Ukrainiečiai, es

ta i ir latviai jau veda skubią 
akciją. Padarykime tai ir mes. 

K A L E N D O R I U S 
Kovo 24 d.: Gabrielis, Liu

cija. Hilda. Daumantas . Niką. 
Kovo 25 d.: Hera ldas . 

Vaišvilkas, Kante. Tolivarda. 

O R A S 
teka 5:49. Saulė 

6:06. 
Temperatūra 

naktį 40 1. 

leidžiasi 

dieną 53 1.. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI tE SVEIKU. P.UfcGOMO UGDYMAS 

KELIAS } SVEIKATA. BIS S*. Calijonda Ave., Chicago, IU. 

IO.V.AS ADOM.AV.'Č;US, M.D. 

SKRANDYJE PER DAUG 
ŽALSVO SKYSČIO 

- NIEKAS NEPADEDA. 
KAS DARYTI? 

Klausimą* Gerbiamas p. 
Daktar*, lm?> feyvenų Kana
doje, (jaune laikraštį ..Drau
gą" ir visad* skaitau straips
nius „Kelias j Sveikatą". Aš 
juos labai Įvertinu, nes juose 
randu labai daug gerų patari
mų. Tų patarimų prisilaikyda 
ma ir aš pataisiau savo 
sveikatą, už ką esu Jums, p. 
daktare, labai dėkinga. 

Dabar kreipiuosi į Jus su 
vienu prašymu. Mano anūkė 
gyvena Lietuvoje. J i jau 
baigia 20-tus metus. Dabar 
yra studentė. Gal nuc e-nių ar 
10-ties metų pradėjo jai 
skaudėti skrandį. Pas dak
tarus nesikreipė. Motina 
galvojo , kad i š a u g s ir 
skaudėjimas pranyks. Taip 
nebuvo. Todėl nuo kokių 16-
kos metų pradėjo kreiptis pas 
gydytojus. Darė tyrimus, svie
te rentgenu, žaizdos neranda. 
Ir ligoninėje gulėjo. Žinoma, 
vaistus kažkokius naudoja, tik 
aš nežinau, kokius. 

1986 m. vasario mėn. man 
rašė: buvau ligoninėje, švietė 
skrandį ir paskvrė naują 
gydymą. Aiškina, nieko 
baisaus neradę, bet jai nėra 
gerai. Paskyrė naujų vaistų. 
Anksčiau naudoti netiko. 
Rašo, kad dabar nustatė, jog 
skrandyje yra per daug žalsvo 
skysčio, kuris ir gadina viską. 

J au metai iaiko ir jokie 
gydymai nepadeda. Kartais 
skauda, kartais neskauda. 
Dabar rašo, kad leidžia kokias 
injekcijas. 

Labai prašau daktaro 
atsakyti, kokia čia liga. ar išgy
doma, ar neišgydoma. Gal 
patar tumėt Tamsta , kaip 
maitintis ir kokiais vaistais 
gydytis. Šiaip mergina gražiai 
nuaugusi, yra gabi, darbšti ir 
labai jautri. Iš anksto sakau 
ačiū ir lauksiu atsakymo. Su 
pagarba. 

Atsakymas. Tegul ji būna 
r toliau savo gydytojo priežiū
roje. Čia tik bendrai galima 
pakalbėti apie jos stovį. 

Pirmas dalykas, ji turi būti 
ištirta pagal dabartinės medi
cinos pajėgusią. Jai reikia 
padaryta gastroskopiją. Tai 
stemplės skrandžio ir dvylika
pirštės žarn»s tyrimas su švie
sos vamzdeliu. Vilniuje toks 
tyrimas tikrai atliekamas. 
Mat, skrandžio švietimas 
neparodo mažų Žaizdelių, 
uždegimo ir kitokių pakitimų, 
kurie gali sukelti negerumus. 

Jos liga. kiek iš aprašymo 
aišku, yra tulžies (žalsvo 
skysčio) buvimas skrandyje. 
Jos ten neturi būti. Tulžis turi 
būti tik dvylikapirštėje žarno

je. Tulžies rūgštys erzina 
skrandžio gleivinę. Ji jautri — 
per ilgai atsidaro skrandžio 
vartai j dvylikapirštę žarną ir 
tuo pačiu įsilieja tulžis į 
skrandį. Cia ta negerovė vadi
nama „bile ga s t r i t i s " (bile — 
tulžis). Tai tulžinis skrandžio 
sujaudinimas. Nors biopsija 
nerodo skrandžio gleivinės 
uždegimo, žmogus vis vien 
skundžiasi skausmais. Tokio 
stovio gydymas nėra lengvas 
ir Amer iko je . Gydy to jų 
konferencijose jis dažnai apta
riamas. 

Cook apskrities ligoninėje 
tokie ligonys sėkmingai gydo
mo tokiu būdu. Naudojami 
dvejopi vaistai prieš rūgš
tis „(antacnds"), kaip Mylanta 
ir Onestran milteliai — jų po 
pokelį kas šešios valandos su 
stikline vaisių sunkos, galima 
juos su sriuba paimti, tik 
niekada sausų miltelių neimti. 
Lengvesniais atvejais imami 
Mylanta su Tagamet tabletė
mis. Labai sunkiais atvejais, 
nepadedant ne minė tam 
gydymui, daroma operacija 
(Biilroth I), kuria palengvi
namas tulžies nutekėjimas 
žemyn į žarnas. Mylanta ima
ma valandą po valgio ir vėl 
po trijų valandų, taip tris 
kartus ir dar einant gulti: iš 
viso spetynis kartus per dieną 
pc valgomą šaukštą. 

Pasiuskit šitą aprašymą 
ligonei. Vėl parašyk. 

KAI IŠKEPTA 
BULVĖ SUTINKA 
N E D A K E P T Ą J A 

Klausimas. Brangus dr. 
Adomavičiau! šiandien turė
jome m a ž a m e F l o r i d o s 
miestelyje lietuvių pensininkų 
susirinkimą. Buvo diskutuota 
įvairūs einamieji reikalai, bet 
didžiausias dėmesys buvo 
sveikatos klausimui. 

Buvo toks a t s i t ik imas . 
Atvažiavo mano sesers duktė 
iš San Francisco pas mane 
svečiuosna. Kuomet sutikau ją 
stotyje, ji mane norėjo 
pabučiuoti į burną, bet aš 
nusukau nuo jos veidą. Ji 
labai užsigavo: dėde, kodėl tu 
nenori su manimi sveikintis? 
0 aš jai atsakiau, kad nenoriu 
užsikrėsti AIDS liga. Tai ji 
man sakė: Tu mane laikai 
venerike. Aš jai sakau, kad ne, 
bet bijau užsikrėsti dėl to, kad 
ta liga yra labai paplitusi 
Amerikoje. 

Su ta mergaite iškilo labai 
didelis ginčas. Ji sako, kad ta 
liga negalima užsikrėsti per 
burną. Jokia liga per burną 
negalima užsikrėsti. Kad mes 

Jurgis Bajalis (kr.). Antanas Kleiza ir Sofija Oželienė klausosi svei
katos patarimų Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. ML Nagio 

Aleksandras Plėnys kr \lvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje rodo 
savo gamybos v ideo filmą — Šv Kazimiero minėjimą ChicaRoskated 
rnįe. dafji i Mpant kardinolai ir giedant SCK ka/.imierWimr Marquett«' 
Parko parapijos chorana _ . , . . 

N u t o r M. N a g i o 

esame seni žmonės, visi durni 
ir ji nenorinti su mumis* visai 
diskutuoti, nes ji ligoninėje 
dirbanti ir viską žinanti. Praė
jus kelioms valandoms ji 
pasiėmė čemodaną ir išvažia
vo. 

Pasidarė didžiausia nesan
taika tarp mano žmonos ir 
manęs ir dabar nežinau, ar 
kaltė yra mano, ar ne. 

Prieš du mėnesius buvo 
panašus atsitikimas. Valgėme 
valgykloje su žmona. Žiūriu, 
mano žmonai padavė vandenį 
gerti iš tos pat stiklinės — 
visai neplovus — kur kita 
moteris gėrė, tik pakeitė 
vandenį ir ledus. Aš paėmiau 
tą stiklą ir trenkiau į žemę, bet 
pašaukė policiją ir mane išva
rė laukan. 

Visi sus i r inkę nutarėm 
kreiptis į Tamstą, p. Daktare. 
Jūs daugeliui žmonių pagebs-
tite, o mes visi užtraukiam 
nors tiek: Ilgiausių metų, 
šimtą metų, sveikų metų Tau, 
Daktare. 

Paredaguok mano laišką, 
todėl, kad ne rašytojas, bet 
ūkininkas — dovanok už 
klaidas. 

1. Ar venerinės ligos AIDS, 
sifilis, triperis yra užkrečia
mos per bumą, nosį, akis ir 
t.t.? 

2. kelionėje moteliuose, ar 
ga l ima užsikrėsti lovoje, 
prausykloje ir duše? 

3. Kaimyno žmona turi 
mergaitę, kurią maitina kita 
motina savu pienu, nes labai 
daug pieno turi, kad užtenka 
savo vaikui ir kaimyno — ar 
gali užkrėsti venerine liga? 

4. Kokie simptomai pradžio
je užsikrėtus venerinėmis 
ligomis? 

Daug linkėjimų mūsų 
gerbiamam Daktarui. Laukia
me Jūsų atsakymo per laikraš
tį „Draugą". 

A t s a k y m a s . Ačiū už taip 
gyvenimišką laišką. Esi labai 
išmintingas ūkininkas. Tiesa 
yra, kad kepta ir nedakepta 
bulvė pilvą gadina. Tokią 
T a m s t a sut ikai ir daug 
nemalonumo susilaukei. Esi 
teisus visuose savo elgesiuose, 
tik ateityje būk diplomatiikes-
n i s : s e s e r ė č i a i r a m i a i 
paaiškink, kad dabar jau 
užmirštas yra senoviškas bur-
non sveikinimasis — vien dėl 
higienos reikalavimų. Pietų 
Amerikoje ir seniau Lietuvoje 
jau vien tik žandus suglausda 
mi žmonės sveikinasi. Taip 
reikia elgtis mums visiems. 
Burnomis bučiavimąsi paliki
m e į s i m y l ė j ė l i a m s i r 
miegamuose esantiems. 

Teisingai nepritari gėrimui 
iš to paties neplauto stiklo 
keliems žmonėms. Tik ir čia 
reikia ramumo: neik į tokias 
vietas, kur taip nehigieniškai 
elgiamasi. Virtuvėje tokioje 
vietoje gali būti neleistinai 
prasilenkiama su švara. Užsi
krėtimas ligomis galimas. 
Viso pa»*ulio neišlyginsi — 
aplenk iš tolo kitą kartą tokias 
užeigas. 

Nenusimink, kad nedakepta 
bulvė greit išvyko. J i būtų 
daugiau žalos pridariusi, nes ji 
„viską žino" ir Tamstą koliojo 
vos tik Tamstos namų sienks-
tų peržengusi. Jokia gailes
tingoji sesuo negalėtų taip 
tvirtinti, nes specialistai dar 
daug ko nežino apie AIDS 

ligą. Ji, matyt, yra iš tų 
medicinišką abėcėlę pasklai-
džiusiųjų ir jau žinovais 
besidedančiųjų. Palikime 
tokius ramybėje ir su jais 
nesipykime, nes jie yra 
nepataisomai prie netiesos 
prisišlieję. 

Į Tamstos paklausimus at
sakant, reiktų knygą parašy
ti. Paminėsim svarbiau
sius . 1. Venerinės ligos 
užkrečiamos per burną, jei 
sifilinė žaizdelė bus burnos 

3. Vien per pieną gali būti 
užsikrečiama AIDS liga. Mat, 
yra dar nežinomi visi keliai, 
kuriais tos ligos sukėlėjai 
patenka į sveiko žmogaus 
kūną. Visų sergančiojo skys
čių reikia vengti (šlapimo, 
vyro sėklos, kraujo...). Jie turi 
nepatekti ant sveiko žmogaus 
gleivinės ar nubrozdytos odos. 

4. Užsikrėtus AIDS ligos 
virusais jokio negalavimo 
žmogus nejaučia. Tik susirgęs 
AIDS liga žmogus pradeda 
mirtinai šitaip negaluoti. 

a. Neišaiškinamas, vis didė
jantis ir nuolatinis nuovargis. 

b. Karštis iki 101-102 F, 
naktinis prakaitavimas, užsi-
tęsiąs savaitėmis. 

c. Nuolat užeinąs viduria
vimas. 

d. Neišaiškintos priežasties 
svorio netekimas — daugiau 
negu 10 svarų per du mėne
sius. 

e. Baltos, kaip sniego 
gabalėliai gniūžtelės burnoje 
ir ant liežuvio. 

f. Rožinės ar violetinės 
dėmės bei pakilimai ant odos, 
kurie paspaudus nepabąla ir 
nepranyksta. 

g. Neišaiškintos priežasties 
sutinusios liaukos pažastyse, 
kakle ir kirkšnyse. 

h. Nuolatinis sausas kosulys 
gleivinėje ar ant lūpos. AIDS ir kvapo trukumas 
liga užsikrečiama, kai sergan- Tik jau nesimeskime į pani-
čiojo kūno skysčiai patenka ką turėdami vieną, kitą iŠ tų 
ant sveiko žmogaus gleivinės aštuonių ženklų. Jie gali atsi-
ir sužalotos odos. Stengia- rasti visai ne dėl AIDS ligos, 
masi, ligoninėje tiriant AIDS Tik jei tokie atsiranda ir ilges-
ligonį, kad jo skysčiai 
nepatektų gydytojui į akis 
(kosint, iš skrandžio atlietas 
skystis). Todėl dėvimi specia
lūs akiniai. Manoma, kad 

nį laiką laikosi ir kitos ligos 
neturima, reikia kreiptis į 
gydytoją. 

Ačiū už linkėjimus. Bet ką 
Tamstos veiksite su šimtame-

seilėse sergančiojo AIDS liga čiu šiuo skyriumi? Geriau visi 
nedaug tos ligos virusų atsi- dabar dirbkime ir gyvenkime, 
randa, bet vis vien atsargumas k a d ^ u o į igįa u darbingais 
čia vietoje, nes turime reikalą išliktume ir vienas kitam kuo 
su nepagydoma liga. gausiau gerais darbais talkin-

2. Kelionėje nėra ko bijoti tume. Vėl parašykit apie 
užsikrėtimo lytine liga vien savus rūpesčius ~ jų pensinin-
miegant, naudojant išvietę bei 
dušą. Žinoma, jei neturima 
r e i k a l o m o t e l i u o s e su 
apkrėstaisiais. 

kams netrūksta. Tik ne tik 
skaitykit, bet ir pildykite čia 
t e i k i a m u s n u r o d y m u s . 
Sėkmės! 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Miami, Florida 
NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Šią lietuviams brangią šven

tę, kaip kasmet, pradėjome 
pamaldomis. Į Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią atsilankė 
daug maldininkų. Įneštos 
Amerikos, Lietuvos ir šaulių 
vėliavos. Kun. dr. Vincas 
Andriuška atlaikė pamaldas ir 
pasakė pamokslą. Giedojo 
..Bangos'- choras. Vargonavo 
muz. Algis Šimkus. Pamaldos 
baigtos Tautos himnu. 

Klubo salėje vyko minė
jimas. Ats i lankė 200 su 
viršum žmonių. Klubo prim. 
Elena Jorušienė atidarė minė
jimą pasveikindama visus 
šioje s v a r b i o j e d ienoje 
atsilankiusius. Pradėjus minė
jimą pakvietė įnešti vėliavas. 
Muz. Algiui Šimkui akompa
nuojant sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Pagerbti 
žuvusieji, invokaciją sukalbė
jo kun. dr. Vincas Andriuška. 
Trumpą, turiningą ir aktualią 
paskaitą skaitė žurnalistas 
Vytautas Semaška, pažymė
damas, kad mūsų padėtis nuo 

pernykšč ios V a s a r i o 16 
nepagerėjo. Mus vežė anks
čiau ir dabar dar žūsta lietu
vis Afganistane. Už mus 
niekas n e š a u k s , n i e k a s 
nerašys. Priespaudoje visi 
ryžtingesnį. Mes iš gero 
gyvenimo užmirštame savo 
kovos pareigą. Moralinės 
krizės metu negalime laikytis 
neutralumo, tik vienybės kovo
je mūsų galybė. 

Alice I^opez perskaitė Flori
dos gubernatoriaus ir Dade 
County proklamaciją ir Miami 
Lietuvių klubo rezoliuciją 
prezidentui Reaganui. Raštu 
sveikino latviai, vengrai ir 
estai. 

Meninę dalį atliko „Bangos" 
choras Sudainavo Dieve, 
saugok šalį mūs — L. Cheru-

bini, Oi žiba žiburėlis — J. 
Naujalio, Aras — Gorino, 
Tėviškėlė — Br. Budriūno. 
Marija Steikūnienė paskaitė 
St. Santvaro eilėraštį Lietuva. 
Po to dar padainavo Nemu
nas — Z. Reimerio, Piršleliai 
— 2. V. Bložės, Mergaitė — Z. 
Maironio ir Nemuno kloniai — 
Z. V. Bložės. Akompanavo 
muz. Danutė Liaugminienė. 
Visi džiaugėsi sava gerai 
atlikta programa ir gausiai 
plojo. Kasparas Radvila 
visoms choristėms įteikė po 
rožę. „Bangos" choro vadovei 
muz. Danutei Liaugminienei 
įteikta rožių puokštė. 

Pirmininkė E. Jonušienė 
padėkojo „Bangos" chorui, 
choro vadovei> paskaitininkui 
ir visiems dalyvavusiems šios 
dienos programoje. 

Visi vaišinosi labai skaniais 
pietumis ir ilgai dar šnekučia
vosi. 

Laisvės reikalams buvo 
suaukota 5,070 dol. Lietuvių 
Bendruomenei — 1,265, Altai 
900. Vlikui 2,905. Aukojo 
stambesnėmis sumomis: Vero
nika Kraševskienė, dr. Jadvy
ga ir Viktoras Dubinskai, 
Petras Skikūnas, S. A. Kama
rauskai , Br. Liškus, O. 
Kaulakienė, A. Juknevičius, 
dr. A. V. Taurai, O. P. Griške-
liai, J. S. Jazbučiai, V.I. 
Jokšai, S. K. šeputos, O. V. 
Š a m a t a u 8 k a i , J . J . 
Žebrauskai, S. V. Valiukai, 
Aušros šaulių kuopa, J. Gruz
dąs, O. P. Šilai, Ed. Yankienė, 
J. Landsbergis. S. K. Radvilai, 
E. A. Z igmanta i , O. J . 
Vaičekoniai, dr. Ed. K. Butri
mai, K. Šilinienė, dr. G. 
Stapulionienė. E. P. I>eonai, O. 
B. Sergaučiai, V. M. Bitinai, J. 
J. Maurukai, M. Vitkus ir kiti. 

Gunda K. 

Mažų asmenybių noras yra 
— surasti geradėją, didžiųjų 
noras — būti patiems gerais. 

Seemann 
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DR. LINAS A. SIORYS 
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V a l a n d o s pagal sus i tar imą 
T e L - 337 -1285 

TELEFONAS GELBĖT 
GYVYBEI 

Chicagoje pradėjo veikti 
telefonas, kuriuo jaunuoliai 
gali gauti pagalbą, jeigu jie 
linksta j savo gyvybės nutrau
kimą. Yra du telefonai: 228-
6400 ir 228-KIDS. Juos leng
va atsiminti pagal raides: 
Talkline arba — KHs line. 

DR. V1JAY BAJAJ 
GYDYTOJAS ia CHIRURGAS 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
C Y D N T O I A S IR C H I R U R G A S 

T e l . — 233 -8553 
S P E C I A L Y B Ė - A K I U L I G O S 

3 « 2 1 VV 103rd Street 
Va landos pacal sus i tar imą 

O f i s o tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOK ŠA 
V A I K V L I G O S 

6 4 4 1 S . P u l a s k i R d . 

V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
G Y D Y T O ! A S IR C H I R U R G A S 

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

o-O; antr 12-t>; penki 10-12; 1-6 

O f s . t e l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez . 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDiES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kedzie A v e . , 
C h i c a g o . I I I . 6 0 6 5 2 

Pirm. , an t r . . ketv ir penkt. 
p a g a i susi tar imą 

C a r d i a c D i a g n o s i s . Ltd. 

M a r q u e t t e M e d i c a l Bu i l d i ng 

6 1 3 2 S . K e d z i e 

C h i c a g o . L 6 0 6 2 9 

T e l . 4 3 6 - 7 7 0 0 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
š i rd ies ir Kraujagysl ių Ligos 
V a l a n d o s pagal susitarimą 

6 1 3 2 S. Kedz ie Ave . . C h i c a g o 
W A 5-2670 arba 48<»-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S L I G O S 

K O S M E T I N Ė C H I R U R G I J A 
Va landos pagal sus i tar imą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
S p e c i a l y b ė v i d a u s i r kraujo l igos 
Nech i ru rg in i s išsiplėtusių venų 

ir h e m c o i d ų gydymas 
5 5 4 0 S . P u l a s k i R o a d . T e l . 5 0 5 - 2 8 0 2 

V a l a n d o s paga l sus i tar imą 
Penk t . . antr . ketv ir penkt 

Re ika lu i esant a u a ž i u o j u ir Į n a m u s 

T e l . R E - H a n c e 5 - 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuv is gydyto jas 

3 9 2 5 W M t 5 9 t h S t r e e t 
V a i . : p i rm. , ant r . . ketv ir penkt . 

n u o 12-3 va i . pop ie t ir 4-6 v a i vak. 
Trec ir §e§t. uždaryta 

Te l . o f i s o i r b u t o : O L v m p i c 2-4159 

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

1443 So. 5 0 t h Ave. . C i c e r o 
Kasd ien t i k i 8 vai v a k 

i š s k v r u s trec\ Sešt 12 iki4 va i pop-.et 

Namu 584-5527 
DR. AL6I8 PAULIUS 
O R T O P E D I N Ė S L I G O S -

C H I R U R G U A 
6132 S. Kedzie, Chicago. I I I . 

T e l . 92S-2t>70 
1185 D u n d e e Ave.. E l e i n , 111 6 0 1 2 0 

Tel. 742-0255 
Va landos Pagai susi tanma 

T e l . 4 7 7 - 2 0 2 0 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ L I G O S - CHIRURGIJA 

2 0 2 5 N . U n c o l n Ava. 
C h i c a g o . ILL. 6 0 6 1 4 

Va landos pagal Susitarimą 

DR. L 0. PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O I A 
8104 S. Rober ts Road 

1 myl ia i vakarus n u o Harlem A v e 
T e l . 563-0700 

Va landos pagal susi t , inrra 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba l ietuviškai) 

O P T O M E T R I S T A S 
T i k r i n a akis Pr i ta iko akinius ir 

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

Va i pagal susitar imą. Uždaryta trec' 

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

P R O S T H O D O N T I C S - karūnė les 
t i l te l ia i p lokš te les ir bendro j ' praKtika 

2 6 5 0 W . 5 9 St . C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Va landos paga l sus i tar imą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPFCIALISTF 
M F D I C V L B U I L D I N G 
3200 W. Slst Street 

Ofiso tel. RF 7-1168: 
Rezid. 385-4811 

D r T u m a s o m o ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Speoalvbe - Ch i ru rg i ja 
2 4 5 4 VVest 71st Street 

T e l . 434-1818 - Rez. 852-0889 
Va i : p i r m . antr , ketv ir p e n k t . 

3 i k i 7 v v T i k susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė - V idaus ir plaučiu ligos 

2«3« W . 7 l t t St. . CMeaao. m. 
T«l.: 436-0100 

11800 Southw*st Htetiway 
Pa lo* M«lght». III M 4 6 3 

(312) 361 -0220 312) 3614)222 

D r . T u m a s o o i o ofisą pe rėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE V D M J 5 LIGOS 

2454 VV 7Ut Street 
434-2123 

Pirrn 2-7 Antr :r 
ketv <* 12. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T i ' PC'SLĖS IR 

P R O S T A T O C H I R U R G U A 
2 6 5 6 VV. 6 3 r d Street 

V a l . : « n t r . 1-4 p p. i r ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

O f i s o t e l . 776-2880. rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C, 
Specia lybė - V idaus hgu gydvto ias 

Kalbame lietuviškai 
616S S. Archer A v e . 'pr ie fentinl 

Valar.J.os pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 
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Lietuvos tikintieji reikalauja 

GRĄŽINTI 
BAŽNYČIAS 

SUŽĖRĖS LIETUVIŠKA STYGA 
t 

Pokalbis su dr. Petru Kisielium, 
Lietuvių Katalikų spaudos draugijos pirmininku 

„Carinė Rusija gerai supra
to, kad, kol nebus sunaikintas 
katalikų tikėjimas Lietuvoje ir 
nuslopinta tautinė sąmonė 
liaudyje, nuolatos kils riaušės 
ir pasipriešinimas carinės 
valdžios rusinimo politikai. To 
siekdama ji ėmė uždarinėti 
vienuolynus ir bažnyčias, 
ugdžiusias lietuvių liaudies 
gilų tikėjimą ir meilę savo 
kraštui. Žemaičių vyskupijoje 
buvo uždaryti 46 vienuolynai 
ir 23 koplyčios ir bažnyčios... 
Vyskupas M. Valančius nuro
dė: „Maskoliams bažnyčias 
atimant, katalikai ne vien turi 
šiaip jau vyresnybės melsti, 
kad to nedarytų, bet dar turi 
susibėgt i visos parapi jos 
žmonės, vyriški ir moteriškos, 
v a k a r č i u n e š i n o s . T u r i 
pripildyti, apgulti bažnyčią ir 
neleisti maskolių prie Dievo 
namų. Pačioje bažnyčioje turi 
nakvoti ir, su ašaromis giedo
dami, turi melsti Viešpaties, 
idant gelbėtų šventą savo 
bažnyčią. Jei kurį žmogų 

nė bažnyčia Lietuvos sostinė
je, pašvęsta vienintelio mūsų 
Šventojo garbei, ne tiktai buvo 
nusavinta, bet labai didelei 
tikinčiųjų paniekai paversta 
ateizmo muziejumi. Klaipėdos 
Marijos Taikos karalienės 
bažnyčia, pastatyta pokario 
metais tikinčiųjų lėšomis, 
nugriovus jos bokštą, pavers
ta koncertų sale. Kitos 
n u s a v i n t o s b a ž n y č i o s 
paverstos sandėliais, buiti
niais pastatais. 

P o k a r i o m e t a i s okup . 
Lietuvoje susikūrė nauji 
miestai, turintieji po keliolika 
tūkstančių gyventojų: Elektrė
nai, Naujoji Akmenė, Snieč
kus, Ignalina ir kiti. Prie Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio išaugo nau
jos gyvenvietės, mikrorajo
nais vadinamos. Nė vienoje jų 
nebuvo leista pastatyti bažny
čios. 

Okup. Lietuvos dvasininkai 
bei tikintieji daugelį kartų 
savo prašymais su daugybe 

maskoliai muštų, kapotų, parašų kreipėsi į okupacinės 
čaižytų su bizūnais, vis tai turi 
iškentėti". 

Šią pastraipą mes nurašėme 
iš neseniai mus pasiekusios 
LKB Kronikos Nr. 72, išleis
tos 1986 m. pabaigoje. Čia, be 
ko kita, buvo paminėta Kęstai-
čių bažnyčios gynimo 100 
metų sukaktis, kai cariniai 
rusai išplėšė iš žemaičių jų 
bažnytėlę. (Ši sukaktis mūsuo
se, rodos, buvo nepastebėta. 
Kęstaičių bž. tragedija yra 
aprašyta ,,Mūsų Lietuvos7' IV 
t., 54-57 psl.) 

Kaip M. Valančius rašė, taip 
ir buvo. Rusai persekiojo 
katalikus, atiminėjo jų švento
ves, katalikai jas gynė Kiauk
liuose (po 1863 m.), Žemait
k i e m y j e ( 1 8 9 2 m.)' , 
T y t u v ė n u o s e (1868 m.) , 
Kražiuose (1893 m.), Kęstai-
čiuose (1886 m.) ir kitur. 
Tikintieji gynė ne tiktai teisiš
kai, bet saugojo šventoves, 
budėjo šventoriuose ir bažny
čiose, kentėjo kazokų bizūnų 
smūgius. Kęstaičių bž. tragedi
ją dar ilgą laiką liudijo rusų 
nugriautos bažnytėlės vietoje 
pastatytas kryžius su įrašu: 
„Nuo rusų engėjų čia bočiai 
kentėjo dėl mūsų tikybos šven
tos". Bet II pasaulinio karo ir 
pokario metais vyko naujas 
Lietuvos bažnyčių naikinimo 
bei atiminėjimo etapas. 

„Let. Enciklopedijos" (XXX-
VII — papildomo t.) duomeni
mis dabartinės Lietuvos teri
torijoje buvo 709 k. bažnyčios. 
Iš jų 108 buvo karo metu arba 
sunaikintos, arba okupacinės 
valdžios nusavintos ir atimtos 
^ tikinčiųjų. Vietoje 33 
sunaikintų bažnyčių buvo 
pastatyti menkaverčiai pasta
tai, prel. M. Krupavičiaus 
žodžiais šių eilučių autoriui: 
„Seniau mūsų bažnyčios buvo 
barokinės , d a b a r baraki
n ė s . . . " N a u j ų b a ž n y č i ų 
nebuvo p a s t a t y t a — tik 
vienos (Švenčionėlių) statyba 
užbaigta. 

Dabar veikiančių bažnyčių 
sąrašuose yra 634 bažnyčios. 
Iš 320 koplyčių uždaryta apie 
300, ta ig i beveik visos. 
Uždaryti visi vienuolynai, 
maldos namai. Skaudžiai 
nukentėjo ar vėliau buvo 
uždarytos dauguma liuteronų 
bei reformatų bažnyčių, o 
beveik visos sinagogos buvo 
sugriautos vokiškų nacių 
okupacijos metu. 

Labai skaudus likimas 
ištiko gražiausias bažnyčias. 
Taip Vilniaus katedra, kurios 
pirmasis mūrinis pastatas 
buvo s t a t y t a s L ie tuvos 
karaliaus Mindaugo, vėliau 
valdovų Jogailos, Vytauto ir 
kitų didikų bei tikinčiųjų 
atstatyta, buvo po II pasauli
nio karo atimta iš katalikų ir 
paversta paveikslų galerija. 
Garsioji šv. Kazimiero bažny
čia Vilniuje, didžiausia baroki 

valdžios įstaigas, prašydami 
grąžinti bent kai kurias 
nusavintas bažnyčias ir leisti 
statyti naujas tose vietovėse, 
kur jos reikalingos. Vilniaus 
katedra — Lietuvos krikščio
nybės lopšys. Ji taip labai 
katalikams reikalinga, ypač 
minint 600 m. krikščionybės 
sukaktį. Juk joje, be kitų. 
palaidotas ir Vytautas Didy
sis, vienas didžiausių Lietu
vos krikštytojų, kurio rūpes
čiu buvo pastatyta apie 30 
bažnyčių. Deja, tikintieji 
negalės krikšto sukakties 
proga nė padėti vainiko ant jo 
kapo, kuris yra katedroje. 
Okup. valdžios įgaliotinio 
Petro Anilionio atsakymas: 
„Vi ln iaus ka tedra nebus -
grąžinta tikintiesiems: jei 
Vilniuje bus vyskupas, jis 
galės bet kurią kitą bažnyčią 
pavadinti katedra". Toliau: 
,,Šv. Kazimiero bažnyčia 
nebus grąžinta. Tikintieji Šv. 
Kazimiero vardu gali pavadin
ti bet kurią bažnyčią iš turi-
mų . 

K l a i p ė d o s b a ž n y č i o s 
grąžinimo reikalu tikinčiųjų 
atstovai net 9 kartus lankėsi 
Maskvoje ir daugelį kartų 
varstė respublikinių įstaigų 
duris. Po paskutinių 1986 m. 
pabaigoje išsiųstu pareiškimu 
grąžinti bažnyčią pasirašė 
20,427 tikinčiųjų. Bet ir čia 
a t s a k y m a s n e i g i a m a s . 
Pažymėtina, kad 1987 m. 
pradžioje Klaipėda turėjo jau 
200,000 gyventojų. Iš jų 61% 
buvo lietuviai. Jų gal didžioji 
dalis katalikai. O jų dabarti
nės bažnyčios pastatėlis tik 20 
m pločio ir 22 m ilgio. 

Tikintiesiems neleidžiama 
bet kuri religinė literatūra. 
Užtat ir JAV-bėse leidžiamos 
„Lietuvos bažnyčių" knygos 
ten neįsileidžiamos, o jei 
p a t e n k a , a t i m i n ė j a m o s . 
Pogrindžio „Aušra" (Nr. 55) 
pateikė tokį kaltinamojo Algir
do Patacko liudininko Edv. 
Šiugždos parodymo ištrauką: 
„Tardomajam buvo pasakyta, 
kad kratos metu iš jo atimta 
Br. Kviklio knyga „Lietuvos 
bažnyčios" bus sunaikinta. Į 
Šiugždos klausimą, kokiu 
pagrindu ši knyga įeina į 
uždraustų knygų sąrašą, 
tardytojas pasimetęs pradėjo 
teigti, kad .ekspertų' nuomone 
ji yra žalinga visuomenei. 
Tardomas i s a tsakė, kad 
naikinti nėra pagrindo, jau 
vien todėl, kad knyga yra 
labai vertinga enciklopedinių 
žinių gausumu". Ji esanti 
užrakinta „specfonduose", iš 
kur knygas skaityti gauna tik 
„išrinktieji". Edv. Šiugždos 
reikalavimas knygą grąžinti. 
nes jis už ją, matyt „juodoje 
rinkoje" sumokėjęs 70 rublių, 
neišklausytas. Taigi naikina
mos ne tik bažnyčios, bet ir 
apie jas parašytos ir išleistos 
knygos. /,. ^v. 

Prieš metinį „Draugo" 
koncertą, kuriuo rūpinasi 
leidėjai ir specialus renginių 
komi t e t a s , t eko ke l ia i s 
žodžiais persimesti su Liet. 
Kat. spaudos draugijos pirmi
ninku dr. Petrą Kisielium. Jis 
koncerto pasisekimu susirūpi
nęs ne mažiau, kaip ir kiti. 
kurie tiesiog į renginį yra 
įsijungę. Nors jis užimtas 
profesiniais ir visuomeninaisi 
reikalais, bet surado laiko 
atsakyti į keletą jam pateiktų 
klausimų. Pirmasis klausi
mas, kurį jam pateikiame, taip 
skamba: 

— Kaip J ū s žiūrite į 
p a s i r u o š i m ą „ D r a u g o " 
koncertui t a prasme, kad 
yra pakvies t i ketur i solis
tai? 

— „Kur du stos, visados 
daugiau padarys" (Adomas 
Jakštas). O čia du kart du! 
Tad dainavimo bus apstu. 

įdomi ir solistų lokalizacija. 
Viena (Vyteli) atskris iš Rytų, 
vienas (Pavasaris) „atjos" iš 
Vakarų. O likusieji du 
(Stempužienė ir Brazis) atsto
vaus Vidurio Amerikai. 
Įvairumas ir dainavimo patir
ties skalėje: jauna, neseniai 
atėjusi į solistų eiles daininin
kė Vyteli, buvęs Metropolitan 
so l i s t a s B r a z i s . J o k i o s 
diskriminacijos: dvi moterys, 
du vyrai. Du ateiviai imigran
tai, du užauginti Amerikoje 
lietuviai. Tad įdomumo pakan
ka dar ir nepradėjus koncerto. 

P a r i n k i m a s d i d e s n i o 
skaičiaus solistų koncertą 
padaro įvairesnį, gyvesnį. 

Dainininkus ne tik klausome, 
bet ir jstebime Įdomu 
pasklausyti duetų, trio. kvarte
tų. 

— Kokių koncertų lau
k ia te J ū s i r kokiais la
biausiai domisi lietuvių vi
suomenė? 

— Kiekvienas koncertas yra 
laukiamas ir šiltai visuo
menės priimamas, jeigu jis yra 
gerai atliekamas. Mūsų visuo
menė daugiausia įpratinta 
klausytis vokalinės muzikos 
koncertų gal dėl to, kad voka
linę muziką mums lengviau 
parodyti auditonjai, negu 
kitos rūšies muziką. Pora 
paskutiniųjų metų mūsų 
scenoje rodėsi ir estradinė 
vokalinė muzika. Pageidauti
nas įvairumas. 

Ne visai gerai, kai koncertų 
pasidaro perteklius, o žiūrovai 
vis tie patys, ne savo noru 
suplaukia. Kai kurioms orga
nizacijoms koncertai — vaka
rai būtini, norint susi
d a r y t i piniginę b a z ę 
savo gyvyvei pratęsti. O yra 
organizacijų, kurioms tie 
koncertai ir nebūtini ir net 
netinka prie jų veido, saky
sim, lietuvių Fondui. Jo 
prigimtis visai kitokia, jo pini
gų telkimas turi visai kitokį 
charakterį. 

— Kaip žiūrite į „Drau
g o " u ž m o j u s , r e n g i a n t 
k o n c e r t u s , g e g u ž i n e s , 
vakar ienes , minėjimus? 

— Šie renginiai labai svar
būs ir naudingi ne tik pačiam 
„Draugui", bet ir io skaitv 
tojams. Šių renginių dėka 

„Draugas" gauna papildomų 
įplaukų, kurios labai reikš
mingos laikraščio išsilaiky
mui. Šie renginiai labai 
naudingi ir kitu požiūriu, bū
tent „Draugo" reklamai — 
moralinei paramai. Susirinkę 
skaitytojai gražiai tarpusavy
je pabendrauja, save paženkli
na ne tik kaip laikraščio 
skaitytojus, bet ir kaip jo 
ištikimus rėmėjus. Šie lietu
viški susitikimai stiprina ir 
palaiko lietuvybę. 

Šioje vietoje tenka priminti 
ir marijonų provincijolo kun. 
dr. V. Rimšelio žodžius: 
„Draugas nėra reikalingas 
marijonams, bet jis yra labai 
reikalingas išeivijai ir Lietu
vai". Tad mūsų dalyvavimas 
renginiuose padeda mums 
patiems. Ką lietuvių išeivija 
darytų be „Draugo", lietu
viško dienraščio, ne vien tiktai 
dėl kasdieninių žinių, žinių iš 
lietuviško pasaulio, bet ypač 
ruošiant didžiuosius parengi
m u s , b a n d a n t p r a v e s t i 
didžiuosius projektus (Lietu
vių Fondas, Lituanistikos 
katedra...). Juk išeivijoje nieko 
neįvyko dedesnio be „Drau
go" pagalbos — straipsniai, 
skelbimai. 

— Ar šiemet, skelbiant 
a rk ivyskupą Ju rg į Matu
laitį palaimintuoju, ne r e i 
kė tų padaryt i kokių d ides
nių iškilmių „ D r a u g u i " , 
ka ip laikraščiui , ir l ie tu
vių visuomenei išeivijoje? 

— Arkivyskupo Jurg io 
M a t u l a i č i o p a s k e l b i m a s 
šventuoju yra mūsų katalikiš-

Edmundas ir Anastazija Binkiai ir Philadelph.'os Los Angeles šv. Kazimiero bažnyčioje 50 m. 
vedybinės sukakties proga atnaujina moterystės įžadus. Apeigas atlieka parapijos klebonas 
emeritas prel. Jonas Kučingis. Puikias vaišes savo namuose ta proga suruošė Binkių dukra ir žen
tas dr. Ričardas ir Raimonda Kontrimai. ..Draugo" romano konkurso mecenatai. Jubiliatus 
pasveikino prezidentas Ronald Reagan. 

kai tautai be galo reikš
mingas įvykis. Juk tiktai 
antrasis oficialus mūsų tautos 
šventasis. Šventuoju skelbia
mas tuo metu, kada krašte 
viešpatauja okupantas, suvar
žęs politinę, Žodžio ir tikėjimo 
laisvę. Legenda — stebuklin
gas šv. Kazimierio pasirody
mas padėjo lietuviams sumušti 
rusų kariuomenę. Tauta 
laukia ir šiuo metu paskelbto 
lietuvio šventojo dvasinės, 
dangaus pagalbos savo išliki
mui ir tikėjimo išlaikymui. 

Kad šis beatifikacijos įvy
kis turėtų sujudinti visą lietu
višką išeiviją ir visą Lietuvą, 
mes turėtume šį įvykį visi 
drauge ir kiekvienas atskirai 
su ypatingu religiniu ir tauti
niu išgyvenimu sutikti. Juk tai 
nepaprastas mūsų tautos 
pagerbimas ir išaukštinimas, 
p a ž e n k l i n a n t ją v ienu 
šventuoju iš mūsų tarpo. 
Didžiulė garbė marijonams, 
kad pala imintas is arki
vyskupas Matulai t is yra 
vienas iš jų — atkūrėjas 
marijonų kongregacijos, nors 
visi mes jį savinamės ir savin-
sis visa mūsų tauta — jis 
mūsų ir iš mūsų. Kad šis 
įvykis turi būti įamžintas 
kiekviename mumyse, visoje 
mūsų tautoje — Lietuvoje ir 
išeivijoje, — čia tenka ieškoti 
gilaus įprasminimo didelėje, 
labai iškilmingoje manifes
tacijoje. 

Išeivijos didysis balsas yra 
„Draugas". „Draugas" neats
kiriamas nuo visuomenės, o 
visuomenė nuo „Draugo". 
„Draugo" birželio 28-tosios ar 
artimosios dienos numeris 
turėtų būti skiriamas tiktai 
naujo palaimintojo apibūdini
mui, o lietuviškoji išeivija taip 
pat ruošiasi šiam didžiajam 
įvykiui, organizuodama aka
demijas, minėjimus įvairiose 
lietuvių kolonijose. Pagrin
dinis šio įvykio paminėjimas 
rengiamas Kanadoje, o didžio
sios iškilmės Romoje bus 
birželio 28 d., dalyvaujant 
popiežiui Jonui Pauliui II. Tai 
bent penki tūkstančiai lietu
vių turėtų suplaukti šiam 
įvykiui į Romą. Šiuos minė 
jimus organizuoja tam tikslui 
prieš porą metų sudarytas 
komitetas, kuriam vadovauja 
vysk. Paulius Baltakis. 

— Ar manote , kad sveiki
n imai ir skelbimai prisi
deda prie „ D r a u g o " išsilai
kymo ir a r ver ta tokiais 
leidiniais rūpint is? 

— Didieji laikraščiai turbūt 
ne mažą dalį pajamų gauna iš 
skelbimų. „Draugui" įvairūs 
skelbimai taip pat yra pajamų 
šaltinis, kad ir ne esminis. 

Tad lietuviai prekybininkai, 
advokatai, gydytojai. kiti 
didieji „Draugo" rėmėjai ir 
skaitytojai turėtų skelbtis ar 
sveikinti „Draugą" ne tik 
specialiuose tam tikslui skir
tuose „Draugo" leidiniuose, 
bet ir kasdieniuose „Draugo" 

n i f m e r i u o s e , s k e l b i a n t 
užuojautas, savo darbo valan
das ir t.t. Nauda „Draugui" ir 
nauda skelbėjui. 

— Ką pa l inkė tumė t sol is
t a m s , s k a i t y t o j a m s ir 
rengin ių komi te tu i , ku r i s 
rūp inas i „ D r a u g u " ir lietu
vių v isuomenės kul tūr in iu 
bei menin iu sudomin imu? 

— Būdamas sveikatingumo 
profesijos atstovas, visiems 
čia vardinamiesiems asme
nims linkiu geriausios sveika
tos! 

Solistams linkiu įkvėpimo, 
kad lietuviška daina nuolat 
žadintų l ietuves grožį ir 
savo tautos meilę ir kad ta 
daina nenustotų skambėti per 
amžiaus. „Draugo" koncerte 
jiems linkiu sužėrėti balso sty
ga. 

Skaitytojai yra „Draugo" 
neatskiriamoji dalis. Skaity
tojo misija ne tiktai „Draugą" 
paskaityti ar perskaityti, bet ir 
jį išlaikyti. Pirmoje vietoje 
svarbu prenumeratos, kad jų 
būtų kuo daugiau. Tad skaity
tojai tenepamiršta ir savo 
prieauglio, sukūrusio jau savo 
šeimas arba jau atsiskyrusio 
nuo šeimos. J ie turi virsti 
naujais „Draugo" prenume
ratoriais. Nepagailėkite ir 
savo vaikams užprenumeruo
ti „Draugo". J ie pamažu 
įpranta skaityti ir jau be jo 
neapsieina. 

Skaitytojai turi žinoti savo 
laikraščio vargus ir džiaugs
mus, turi jausti atsakomybę už 
jo išlikimą. Jų taip pat parei 
ga ir šiais metais užpildyti 
„Draugo" koncertą salėje. 

Renginių komitetas yra be 
galo uolus junginys, kasmet 
sutelkiąs „Draugo" išlaiky
mui keliasdešimt tūkstančių 
dolerių. Cia sutelktas gražus 
būrys labai energingų moterų 
ir vyrų, vadovaujamų kun. dr. 
V. Rimšelio. Jie kasmet suren
gia šaunius koncertus, gegu
žines, minėjimus, banketus. 
Jie sutelkia ne tiktai gražią 
sumą pinigų, bet yra ir didieji 
„Draugo" p ropagand i s t a i . 
Komitetui linkiu su ta pačia 
energija ir su tuo pačiu tarpu
saviu solidarumu žygiuoti 
„Draugo" didžiųjų rėmėjų — 
pagelbininkų avangarde. 

Kovo 28-tos „Draugo" 
koncertas tepripildo pilnutėlę 
Marijos aukšt. mokyklos salę. 
Tikiu, kad Chicagos ir apylin
kių lietuviškoji visuomenė, 
pilnai suprasdama dienraščio 
„Draugo" svarbą, šį koncertą 
entuziastingai parems savo 
atsilankymu. 

S u s i t i k i m e „ D r a u g o " 
koncerte! 

N u o š i r d ž i a i d ė k o j u 
P i rmin inkui d r . P . Kisie
liui už k o n c e r t o apibūdi
nimą ir g raž ius l inkėj imus 
vis iems „ D r a u g o " rėmė
j ams — tiek so l i s t ams , tiek 
r e n g ė j a m s i r s k a i t y 
to jams. 

P. S. 

AUŠROS9' REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

įsteigęs Lietuvos draugiją, kurios pagrindines j a m i A t s p a u s d i n e d i d e s n j egzempliorių skaičių, kaip 
tezes vėliau skelbė „Varpe Iš Varšuvos kilo ir b ū d a v o 9 U t a r i a m a > pasidarydavo nelegalaus pelno, 
realistinė literatūros kryptis bei pozityvizmo idėja. D ė l t Q ^ ^ a p s į i r n d a v o spausdinti, užtat duodavo 

Mintaujos rusų gimnazija buvo vienas svarbiau- s m u i k i a s ž i n i a s nSiU v a i d ž i a i a p i e spausdinamų kny-
sių lietuvybės židinių, nežiūnnt griežtos rusų moky- R įurinį a r b a l a i k r a š č i ų p a k r a ipas . M. Jankus Bitė-
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nubse buvo įsigijęs nuosavą spaustuvėlę, 
gainiui negalėjo aprėpti didesnių darbų. 

bet il-

Netoli Kauno 1872 m. buvo įkurta trijų metų 
mokytojų seminarija Veiveriuose, o nuo 1866 m. 
veikė ir pedagoginiai kursai. Rusai šią seminariją 
įsteigė paruošti lietuvius mokytojus atitraukimu: nuo 

Amerikos lietuvių spauda 
Prasidėjus gyvesnei emigracijai iš Rusijos į 

tojų kontrolės ir draudimo. Jau nuo 1802 m. 
Mintaujos reformatai spausdino tikybines knygas 
lietuvių kalba, o gimnazijoje nuo 1877 m. mokėsi vis 
daugiau lietuvių, jų tarpe J . Šliūpas, o mokytojavo J. 
Jablonskis. Slapta „Kūdikio" draugija veikė 1890-
1897 metų laikotarpiu, vėliau persiorganizavo į 
Vinco Kapso draugiją. Kun. K. Jasėnas čia dirbo Ameriką 1870 metais, daugumas ten kėlėsi prasigy-
lietuvybės darbą nuo 1802 metų. Poaušrio laikais venimo tikslu arba bėgo, vengdami karinės 

lenkų įtakos. Mokinių tarpe buvo rusų ir gudų. bet gimnazijoje veikė net ir lietuvių socialistų organi prievolės, nes tuo metu Rusijoje kariuomenės tarny-
daugiausia lietuvių. Nors dėstyta rusų kalba, net ir z a c į j a „Draugas". b 3 reikėdavo atbūti iki 25 metų. Bėgo į Ameriką ir 
lietuvių kalbai buvo skiriama nemažai valandų Per Daug lietuvių šviesuolių suteikė ir kitų miestų, persekiojamieji už lietuvišką veiklą. Visa bėda, kad 
37 metus šias pamokas dėstė žymus mūsų tautinio k a į p Kauno, Rygos, Liepojos, Panevėžio ir Šiaulių daugiau kaip trečdalis tų imigrantų buvo beraščiai 
atgimimo veikėjas Tomas Zilinskis (1840-192o>. 

Lietuviai studentai Rusijos universitetuose 
organizavo savo būrelius. Labai judri ir didoka buvo 
Petrapilio lietuvių studentija, prie kurios jungėsi ir 
kiti ten gyvenantieji lietuviai. Dvasinėje katalikų 
akademijoje buvo lietuvių profesorių ir teol< gijos 
studentų. Petrapilio lietuviai buvo sudarę . horą, 
ruošdavo vakarus, koncertus, vaidinimus, leido 1874 
m. P. Vileišio laikraštėlį „Kalvis melagis". 

Ir Maskvos universitete „lietuviškų" stipendijų 
remiami studentai nuo 1870 metų neapleido Uetu-
viškosios veiklos, ruošdami paskaitas ir pok.. bius 
bei leisdami trumpai gyvavusį laikraštėlį ...V.šrą" 
(1881 m.). Maskvos universitetas davė daugiausia 
aukštąjį mokslą baigusių lietuvių, kurių daugumas 
tęsė toliau tautinį veikimą. 

Varšuvos universitete Vincas Kudirka buvo 

gimnazijos. Tačiau didžiausią vaidmenį spaudos todėl gaudavo tik sunkius darbus, kaip anglių 
draudimo laikotarpyje turėjo Marijampolės gimna- kasyklose, plieno liejyklose ar sunkiosios pramonės 
zija ir P. Kriaučiūnas. fabrikuose. Daugiausia lietuvių susispietė 

Mažoji Lietuva ir jos vaidmuo jau išryškėjo Pennsylvanijos valstybėse, 
šiame rašinyje anksčiau. Gal verta tik pažymėti, kad Amerikoje lietuviams kilo reikalas mokytis raš-
ir vokiečiai stengėsi nykstančius lietuvius visiškai to ir šviestis. Atsiradus didesniam skaitančiųjų skai-
suvokietinti. švelniai žiūrėjo į lietuvių spaudos čiui ėmė steigtis ir spaustuvės bei laikraščiai. Po to 
gabenimą per Rusijos-Prūsijos sieną, kol laikraš- kilo reikalas duoti daugiau skaitinių knygų forma 
čiuose pasirodė ir politinės temos. Tada vokiečiai Nelengvos darbo sąlygos, svetimos kalbos nemokė-
ėmė tremti redaktorius ir veikėjus (Šliūpą, Vištelį, jimas vertė lietuvius jungtis į kolonijas labiau pagal 
Miluką, Mikolainį). Pravartu paminėti ir spaustu- religiją, steigti draugijas ir didesnes organizacijas, 
ves. Jų būta Tilžėje, Ragainėje, Karaliaučiuje ir Gyvendami Amerikoje lietuviai lengviausiai 
Klaipėdoje. Visos vokiečių savininkų rankose, bet sueidavo su lenkais, lankė jų bažnyčias ir renginius, 
turėjo ir lotyniškų, vėliau ir lietuviškais akcentais Ilgainiui jsikūrė bendros su lenkais parapijos ir 
raidžių. organizacijos. 

Nors vokiečiai spaustuvininkai už spausdinimą 
iš lietuvių imdavo brangiau, bet nesileido kontroliuo- (Bus daugiau^ 
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MOSU KOLONIJOSE 
Baltimore, Md. 

VASARIO 16-JI 
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo šventė Baltimorėje 
prasidėjo vasario 15 d. iškil
mingomis šv. Mišiomis Šv. 
Alfonso parapijos bažnyčioje 
9:30 vai. ryto.Mišias laikė ir 
gerą patriotinį pamokslą 
pasakė parapijos klebonas 
kun . An tanas Dranginis . 
Buvo sakomi du pamokslai, 
vienas lietuvių kalba, kitas 
anglų, nors Mišios skirtos 
lietuviams ir laikomos lietu
vių kalba. 

Lekciją skaitė nuolatinis ir 
dabar jau vienintelis lietuviš
kų Mišių lektorius Antanas 
Diljonas. Giedojo „Dainos" 
choras. Legionieriai buvo 
iškilmingai įnešę JAV ir Lie
tuvos vėliavas. Dvi jaunos 
tautiniais drabužiais pasi
puošusios lietuvaitės Irutė 
Zajančkauskaitė ir Žibutė 
Radžiūtė padėjo gėlių prie Švč. 
Marijos statulos (nes Lietuva 
— Marijos žemė). Antroji 
Mišių rinkliava buvo skirta 
Altos veiklai paremti. 

Banke ta s 
Tą pačią dieną 1:30 vai. p.p. 

Lietuvių namų didžiojoje salėj 
ivyko Marylando lietuviškųjų 
organizacijų tarybos kasmet 
rengiamas tradicinis Vasario 
16-sios banketas, kurs orien
tuojamas daugiau į amerikie
čius bei valdžios atstovus. 

Įžengus į salę garbės sve
čiams, legionieriai įnešė JAV 
ir Lietuvos vėliavas. Lilian J. 
VValsh sukalbėjo ..Pledge of 
Allegiance to the Flag", gar-
sajuostėm buvo perduoti JAV 
ir Lietuvos himnai ir kun. A. 
Dranginis sukalbėjo invoka-
ciją. 

Pagrindinę kalbą anglų ir 
lietuvių kalbomis pasakė sve
čias ir New Yorko nepr. Lietu
vos konsulas Anicetas Simu
tis, atvykęs banketan drauge 
su žmona. Meninę dalį atliko 
populiarusis Baltimorės „Ai
do" kvartetas, kurį sudaro 
Janina Brasauskienė. Elaine 
Dulienė, Vytautas Dūlys ir 
Igoris Kučiauskas. Kvartetui 
vadovauja Marija Krasaus
kienė. Garbės svečių tarpe 
buvo matyti naujasis Bal
timorės miesto burmistras 
Clarence H. „Du" Burns. 
Marylando valstybės sena
torius John C. Coolahan su 
žmona. Marylando atstovų 
rūmų narys Paul E VVeisen-
hoff. Baltimorės „Sun" dien
raščio žurnalistas Peter Kum
pa, kuris besąs lietuvis, 
užaugęs Bostone ir dar tebe
kalbąs šiek tiek lietuviškai. Be 
to dar dalyvavo ukrainiečių 
atstovas Steve Basarab. ku
ris pasakė labai mums aktu-

legacijoj dar dalyvavo Genė 
Auštrienė, Balys Brasauskas. 
Jane Brasauskienė, Vytautas 
Ėringis, Algis Grintalis, Ber-
nard Karpers, Irenijus Kra
sauskas, Marija Krasaus
kienė, Emilija Makauskaitė, 
Elena Okienė ir Nerimantas 
Radžius. 

LB-nės minėjimas 
Vasario 22 d. 2 vai. p.p. toje 

pačioje Lietuvių namų salėje 
įvyko LB Baltimorės apylin
kės surengtas Vasario 16-sios 
minėjimas, kurį atidarė apy
linkės pirmininkas Vytautas 
Eringis, pabrėždamas, kad 
švenčiame 69-tuosius Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo metus drauge ir 733-jų 
metų sukaktį nuo Mindaugo 
vainikavimo karaliumi. 

Lietuviai legionieriai iškil
mingai įnešė tautines vėlia
vas, „Dainos" choras, prita
riant dalyviams, sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus ir Šv. 
Alfonso parapijos klebonas 
kun. Antanas Dranginis 
sukalbėjo gražią, turiningą ir 
patriotinę invokaciją (lietuvių 
ir anglų kalbomis, nors salėje 
nebuvo matyti nė vieno ameri
kiečio, nei tokio, kuris nesu
prastų lietuvių kalbos). Toliau 
buvo pagerbti Lietuvos nepri
klausomybės kovų sava-

CLASSIFIED GUIDE 
IŠNUOMOJAMA — FOR KERT 

Išnuomojamas kambarys vyresnio 
amžiaus vyrui ar moteriai. 

Skambinti 
737 -0618 

REAL ESTATE 

Marquette Parke išnuomojami 2 
butai: 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. (2 
mieg.) su šiluma 2-trame auKšte — su
augusiems Skambinti 

776-7532 

H Mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BElL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

Krikščionybės >ukakčiai rengti Sunny Hills, Fla., komitetas. IS kairės sėdi: kun. L. Musteikis, 
G. Beleckienė, kleb. kun. F. Szczykutowicz, kuri. Račkauskas; stovi: V. Mamaitis. V. Dėdinie-
nė, kun. A. Kardas, E. Lukienė ir A. Vėlavičius. N'uotr. Ant. Kardo 

MISCELLANEOUS _ 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 2C% — 3C°/o pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th S t ree t 

T e l . - G A 4-8654 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Sunny Hills, FL 
P A M I N Ė J O M E 

K R I K Š Č I O N Y B Ė S 
SUKAKTĮ 

Iškilmės įvyko 1987 m. kovo 
nonai, gyveną Baltimorėje, 3 d . linažiedžiu dangum ir šilu-
Albinas Bepirštis, Kostas Jan- m a primenančią Lietuvoj bir-
kevičius, Adomas Lendza ir želio pradžią. 
Jonas Vyšniauskas. Kitas Sunny Hills katalikų šv. 
baltimorietis savanoris Vin- Teresės bažnytėlę, rinkdamie-
cas Tamašauskas prieš keletą sį j 11 valandos pamaldas, 
metų mirė. Beje savanoriai radome išpuoštą iš lauko 
taip pat buvo pagerbti ir ban- p u S ė S ir viduje. Per fasado 
keto metu. centrą nuo skliautų iki durų 

Kalbėti buvo pakviestas buvo nuleista Lietuvos trispal-
Juozas Gaila, vienas iš žy- Vė, o dešinėj pusėj akį traukė 
miausių ir įtakingiausių Balti- r y §kus o v a l a s su įrašu 
morės lietuvių visuomenės vei- „Lithuania With Christ 600 
kėjų, plačiai žinomas ir už Years". Bažnytėlės altorius 
kolonijos ribų. Buvęs LB kraš- apstatytas baltai geltonų gė-

pamoksle krikščionybė nebu
vo prisiminta, -lis kalbėjo apie 
Šv. Kazimierą. Po pamaldų, iš 
bažnytėlės vėl iškilmingai 
išvestas, ant tako vyskupas 
kiekvienam praeinančiam 
paspaudė ranką, „tautiškom" 
lietuvaitėm pasakė po kompli
mentą, o vėliau su jomis nusi
fotografavo. Per pamaldas 
bažnytė lė buvo sklidinai 
perpildyta, šalia mūsų tautie
čių gausiai dalyvaujant len
kams ir kitiems. 

V a i š ė m s ir minėj imo 
akademijai nedelsdami suva-
žiavom į Community Center 
(CC) salę. Čia atvykusį vysku
pą entuziastiškai visiems pri
statė kun. F. Szczykutowicz. 
Lietuviai j am sugiedojo 
.Ilgiausių m* tų", o klebono 

KOlOnilOS t iOų . D U v p I.-JL> R I O O a p s i a i j L«O U O H O I e » " ' • =• „ n g i a u o i ų m» »-»« , - — 

to valdybos pirmininkas. Kul- Hų puodais, nuo kurių žemyn paraginti lenkai — „Sto-lat". 
A^i r>1a<*ir*e t a u t i n ė s 1UOS- VoAnncn m ū s u t a u t i e t ė s 11 tūros tarybos pirmininkas 

Baltimorės apylinkės val
dybos narys ir t.t. Turėdamas 
iškalbą ir lakią plunksną, 
bendradarbiauja spaudoje 
publicistiniais straipsniais. 
Visa jo šeima yra įsijungus į 

-—« *- -

leidosi plačios tautinės juos
tos. 

Pensacolos — Tallahassee 
vyskupas J . Keith Symons, 
prie bažnytėlės pasitiktas 
būrio tautiniais rūbais moterų 
bei vėliavas nešančių vyrų. 

Kadangi mūsų tautietės ir 
vietinės kitatautės pasienio 
stalus buvo apkrovusios ne 
vien šaltais, bet ir garuojan
čiais kepsniais , popietė 
pradėta vaišėmis. 

Akademinėj daly, kuriai 
vadovavo Genė Beleckienė. visa jo semia vm ĮOIJUU6U^ t u t-i vcnavc«.o ».*,^^.».—t • . — " 

vietos veikimą. Žmona Birutė iškilmingai nuvestas prie alto- V Q U U , „ , V ^.^.~ 
dainuoja „Dainos" chore, duk- riaus. procesijos gale žings- pirmuoju prabilo kleb. kun 
tė Nida dirba apylinkės valdy 
boję. 

Prelegento kalba buvo aktu
ali, turininga ir įdomi. J. Gai
la moka savo mintis gana 
reljefingai reikšti, todėl 
nenusibosta jo klausyti. Ap
žvelgęs trumpai išeivijos ir 
Baltimorės lietuvių politinę, 
visuomeninę bei kultūrinę 
veiklą, prelegentas nepagai
lėjo ir kontraversinės druskos 
ypač Lietuvos krikščionybės 
atžvilgiu. Bet kartais nau
dinga ir nekasdieniškai pasi
sakyti, nes kontraversijos 

niuojant dešimčiai kunigų. > Szczvkutowicz. „Lietuva 
Mišias vyskupas konceleb- p r a r a d o faisvę bet neprarado 

ns pasaKe įaoai mums am.^ - «. . •».- __, 
a l i / kalb, . nes (Skėlė OSI a t g a j a . " ^ L * ^ ^ problemą. Šalia jo sėdėjo Vy
tautas Ėringis. Baltimorės LB 
apylinkės pirmininkas ir kiti. 

Banketo rengimo komisiją 
sudarė dr. Elena Armanienė, 
Genė A u š t r i e n ė , J u o z a s 
Auštra. Bernard Karpers. 
Irenijus Krasauskas. Marija 
Krasauskienė. Kęstutis I>as-
kauskas, Liusė Laskauskienė, 
Emilija Makauskaitė ir Neri
mantas Radžius. 

Delegacija pas 
guberna tor ių 

Vasario 20 a. buvo priimta 

venimą. suaudrina minčių 
pasikeitimą. Jos pažadina 
ramią balelę, prikelia ją iš nir
vanos. 

Po kalbos buvo pravesta 
rinkliava kovai už Lietuvos 
laisvę. Aukų surinkta apie 
1500 dolerių. 

Meninę dalį pravedė Daina 
Buivytė. Pradžioje „Dainos" 
choras atliko keturias lietuvių 
kompozitorių dainas. Tai buvo 
pirmas choro pasirodymas su 
naująja dirigente sol. Rūta 
Pakštaite. Be to keturis tauti
nius šokius pašoko jaunųjų 

ravo su klebonu kun. Francis 
Szczykutovvicz'ium ir kun. 
Leonardu Musteikiu. Mišios 
laikytos angliškai, tik evan
gelija perskaityta ir lietu
viškai. Gražias lietuviškas 
giesmes giedojo V. Mamaičio 
vargonais palydimas ..Antro
sios jaunystės" choras. Didin
giausiai nuskambėjo Č. Sas
n a u s k o „ A p s a u g o k . 
Aukščiausias" (Maironio žo
džiai), o subtiliausiai, ne vie
nam akis drėkinačiai. neži
nomų autor ių giesmė iš 
Lietuvos. prasidedanti žo
džiais „Aš gyvenimo prasmės 
i lgai ieškojau" . Vyskupo 

Baltimorės lietuvių delegacija grupė „Ratelis" — kuriam 
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vadovauja Cindy Veliuonaitė-
Meehan. 

Radijo bangos, 
spauda 

Baltimorės lietuvių radijo 
pusvalandžio vedėjai Kęstutis 
Laskauskas ir Albertas Juš
kus vasario 15 d. be savo regu
liarios sekmadienio prog
ramos taip pat paruošė ir 
specialią Vasario 16-osios prog
ramą, kurią transliavo vaka

vo..^~ re. nuo 6:30 vai. iki 7 vai. Buvo 
motyvais išdrožta medžio !ėkš- perduota LB-nės paruošta 
tė. garsajuostė anglų kalba. Kitą 

Delegacijai vadovavo dr. sekmadienį, vasario 22 d. 
r.lena Armanipnė Re ios nV buvo transhuoiama Alto ang-

pas naujai išrinktą Marylan
do gubernatorių Wiiliam Do-
nald Schaefer. kuris visai 
neseniai šias pareigas perėmė. 
Prieš tai jis ilgus metus buvo 
populiarus, energingas Bal
timorės miesto burmistras ir 
labai palankus lietuviškajai 
kolonijai. Dėl to ir delegacijos 
tikslas buvo pasveikinti nau
jąjį gubernatorių su pareigų 
perėmimu ir palinkėti sėkmės. 
Gubernatoriui buvo įteikta 
Genės Auštrienės lietuviškais 

lų kalba paruošta garsajuostė 
reguliariu radijo pusvlandžio 
metu. 10:30 vai. r. Taip pat 
galima būtų paminėti, kad Ri
čardas Jamal i s visą valandą 
nuo 12 iki 1 vai. transliavo 
M.K. Čiurlionio ir kitų lietu
vių kompozitorių muziką per 
Tow8on State College radijo 
stotį vasario 22 d. 

Buvo užgriebta ir didžioji 
Baltimorės amerikiečių spau
da. Daina Buivytė, energinga 
jaunesniosios kartos veikėja, 
parašė laišką „The Evening 
Sun" d ienrašč iu i , kur i s 
išspausdino jį vasario 25 d. 
laidoje, ,.The Forum" skiltyse. 
Laiško autorė informuoja, kad 
vasario 16 d. viso laisvojo 
pasaulio lietuviai mini Lie
tuvos nepriklausomybės atga
vimą ir drauge liūdnai prisi
mena visų trijų Pabaltijo 
valstybių sovietinę okupaciją 
ir priespaudą. Laiško autorė 
ragina amerikiečius remti 
pabaltiečių laisvės ir pagrin
dinių žmogaus teisių troš
ki1™*- A Radžius 

tikėjimo", sakė jis. Linkėjo 
mums atgauti laisvę ir žadėjo 
melstis. 

Sociologijos prof. dr. An
tanas Musteikis kalbėjo apie 
pusvalandį. Jo kalba buvo 
trijų labai skirtingų dalių. 
P i rmojo je n u š v i e t ė tr is 
Lietuvos krikšto etapus: 
mindauginį, jogailinį ir Žemai
čių. Antrojoje aptarė tikin
čiųjų padėt} sovietinių ateistų 
vergijoje. Trečiojoje sukri
tikavo hipokritišką amerikie
čių laikyseną privačių mokyk
lų atžvilgiu, leidžiant vienus 
piliečius apiplėšti kitų sąskai-
ton (mokantieji už savo vaikų 
mokslinimą privačiose mokyk
lose, moka ir už kitų piliečių 
vaikų mokslą valdinėse). 
Nepaisant nė korupcijos 
amerikiečių visuomenėj, vis 
dėlto Šis kraštas yra geriau
sias pasaulyje, išskyrus gal tik 
mano gimtąjį", baigė prof. A. 
Musteikis (cituotą sakinį išsi-
verčiau iš anglų kalbos, nes 
kaip pamaldos, taip ir aka
demija buvo anglų kalba). 

Meninėj daly V. Mamaičio 
fortepijonu palydimas „Antro
sios jaunystės" choras sudai
navo penkias dainas (J. 
Naujalio, S. Sližio, liaudies ir 
J. Gudavičiaus kūrinius) o 
maža moterų grupė pašoko 
keletą lengvų tautinių šokių, 
akordeono muzika Joniui Ado-
maiftui padedant. 

Visiems lietuviams sugie
dojus Marija, Marija giesmę 
vysk. Symons ir kun. Szczyku 

buvo apjuosti tau 

esant panašią į bažnytinę, 
linkėjo Lietuvai laisvės ir 
gerovės. Iškilmėms baigiantis 
jau iš visų beveik 150 krūtinių 
išsiveržė „God, Bless Ameri
ca" giesmė. 

Minėjimą surengė komi
tetas: pirm. kun. L. Musteikis, 
sekret. Viktorija Dėdinienė, 
ižd. kun. A. Kardas, G. Belec
kienė, kun. A. Račkauskas, E. 
Lukienė, V. Mamaitis, A. 
V ė l a v i č i u s i r kun . F. 
Szczykutovvicz, kuris, į k-tą 
pakviestas garbės nariu, ne 
tik atliko daug darbų religinę 
minėjimo dalį ruošiant, bet 
pats sudarė ir išspausdino įdo
mų šiai progai skirtą 34 pusi. 
leidinėlį, papuoštą Aušros 
Vartų Marijos paveikslu bei 
keliomis kitomis iliustraci
jomis, su specialiomis šiai pro
gai Mišių maldomis, net poros 
giesmių gaidomis. 

Salės, kaip ir bažnyčios 
skoningą puošimą atliko An
tanas Zaikauskas. Vaišių pa
tiekalų pristatymą koor
dinavo Anelė Žukauskienė. 
Jonas Macijauskas visas iškil
mes nufilmavo. Į minėjimo 
ruošą įsijungė ir daugiau tau
tiečių, ypač moterų, tik man 
neįmanoma visų pavardžių 
surankioti ir nuopelnus aptar
ti. Grįžtant prie V. Dėdi-
nienės, tai ji buvo minėjimo 
ruošos centrinė figūra. 

Lietuvos krikšto minėjimų 
banga tik prasideda. Ji įsisiū
buos už keleto mėnesių. Plates
nio masto minėjimą Sunny 
Hills lietuviai surengė vieni iš 
pirmųjų, tad ir pasitaikę 
trūkumai atleistini. 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, 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. 6 3 6 - 2 9 6 0 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbanorite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

SUKAKTUVINIS MEDALIS 
Kiekvieno lietuvio yra pareiga įsigyti Lietuvos 
Krikšto 600 metų sukakties Medalį, Kurį sukū
rė skulptorius Vytautas Kašubą. 
Medalis — vertinga istorinė dovana, kuri tinka 
padovanoti ne tik anūkams, kad užaugę prisimintų 
šią sukaktį, bet tinka bent kam jį įteikti įvairiomis 
progomis. 

3 colių bronzinis 
1 colio bronzinis 
IV2 colio Fine (.999) silver 

$30.00 
$15.00 
$50.00 

Post Scriptum 
Kaip reagavo amerikiečių 

media? Įtakingas, plačiai skai
tomas Panama City dienraš
tis „News — Herald", kovo 1 
d. įsidėjęs apmokamą skel
bimą, reporterį siųsti atsi
sakė. Dalyvavo tik katalikų 
spaudos atstovai (jų repor
tažų dar n e m a č i a u ) ir 
,.Washington County Post'" 
fotoreporteris, kurio dvi labai 
geros nuotraukos su paaiš
kinimais atspaustos kovo 5 d. 
laidoj. Daugiausia mums pasi
tarnavo Panama City TV 13-
tas kanalas, gerą dalį iškil
mių filmavęs CC salėje. Tos 
pačios kovo 3 d. vakare 6 ir 10 
valandą iškilmes rodė po gerą 
minutę, o kovo 4 ryte mačiu
siųjų pasakojimu dar ilgiau. 
Kas labiausiai amerikiečius 
domino? Ogi moterų, tauti
niais rūbais dėvinčių, šokiai. 
Vienu šokiu reportažas pradė
tas, duota pora sakinių 
vyskupo kalbos, vėl šokan
čiųjų vaizdas, kelios sekundės 
profesoriui kalbant, keliolika 
sekundžių chorui, ir vėl tau
tinis šokis, pranešėjai tarš
kant apie Lietuvos krikš-

towicz DUVO a p j u o s .««- čionybę. I švada : Sunny 
tinėmis juostomis. Pakviestas ROt tautiečiai, moterys ir vy-
paskutimam žodžiui, vysku- ««. steikite „Antrosios jau-
pas tvirtino kad lietuviai nystės" (ar kitokio vardo) tau-
praturtine jo dieceziją, Lie- t i n i l* š°k<4 *™Pv-
tuvos trispalvę vėliavą tarė Alfonsas Nakas 

Persiuntimo išlaidom pridedama $2.00 
Užsakymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 8°o valstijos mokesčių. 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

i 
Knygos antrinis pavadinimas: ..The VVorld's Best Russian 

(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos ..Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus. New Jersey: Citadel Press. 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd st . 
Chicago, III. 60629 



JAV LB KULTŪROS TARYBOS SEPTINTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ 
Laureatų pristatymas (r premijų įteikimas 
Meninę programą atlieka 
1981 m. Teatro Premijos Laureatai Sfc 
ANTRAS KAIMAS Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų 

Globoja LB Vidurio VaKarų Apygaraa 

1986 metų laureatai 
raš. Bernardas Brazdžionis 

kun. dr Juozas Prunskis 
Jurgis Blekaitis 

dail Albinas Elskus 
ESšE*n£W«r muz Faustas Strolia 

kūrėjais ir pasidžiaugti jų [našu [ lietuvių kultūrą. 
Rengia JAV LB Kultūros Taryba 

Balandžio 4 dieną. 
Šeštadienį, 6:30 vai. vakare 
JAUNIMO CENTRO 
Didžiojoje salėje Chicago, Illinois 

PRANUTĖ IVANAUSKIENĖ 
ATŠVENTĖ 85-TĄJĮ GIMTADIENĮ 

Kovo 9 d. Chicagoje savo 
šeimos ir artimųjų apsupta 
Pran\ i Ivanauskienė atšven
tė savo amžiaus garbingą 
sukaktį — 85 gimtadienį. 

Savo mylimą mamytę ir 
močiutę su gražiausiais linkė
jimais, vaišėmis ir d- vanomis 
pasveikino dukra E*ena, žen
tas Alfonsas Aleknai, sūnus 
laivyno atsargos kapitonas 
Albertas ir marti Lucy, būrys, 
vaikaičių ir provaikaičių. Tai
gi į šios taurios lietuvės moti
nos garbingą gimtadienį susi
rinko net keturios kartos. 
Žinoma, sukaktuvininkei tai 
buvo didelis džiaugsmas ir lai
mingos valandos. 

Pranutė Ivanauskienė gimu
si 1902 metais kovo 9 d. Džiu-
gonių kaime, Sidabravo par-
pijoje, Panevėžio apskrityje. 
Jos tėveliai Povilas ir Ieva 
Janušauskai valdė nedidelį 
ūkį ir buvo susilaukę 8 vaikų, 
o Pranutė buvo trečioji dukra. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
siautė epideminės ligos, ku
rios palietė ir tuometinę Janu
šauskų šeimą — abu tėveliai 
pamečiui mirė, palikdami aš
tuonių vaikų našlaičių šeimą, 
o Pranutė tada buvo tik 16 
metų ir jai atiteko motinos 
pareigos, auginti už save dar 
jaunesnius penkis vaikučius. 

Vyriausiam broliui Jonui 
išėjus atlikti karinės prie
volės, tėvelio pareigos atiteko 
broliui Petrui, tuomet teturėju
siam tik 18 metų. Koks buvo 
sunkus gyvenimas Šiai naš
laičių šeimai. Karo nualintas 
ūkis, atimti gyvuliai, maža
mečiai vaikai. Dažnai net so
tesnio duonos kąsnio ši šeima 
nebeturėjo. 

Bet Janušauskų šeima buvo 
tikrai nuostabi. Susiklausanti 
ir vaikai nuo pat vaikystės vis 
ką nors dirbo namuose ar tar 
n a v o kit iems. S idabravo 
parapijos klebonai dažnai net 

Pranutė Ivanauskienė 
bažnyčioje per pamokslą pri
simindavo Janušauskų naš
laičių šeimą ir statydavo 
pavyzdžiu kitiems. 

Skubėjo metai. Būrelis vai
kučių gražiai augo. Pranutė 
tuomet net penkerius metus 
ėjo motinos pareigas. Bet 1922 
metai. Iš Amerikos Lietuvon 
sugrįžo kaimynas iš Dapšio-
nių kaime Kazimieras Iva
nauskas. Šaunus vyras, rim
t a s žmogus ir P ranu te 
išsirinko už žmoną. Tais pa
čiais 1922 metais išvyko 
drauge atgal į Ameriką. 

Grrr. vestuvės per Sekmi 
nes. Ti Keletą mėnesių pavie
šėjo j a Ivanauskai Lietuvoje 
ir tų pačių metų rudenį atsis
veikino Pranutė savo šeimą ir 
abu su mylimu Kazimieru 
išvyko į svečią šalį laiminges
nio gyvenimo ieškoti. 

Tarytum Dievo apvaizda 
juos lydėjo. Amerikoje pra
džioje sunkiai dirbę, vėliau 
perėjo į maisto prekybą ir dau
gelį metų tuo bizniu vertėsi 
Chicagoje Dievo Apvaizdos 
parapijoje. 

Tada abu jauni Ivanauskai 
susilaukė nuostabiai geros 
sėkmės prekyboje. Šeimos 
laimę pradžiugino gimę dukre
lė Elena ir sūnus Albertas, 
kuriuos Ivanauskai išmoks
lino ir gražiai į gyvenimą išlei
do. Albertas dabar užima 
aukštą postą vienoje kopiu-

terių firmoje ir yra atsargos 
laivyno kapitonas, o Elena 
taip pat vienoje firmoje eina 
atsakingas pareigas, baigusi 
muziką, dažnai ir dabar tal
kina lietuviškom organizaci
joms — šauliams, Alvudui ir 
kt. 

Kazimieras ir Pranutė Iva
nauskai tuojau įsijungė į tuo
metinę lietuvišką veiklą. 
Dalyvavo k a t a l i k i š k o s e 
organizacijose, eidami pir
mininkų, sekretorių ar valdy
bos narių pareigas. Ypač daug 
dirbo ir daugelį metų pašven
tė Pranutė hetuvių organi
zacijų veiklai. J i turėjo gabu
mų, nors mokslo nebuvo 
pasiekusi. Ji puiki kalbėtoja, 
rašydavo anuomet i spaudą 
apie organizacinę veiklą, net 
pati sukurdama proginius 
eilėraščius. 

0 kas iš senesniosios atei
vių kartos nepajuto Ivanaus
kų dosnios rankos. Parapijos, 
vienuolynai, organizacijos 
Ivanauskų aukomis nuolat 
buvo remiamos. Didelis dėme
sys ir katalikiškajai spaudai. 
.,Draugą" ir kitus laikraščius 
skaito nuo pat atvykimo į 
Ameriką ir dabar, a.a. mielam 
Kazimierui prieš keliolika me
tų mirus. Pranutė tebeskaito 
spaudą ir, nežiūrint gražaus 
amžiaus, ji guvi, rūpestinga, 
nuolatos besidominti lietuviš
kuoju gyvenimu. J i mėgo 
keliauti. Net penkis kartus 
aplankė savą tėvynę ir nuve
žė savo dukrą ir sūnų bei duk
raites, kad susipažintų su tė
velių ir senelių gimtine. 
Keliavo po Europą, aplankė 
Romą, Liurdą ir kitas įžymią
sias vietas. 

Per visą savo gyvenimą 
Ivanauskai neužmiršo savo 
tėvynės. Pokario metais pirko 
didelėmis sumomis Lietuvos 
laisvės bonus, o po to gausiai 
sušelpė savo gimines Lietu

voje. Po antrojo pasaulinio 
karo Ivanauskai daug padėjo 
naujiesiems ateiviams. Nema
ža šeimų atsikvietė, jiems 
parūpino butus ir darbus. 
Ypač daug padėjo brolio Jur-

Janušaičio šeimai, už ku-
lieka labai gio 

rią Janušaičiai 
dėkingi. 

šiuo me*'i Pranutė Ivanaus
kienė, myamų va;kų ir vaikai
čių globojama, dc.v džiaugiasi 

gyvenimu ir, kaip ji sako. 
dėkoja Dievui už visas malo
nes, nes tik gerojo Dievulio 
ranka ją per gyvenimo visas 
audras išvedė į šviesią, laimin
gą ateitį ir užtikrino tokį gra
žų ir ilgą amžių. Tad Tau, 
miela darbščioji kilniaširde 
lietuve motina, linkėtina gyve
nimu džiaugtis dar daugelį 
metų. 

J. Rimtautas 

A.+A. 
VYTAUTUI PAKETURIUI 

netikėtai amžinybėn iškeliavus, jo žmoną ELEONO
RĄ, dukras GENĘ ir ALDONĄ su Šeima bei kitus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Stefa ir Motiejus Krušniai ir sūnūs 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Lemont, III. 

APYLINKĖ ŠVENČIA 
VASARIO 16 

Lemonto apylinkės valdyba 
per savo sausio mėnesio posė
dį nutarė, kad kokiu nors būdu 
reikia padėkoti Lemonto 
miestelio vadovybei už jų 
paramą lietuviams ir jų reika
lams. Buvo nubalsuota per 
miestelio valdžios posėdį įteik
ti iš Lemonto apylinkės žyme
nį. Taip ir buvo padaryta. 
John Nelson, miestelio bur
mistras, nuoširdžiai padėkojo 
valdybos atstovams ir prižadė
jo, kad ir toliau rems lietuvių 
darbus. Per tą patį miestelio 
posėdį buvo priimta rezoliu
cija, skelbianti Lietuvių savai
tę miestelyje vasario 14-2! 
dienomis. 

Vasario 14 d. visiems Mairo
nio mokyklos mokiniams susi
rinkus, priekyje mokyklos 
buvo pakeltos Lietuvos ir 
Amerikos vėliavos ir sugie
doti himnai. Trumpai tarė 
kelis žodžius apie Nepriklauso
mybės šventę mokyklos 
direktorius Ričardas Mačiulis. 
Vėliau 12 vai. vyresnieji moki
niai, mokytojai ir apylinkės 
lietuviai susirinko prie mieste
lio centro. Ten vėl buvo pakt '-
tos vėliavos, sug iedotas 
h i m n a s . S u s i r i n k u s i u s 
pasveikino JAV LB lemonto 

apylinkės valdybos pirminin
kas Vytas Šoliūnas. Maironio 
mokykloje tą dieną visi moki
niai savo klasėse su moky
toja is a t šven tė Lietuvos 
Nepr ik lausomybės šventę. 
Tikrai smagu girdėti, kad net 
patys mažiausi mūsų pipirai 
ž ino apie Lietuvą, jos 
papročius ir kodėl švenčiama 
Vasario 16-toji. 

Sekmadienį, vasario 15 d., 
iškilmingos pamaldos buvo 
atnašaujamos Šv. Alfonso 
bažnyčioje Lemonte. Susi
rinko pilna bažnyčia. Kun. A. 
Zaremba laikė šv. Mišias ir 
R a s a Poskočimienė grojo 
vargonais. Tuojau po pamal
dų svečiai rinkosi į Lemonto 
Maironio lituanistinės mokyk
los pa t a lpa s minėjimui. 
Apylinkės pirmininką? Vytau
tas Šoliūnas atidarė minėjimą 
ir, kai buvo įneštos vėliavos, 
pakvietė valdybos narį Vyte
nį Miiūną pravesti programos 
eigą. Nepriklausomybės aktą 
perskaitė Maironio mokyklos 
mokinės. Buvo pristatytas šių 
metų paskaitininkas advoka
tas Povilas Žumbakis. Jis 
nepaprastai įdomiai ir jaut
riai kalbėjo, ir svečiai atidžiai 
klausėsi paskaitos. Meninę 
programą, kaip jau yra 
T>emonte paprotys, atliko 
mokyklos mokinukai. Juos 
pa ruošė mokytoja Rasa 
Poskočimienė, Lidija Ringie-

nė ir Dana Gylienė. Jaunes
nieji pasirodė su dainom, 
t a u t i n i a i s š o k i a i s i r 
padeklamavo kelis eilė
raščius. Vyresnieji atliko 
dainų ir poezijos montažą. 

Kaip žinome, be aukų 
neišsilaikytų jokios lituanis- ; 
tinės mokyklos. Šia proga 
įteikė aukas ir Lemonto Mairo
nio mokyklai ir Žiburėlio 
mokyklai apylinkės pirminin
kas V Šoliūnas. Aukos buvo 
iš Lemonto apylinkės valdy
bos ir taip pat iš JAV LB Švie
timo tarybos. Reikia paminė
ti, kad vyko ir mokinių meno 
paroda, tai salės sienos buvo 
išpuoštos įvairiais meno kūri
niais. Didelė padėka moky
tojai Daliai Šlenienei, kuri jau 
keleri metai iš eilės organizuo
ja parodą. Jury komisiją suda
rė dailininkė Nijolė Banienė, 
dailininkas Algis Trinkūnas ir 
dailininkas ir Balzeko muzie
jaus direktorius Valentinas 
Ramonis. Jiems dėkojame už 
įdėtą darbą. Norime paminėti, 
kad buvo trys ypatingos 
premijos skatinti jaunuosius 
menininkus: jos buvo iš 
Lemonto apylinkės valdybos, 
'S Balzeko muziejaus ir iš 
Neptūno vasarvietės savinin
kų Dalios ir Liudo Šlenių. 

Baigus minėjimą, svečiai 
dar vaišinosi ir bendravo su 
draugais ir pažįstamais. Kavą 
ir vaišes parūpino ir suorgani
zavo Lemonto Maironio 
mokyklos tėvų komitetas. 

Nepailstamai veikėjai, jaunimo mokytojai ir „Spindu
lio" vadovei 

A.tA. 
ONAI RAZUTIENEI 

be laiko mus palikusiai. Jos vyrui ANTANUI, dukrai 
DANGUOLEI VARNIENEI su šeima, sūnui ALOY
ZUI ir visiems artimiesiems liūdesio valandoje, nuo
širdžią užuojautą reiškiame. 
LSS — Ramiojo Vandenyno rajono 
vadijos nariai, Skautininkų Ramovė, 

ASS ir visi skautai bei skautės 

A.tA. 
Ses. MICHAELEI ALBINAI 

BRIZGYTEI 
mirus, jos broliams J.E. vyskupui VINCENTUI BRIZ-
GIUI, inž. PETRUI. JUOZUI, SIMUI ir kitiems arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškiame. 

Elena ir Antanas Razma 

A.tA. 
VYTAUTUI PAKETURIUI 

staigiai mirus, jo žmonai ELEONORAI, dukroms GE
NOVAITEI ir ALDUTEI su šeima bei Eleonoros bro
liui ZIGMUI DAILIDEI su šeima reiškiame nuošir
džią, giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Levutė ir Pranas Kriščiokaičiai 
Dr. Raymond Kriščiokaitis 
Onutė ir Rainer Schmid 
Maj. Vaida Paukštaitis 

STEI UTE, 
Tavo liūdesyje, mirus mylimam TĖVELIUI, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

LSS „Nerijos" jiru skaučių tunto ir 
LSS Jūrų skaučių skyriaus sesės 

Meldžiame amžinos šviesos 

A.tA. 
VYTAUTUI PAKETURIUI 

mirus, liūdinčią žmoną ELEONORĄ, mūsų draugijos 
darbų nenuilstamą puoselėtoją, širdingai užjaučiame. 
Velionio DUKRAS ir visus artimuosius guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

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 

A.tA. 
JUOZUI VAILOKAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną JULIJĄ, dukterį 
ARILDĄ KLORĄ su šeima, brolius bei seseris ir jų šei
mas Amerikoje, Lietuvoje, Švedijoje, Vokietijoje ir kitus 
gimines. 

Sark Associates, Inc. bendradarbiai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

A.tA. 
JUOZUI VAILOKAIČIUI 

mirus, seserį JULIJĄ ŠAULIENĘ jos vyrą VYTAU
TĄ ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai 
su šeima 

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy., Palos Hil ls . I l l inois 
Tel . - 974-4410 

Mielam tėveliui 

A.tA. 
PETRUI KLYGIUI 

mirus, dukrą EUGENIJĄ GRINCELIENĘ ir sūnų 
MINDAUGĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi 

Marija ir Juozas Grabauskai 

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

1446 South 5()th Avenue 
Cirero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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DRAUGAS, antradienis, 1987 m. kovo mėn. 24 d. 

x A d v . A l . R i m a s 
Domanskis pakviestas Inter 
county Title Co. vicepreziden
tu ir generaliniu teisės pata
rėju. Dirbdamas naujoje 
įstaigoje, adv. Domanskis ir 
toliau praktikuos teisę, pasi
likdamas Ross and Hardies 
firmos advokatu-bendradar-
biu. Viena jo svarbiųjų bylų 
buvo ,,Lito" bendrovei išrūpi-
nimas Lemonto miesto lei
dimo Amber Shires projektui 
vykdyti. Adv. Domanskis reiš
kiasi ir visuomeninėje veik
loje, kaip L. Katalikų federaci
jos ir Amerikos lietuvių 
tarybos valdybų narys. 

x Sv. An tano parapi jos 
Cicero gavėnios rekolek
cijos lietuvių kalba bus kovo 
31 d., antradienį, " vai. vak. ir 
tęsis balandžio 1 ir 2 die
nomis. Rekolekcijas ves 
pranciškonas kun. Jonas 
Bacevičius. Balandžio 2 d., 
ketvirtadienį, rekolekcijos 
prasidės 6:30 vai. vak. ir tą 
vakarą bus teikiamas ligonių 
sakramentas, o po Mišių kun. 
J. Bacevičius atskirai suteiks 
reikalingiems gydymo palai
minimą. Prašome visus reko
lekcijose dalyvauti ir pasinau
doti Dievo malonėmis. 

x Lietuvos Vyčių, Šv. Jono 
Fisher parapijos ir Švč. M. 
Marijos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos jungtinis choras 
atliks Sbuberto lotyniškas 
Mišias ir T. Dubois Septynis 
Kristaus žodžius kartu su 
solistais ir orkestru balanžio 
12 d. 4 vai. p.p. Šv. Jono 
Ficher par. bažnyčioje, 10300 
S. Washtenaw Ave. Dirigen
tas muz. Faustas Stroiia. Visi 
kviečiami, įėjimas laisvas. 
Bus verta 1 vai. laiko paau
koti Dievui gavėnios susi
kaupime. 

x , ,The Chicago Cathol ic" 
kovo 20 d. laidoje plačiai 
aprašo lietuvių parapi jas 
Chicagoje. apklausinėja kun. 
Jurgį Sarauską apie lietuvių 
katalikų veiklą ir krikščioniš
ko atsinaujinimo savaitgalį. 
Straipsnį gražiai parašė Mary 
Claire G art. 

x Cicero Ateities sambū
r is ateinantį sekmadienį, kovo 
29 d., tuoj po lietuviškų šv. 
Mišių turės gavėnios pokalbį. 
Kalbės apie gyvąją dvasią 
kun. Juozas Vaišnys. SJ. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Lietuvių Žagarės klu
bo metinis narių susirinki
mas bus šeštadienį, kovo 28 d., 
1 vai. po pietų Angelės Kojak 
salėje. 4500 So. Talman Ave. 
Nariai prašomi atsilankyti. Po 
susirinkimo bus vaišės ir 
pabendra vim as. 

x J o n a s Milašius. St. 
Petersburg. Fla.. mūsų mielas 
rėmėjas, atsiuntė 20 dol. dien
raščio palaikymui ir 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių, l inkėdamas geros 
sėkmės ir sveikatos visiems 
..Draugo"' administracijos ir 
redakcijos darbuotojams. J. 
Milašiui, mūsų garbės prenu
meratoriui, tariame ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x Lietuvių operos spektak
lių bilietai ir į juos nuvažiuoti 
autobusu bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. 2501 W. 
71 St. Gifts International 
krautuvė yra kasdien atidary
ta nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
vak. Smetanos ..Parduotosios 
Nuotakos" spektakliai bus 
balandžio 25 d., 7:30 vai. vak. 
ir balandžio 26 d., 3 vai. 
popiet. Telefonas. 312—417-
1124. 

(pr.) 

x Už a.a. Povilą Burnei-
kį, jo penktose mirties meti
nėse bus atnašaujamos šv. Mi
šios š. m. kovo mėn. 25 d. 8 v.r. 
pas Tėvus Jėzuitus ir Seattle, 
Washington. Prašome jo prie-
teiius ir draugus prisiminti 
velionį maldose. 

(pr.) 

x „Draugo" koncertui jau 
pasiruošta visais būdais — 
solistai A. Stempužienė. D. 
Vytell-Vaitelytė. A. Brazis, A. 
Pavasaris ir akompaniatorius 
R. Mockus Šią savaitę sueis 
kartu ir padarys repeticijas. 
Leidinys jau baigiamas išleis
ti su programa, sveikinimais 
ir skelbimais. Bilietų dar gali
ma gauti Gifts International 
parduotuvėje. Koncertas bus 
kovo 28 d., šeštadienį. 7 vai. 
vak. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

x Ses. Paulė, Marijos Ne
kalto Prasidėjimo seserų vie
nuolijos provincijole. ses. 
Augusta Sereikytė. ses. Dolo-
res, atvykusios iš Putnamo 
dalyvauti vienuolijos rėmėjų 
surengtoje vakarienėje, kovo 
23 d. aplankė ..Draugą", mari
jonų provincijolą kun. V. 
Rimšelį ir vyresnįjį kun. J. 
Vašką ir pasitarė bendrais 
arkiv. Jurgio Matulaičio palai
mintuoju paskelbimo reika
lais. Šiandien jos jau išvyko 
atgal į Putnamą. 

x Dail Albinas Elskus. ku
riam už meną paskirta JAV 
LB Kultūros tarybos premija, 
iš Nevv Yorko atvyks į Chica 
gą dalyvauti premijų įteikimo 
šventėje. Premijų šventė bus 
balanžio 4 d., šeštadienį. 
Stalus ir vietas jau dabar gali
ma užsisakyti Gifts Intevna-
tional — Vaznelių parduotu
vėje. 

x K r i k š č i o n y b ė s 6 0 0 
metų jubiliejinis kryžius jau 
baigiamas. Tuo reikalu yra 
šaukiamas komiteto susirinki
mas šį ketvirtadienį, kovo 26 
d., 6 v.v. Nekalto Prasidėjimo 
mokyklos salėje. Brighton 
Parko apylinkės organizacijų 
atstovai ir visi norintieji prisi
dėti prie šio projekto prašomi 
atsilankyti. Kviečia LB Brigh
ton Parko apyl. valdyba. 

x Švč. M. Marijos Gimi
mo mokyklos motinų klubas 
ateinantį šeštadienį ir sekma
dienį, kovo 28 ir 29 dienomis, 
rengia rankdarbių parodą ir 
naminių kepsnių išparda
vimą. Paroda bus nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. p.p. Pusryčiai 
bus duodami sekmadienį nuo 
8 vai. 

x J . Milišauskas, Keno-
sha. Wisc, daug metų dosniai 
remia ..Draugą". Šiemet pra
tęsdamas prenumeratą 1987 
metams atsiuntė 40 dol. 
..Draugui". 12 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių ir 
20 dol. apsigynimo fondui. J. 
Milišiauskui. mūsų mielam 
rėmėjui ir garbės prenumera
toriui, tariame nuoširdų ačiū. 

x \ „Draugo" koncertą . 
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 Liet. Mot. Fed. Chica-
gos klubo valdyba kviečia 
š.m. abiturientų tėvus atvykti 
į pasitarimą baliaus reikalu. 
Pasitarimas bus Seklyčioje, 
kovo 25 . trečiadienį. 7:30 v.v. 

(pr.i 

x Romant iška Venecija. 
Austrijos Tirol is , Lichten
šteino kunigaikšt i ja — tai 
pirmieji sustojimai ..Draugo'* 
rengiamos ekskursijos maršru
te š.m. birželio 11 d. iki liepos 
2 d. Informacija ir registra
cija: American Travel Service 
Hureau, 9727 So. VVestern 
Ave.. Chicago. III. 6064a Tel. 
1-312-238-9787. 

(sk.) 

x Juozas Dambrauskas , 
Beverly Shores. Ind . parėmė 
..Draugą" 50 dol. auka ir kar 
tu pratęsė prenumeratą 19S( 
metams. J. Dambrauską skel
biame garbės prenumerato
rium, o už mielą paramą labai 
dėkojame. 

x Genovai tė P lukas , San
ta Monica, Cal., su prenu
meratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė ir 20 dol. dienraščio 
paramai. G. Pluką skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
auką labai dėkojame. 

x Dr. A. Juza i t i s , Ply-
mouth Meeting. Pa., parėmė 
..Draugą" 25 dol. auka ir kar
tu pratęsė prenumeratą 1987 
metams. Dr. A. Juzaičiui. 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
rėmėjui, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Kun. dr. K. Ruibys, 
Daytona Beach, Fla.. su 
prenumerata atsiuntė 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių ir dar pridėjo 30 dol. 
„Draugui". Kun. dr. K. Ruibį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą auką labai 
dėkojame. 

x St. Ši l iauskas, Lachine, 
P.Q., Kanada, rašo: ..Dėkoju 
už ištikimą 1986 metų drau
gystę ir už kalendorių. Siun
čiu Jums 90 dol. USA ir 
prašau pratęsti prenumeratą. 
„Draugas" yra likęs vieninte
lis kasdieninis lietuviškojo 
gyvenimo ir veiklos žinių tie
kimo šaltinis išeivijoje, be ku
rio negali išsiversti ne vienas 
sąmoningas tautietis. Jūsų 
pastangos aprėpti visas 
kasdieninio gyvenimo sritis, 
pasiekti visus plačiame pasau
lyje išsisklaidžiusius lietuvius 
ir praverti langą į pavergtą 
tėvynę turi neišsakomą vertę 
lietuvybės gyvastingumo išlai
kyme"... St. Šiliauską skel
biame garbės prenumera
torium, o už auką ir gražų 
laiškutį labai dėkojame. 

x K. ir L. Gudinskai , 
Hamilton. Ont.. Kanada, gra
žiai parėmė „Draugą" atsiųs
dami 91 dol. ir pratęsė prenu
meratą 1987 metams. K. ir L. 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x Rimas Gulbinas, šiemet 
su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
dienraščio stiprinimui. R. Gul
biną skelbiame garbės prenu
meratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x Fdvardas Varekojis iš 
St. Petersburg Beach, Fla.. su 
prenumerata atsiuntė ir 20 
dol. dienraščio palaikymui. 
Ed Varekojį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Dr. Ina Užgirienė, Wor-
cester. Mass.. lietuviškos spau
dos rėmėja, mūsų bendradar
bė, parėmė ..Draugą" 25 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
1987 metams. Dr. I. Užgirie-
nei. mūsų garbės prenumera
tom, tariame ačiū už nuola
tinę paramą. 

x Vida Kuprytė . ,,()bser-
ver" anglų kalba leidžiamo 
laikraščio redaktorė. Jonas 
Krutulis, Dalia Paulavičius. L. 
Jaras. K. Smolinskas. V. Kai-
relis. Adomas Didžbalis, A. 
Nutautas. Sofija Beiga. V. 
Liulevičius. L. Ječius. B. Lun-
gys, Z. Raimonas, A. Šembro-
tas. V. Lukas. A.P. Jasas, M. 
Beleckas. J. Žemaitis. S. 
Miliauskienė. V. Valantinas. 
J Lampsatis, Jonas Litvinas. 
D. Petrulytė, St. Aukštuolis. A. 
Baltrušaitis. N. Šumskis, E. 
I.ikanderis. John W. Havves, 
A. Bičiūnas. V Urbonas, J. 
Lass, St. Vanagūnas, St. Vai
čius, M. Krūsnis, A. Valeika. 
A. Kriščiūnas, A. Antanaitis. 
J. Dobilas. A. Tauras. V. Spar-
kis lankėsi „Drauge" ir įsigijo 
įvairių leidinių už didesnes su
mas. 

IŠ ARTI IR TOLI 
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Kun. Antanas Zakarauskas, Švč. M. Marijos Gimimo parapijos kle
bonas, laiko šv. Mišias liet. Kat. federacijo.s surengto krikščioniško 
atsinaujinimo proįja kovo 15 d. 

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE 
APDOVANOTI 

CHORISTAI 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos chorui vasario 28 d. 
parapijos klebono kun. Anta
no Zakarausko iniciatyva ir lė
šomis buvo surengtas parapi
jos salėje jaukus pobūvis. 

Susirinkus daugumai choris
tų ir jų šeimos narių, pobūvį 
atidarė choro valdybos pir
mininkė Nerija Gaižutienė ir 
programos vedėju pakvietė 
solistą Vaclovą Momkų, kuris 
tas pareigas labai sklandžiai 
atliko. 

Pirmiausia buvo pakviesta 
Aldona Underienė, kuri prise
gė po baltą gėlę klebonui kun. 
Antanui Zakarauskui, choro 
dirigentui Antanui l i nu i ir 
Linienei, Em. Kantienei ir or-
lestro nariams P. Kantui, K. 
Dargiui. Ant Beleškai ir Vyt. 
Lekeckui. 

Maldą prieš valgį sukalbėjo 
kun. A. Zakarauskas. Atida
rius šampano butelius ir pri
pylus taures visų susirinku
siųjų vardu V. Momkus 
išreiškė padėką klebonui už 
nuolatinį rūpestį choro rei
kalais ir spontaniškai visi 
sugiedojo klebonui Ilgiausių 
metų. Pakviestas klebonas 
savo žodyje pareiškė: „Garbė 
Dievui ir garbė mums lietu
viams, kad šioje parapijoje 
turime vieną iš geriausių cho
rų visoje Amerikoje". Baig
damas išreiškė viltį, kad šis 
choras kada nors nuvyks į St. 
Petersburgą ir ten atliks religi
nį koncertą. Dėkojo solistams, 
choristams, dirigentui A. 
Linui, vargonininkui K. Skais-
ginui už įdėtą darbą, kad šis 
choras taip gražiai gyvuo
tų. Choro dirigentas Ant. 
Linas ypač dėkojo choro na
riams už uolų repeticijų lanky
mą, dėlto rezultatai yra geri. 
Dėkojo solistams ir solistėms 

K. Skelly, M. Banky, M. Mom-
kienei, G. Mažeikienei. A. 
Giedraitienei ir V. Momkui už 
jų įnašą į choro pasisekimą. 
Padėkojo ir Dievui už visas jo 
dovanas mums ir mūsų tau
tai. 

Tenka paminėti, kad šis cho
ras gyvuoja jau 58 metus. Jam 
vadovavo šie dirigentai: Flo
rencija Obraitis, Bonifacas 
Janušauskas, Antanas Gied
raitis, Vladas Baltrušaitis ir 
nuo 1975 m. Antanas Linas. 

Iškviesta choro valdybos 
pirm. Nerija Gaižutienė apdo
vanojo pirmiausia patį choro 
vadovą A. Liną, po to ji įteikė 
d o v a n a s ir pažymėjimus 
choristams ir solistams, kurie 
chore giedojo daugiau negu 20 
metų. Buvo apdovanoti šie 
choristai: Konstancija Skelly. 
išgiedojusi 58 metus, Teresė 
Rastutis — 52, Elzė Vilkienė — 
51, Genovaitė Mažeikiene — 
34, Valerija Krasauskienė — 
31, Mary Banky — 26, Alvina 
Giedraitienė — 26, ir choris
tai, išgiedoję po 21 metus, Ja
nina Baronaitienė. Vitas Kaz
lauskas. Margarita Momkienė. 
Vaclovas Momkus, Bronius 
Polikaitis, Stasys Pulkaunin
kas, Kazys Skaisgirys, Alfo
nsas Šidagis, Bronius Šliažas. 
Danutė Varaneckienė ir Sofi
ja Vebrienė. 

Taip pat buvo išreikšta 
padėka ir pobūvio šeimininkei 
Anicetai Stropienei ir jos 
pagelbininkei. 

Po to Lyros orkestras užgro
jo šokių muziką. Visi galėjo 
grąžai pasilinksminti. Choras 
pasiryžęs ir toliau vieningai 
dirbti, kelti visus savo giedoji
mu arčiau Dievo. A P R 

ZARASIŠKIU 
KLUBO VEIKLA 

Zarasiškių klubas savo veik
los metus užbaigia ir pradeda 

J . A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių 2urnalistų 
sąjungos c e n t r o valdyba 
prašo paskelbti Žurnalistų ži
niai, kad šiais metais baigiasi 
centro valdybos kadencija. Jei 
kurioje vietovėje susidarytų 
bent 5 asmenų grupė, sutin
kanti kandidatuoti naujuose 
rinkimuose, prašome susisiek
ti su pirm. R.K. Vidžiūniene, 
23500 Via Galera, Valencia, 
Ca. 91355. Kviečiame kolegas 
žurnalistus imtis iniciatyvos. 

— Kun. Eugenijus Savic
kas, Romoje baigęs studijas ir 
New Yorko St. Patricko kated
roje vysk. Pauliaus Baltakio 
gruodžio 8 d. įšventintas, yra 
paskirtas asistentu į lietuvių 
Aušros Vartų parapiją Nevv 
Yorke. Naujasis kunigas yra 47 
metų amžiaus, užaugęs Queens 
apylinkėje, dirbęs kariuo
menėje, Harleme narkotikų 
perauklėjime ir Nevv Yorko 
ugnegesių skirstyme. Bet vi
suomet dirbo prie katalikų 
parapijų, o pagaliau suprato 
savo pašaukimą ir įstojo stu
dijuoti teologiją Šv. Kazimiero 
kolegijoje Romoje. Jis taip pat 
turi psichologijos magistro 
laipsnį. 

— Los Angeles šv . Kazi
miero parapija rengiasi pami
nėti savo ilgamečio buvusio 

klebono prel. Jono Kučingio 
kunigystės 50 metų sukaktį. 
Jubiliejus bus minimas gegu
žės 31 d. Dalyvaus vysk. 
Vincentas Brizgys. Pamokslą 
sakys „Darbininko" vyr. 
redaktorius kun. dr. Kornelijus 
Bučmys, pamaldų metu giedos 
komp. B. Budriūno vadovau
jamas choras ir sol. Karen 
Vidžiūniene. Rūta Klevą 
Vidžiūniene rengia sukak
tuvininko išsamią biografiją. 
Po pamaldų bus parapijos salė
je iškilmingi pietūs su svečiais 
ir parapiečiais. 

ARGENTINOJE 

A.a. Stasė Sližikai tė-
St rungienė , 89 metų am
žiaus, mirė pereitų metų 
.apkričio 29 d. Jos vyras jau 
buvo seniau miręs. Palaidota 
San J u »to kapinėse. Nuliū
dime lik ) duktė su šeima. 

— A.a. Balys Gečys, 81 
metų amžiaus, mirė pereitų 
metų gruodžio 18 d. Palai
dotas San Martin kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona ir gi
minės. 

— A.a. Sofija Bagdonai-
tė-Grigienė, 81 metų am
žiaus, mirė Buenos Aires ir 
palaidota Flores kapinėse, 
liūdesy liko duktė su šeima ir 
giminės. 

kiekvieneriais metais kovo mė
nesį. Klubas sėkmingai veikia 
įvairiais pasirodymais, dau
giausia aukomis paremdamas 
šalpą, lietuvišką spaudą radi
jo valandėles. Taigi klubo dar 
vienas istorinis lap- užvers
tas kovo 15 dieną į v usiame 
metiniame narių su nkime, 
kuris labai gražioje draugiš
koje nuotaikoje praėjo Anelės 
Kojak salėje. 

Susirinkimą 1 valandą p.p. 
atidarė pirmininkas Alex 
Nevardauskas, sveikindamas 
gausiai susirinkusius klubo 
narius, linkėdamas geros dar
bingos nuotaikos aptariant ir 
sprendžiant svarbius klubo or
ganizacinius reikalus. Pakvie
tė pagerbti mirusius klubo na
rius. Penki mirė 1986 metais: 
J. Ciurinskienė, Jurgis Strun-
gys, A. Barauskas, Martin 
Srog ir Viktoras Šarka. Miru
siųjų artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė Alex Žaką ir sekreto
riauti Stasę Rudokienę. Pradė
damas pirmininkauti Alex 
Žakas padėkojo visiems na
riams už pasitikėjimą, o na
riai palydėjo rankų plojimais, 
kas įrodė pasitenkinimą ir 
pasitikėjimą. Protokolą per
skaitė sekretorius S. Rudokas 
ir vienbalsiai buvo priimtas. 

Valdybos pranešime pasi
džiaugta, kad praeitų metų 
aruodas pripildytas su kaupu. 
Tai sudarė progas aukomis 
paremti lietuvišką veiklą. Au
kos paskirtos Viikui. Altai. 
Balfui. Margučiui, Lietuvos 
Aidams, Sophie Barčus. Drau
gui, laisvajai Lietuvai, San
darai. Naujienoms ir Kroni
kai. Iš viso aukomis išmokėta 
390 dol. Baigdamas savo pra
nešimą klubo pirm. Alex 

Švč M. Marijos Gimimo parapijos Chicagoje choro nariai, kurioms buvo įteikti pažymėjimai už 
ilgametį dalyvavimą choro veikloje. Viduryje sėdi choro dirigentas Antanas Linas ir parapi
jos klebonas kun. Antanas Zakarauskas. 

Navardauskas išreiškė didelę 
padėką visai klubo valdybai 
už pasišventimą pareigose, 
dirbusiems parengimuose ba
ro tarnybai A. Žakui, Matu
liui, Rožanskui ir P. Peškai-
čiui. šeimininkėms Elenai 
Kundrotienei, Stasei Rudokie
nei, Dolores Čičelienei ir C. 
Navardauskienei. Visiems na
riams už talką laimėjimų bilie
tus platinusiems dovanas, fan
tus gegužinės laimėjimams ir 
už aktyvų dalyvavimą. 

Revizijos komisijos pir
mininkas Jonas Adomėnas 
perskaitė revizijos aktą, ro
danti, kad klubo finansiniai 
reikalai ir atskaitomybė tvar
koma gerai. Klausimų ne
buvo, patvirtintas vienbal
siai. 

Valdybos rinkimuose balsa
vimo tvarka 32 balsavo už 
senąją ir 3 balsavo prie* 
išrinktą valdybą šių meti 
kadencijai: Alex Navardaus 
kas — pirm. Alfonsas Cičelis 
— vicepirm., Steve Rudokas — 
sekr.. Jonas Krumplys — iž 
dininkas. Revizijos komisijc 
— Jonas Adomėnas, Ale? 
Žakas ir Povilas Peškaitis 
Renginių vadovas Petrą; 
Benešius ir registered agen 
Steve Rudokas. Į klube 
bičiulišką šeimą vienbalsia 
priimti šie nauji nariai 
Antanas Vilutis , Stasy: 
Bikulčius, Elena Gibišas i 
Henry Karr. Užjaučiame ser 
gančius klubo narius ir linkin 
greitai pasveikti Alf. Blekiui 
Antoinette Kalys ir F. Juoc 
kai. 

Visi maloniai kviečiam 
atsilankyti į klubo ruošiam 
gegužinę-pikniką, kuris įvyk 
šių metų gegužės 31 diem 
sekmadienį. Šiaulių namuos* 

Šv. Mišios už mirusius zarj 
siškius bus atnašaujamo 
Jėzuitų koplyčioje balandži 
19 dieną. Prašau už mirusiu 
pasimelsti. 

O kai Petras Benešius s 
šeimininkėms dešras sukrov 
ant stalų, pasibaigus di< 
notvarkei, susirinkimui pi 
mininkauj antis Alex Zaka 
baigė susirinkimą ir pakviet 
visus prie vaišių. 
Visi pasivaišinę, pasisvečiav 

linksmi skirstėsi namo. — / 
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