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Nijolės Sadūnaitės 
prisiminimai 

Kaip patekau į KGB objektyvą? 
(Tęsinys) 

Vladas Lapienis sirgo aukš
tu kraujo spaudimu, o po 
tardymų ir net dabar jau jam 
sugrįžus iš Sibiro, kraujo spau
dimas visą laiką minimaliai 
žemas. Vienas Dievas težino, 
ką čekistai naudoja, norėdami 
sulaužyti tardomųjų valią. Be 
to, visą laiką kameroje laiko 
su KGB informatoriumi, 
dažniausiai kriminaliniu 
nusikaltėliu, kurie, kai juos 
iššifruoja, ima siautėti ir vi
saip kankinti. KGB kameros 
giliai žemėje ir tik palubėje 
esančio langelio viršutinė 
dalis susisiekia su žeme — 
KGB kiemo grindiniu, 
langelis grotuotas, dvigubi 
rėmai su purvinais stiklais ir 
vos matosi dangaus skiautelė. 
Kad pasiekti tą langeli, reikia 
užlipti ant staliuko, kas griež
tai draudžiama. Tardomuo
sius per parą išveda pusva
landžiui pas iva ikšč iot i 
(priklauso 45 min., bet karei
viai la iką nuvagia — 
sutrumpina) į kiemelį, kuris 
panašus į cementini narvą — 
su aukštomis cemento sieno
mis ir grindiniu, o viršuje — 
tankios grotos. Kiemeliai 4 ant 
5 žingsnių, ar kiek didesni. 
Aplink aukštos KGB mūro 
sienos. Per visą tardymo laiką 
beveik nematai nei medelio, 
nei žolytės. Tardymo izoliato
riaus koridoriuje be paliovos 
vaikšto 3 kareiviai — sargai, 
jie nuolat pro. duryse įtaisytą 
„akutę" žiūri į kamerą. Tarpu
savy blevyzgoja ir keikiasi. 
Šlykščiausias rusiškas keiks
mas — prakeikiąs motiną, jų 
ypač dažnai vartojamas. Kai 
Pileliui pareiškiau pasipik
tinimą dėl komjaunuolių 
kareivių keiksmų, jis man su 
šypsena paaiškino, kad tai 
nieko blogo, jie kitaip kalbėti 
nebemoka ir keiksmus vartoja 
dėl žodžių sujungimo... Štai jo 

— komunis t inė moralė: 
prakeikti viską, kas kilnu ir 
šventa, — tik bendraujant su 
užsieniečiais užsidėti mela
gingą kultūringumo kaukę. 
Kaip gaila, kad dar yra 
užsienyje žmonių, kurie tiki 
komunistų melagingais paža
dais, susitarimais, jų „gera" 
valia. Komunistai daug žada, 
kad sumažintų budrumą ir 
vėliau padarytų daugiau blogo 
— prarytų didesnį kąsnį. Visi 
jų pasirašyti susitarimai ir 
aktai yra tik apgaulė, jie 
tuojaus ciniškiausiai sulaužo
mi. Kiekvienas dialogas su 
šėtonu, ar sąmoningais jo 
vergais yra nusikaltimas. 
Tikra meilė negali jiems padė
ti daryti blogą — tikėti jų 
melu, o blogį boikotuoti. 
Komunistai, kaip rojaus žal
tys — daug žada, bet neša 
mirtį. 

1975 m. birželio 17 — po 
teismo nuosprendžio, juodas 
kalėjimo „varnas" (iuoda 

skarda apdengta kalėjimo 
mašina) mane parvežė į KGB 
rūsius, tik šį kartą labai trum
pam — vos porai dienų. 
Sekančią po teismo dieną man 
davė trumputį pasimatymą su 
broliu Jonu Sadūnu. Prieš 
pasimatymą kareivis nuvarė 
mane į vienutę, kur KGB felče
rė išrengė mane nuogai ir 
viską nuodugniai iškratė. Ta 
pati „medicininė procedūra" 
man teko ir po pasimatymo. 
Brolis man atnešė t»m«i«i 
raudoną rožę, kurią KGB 
prižiūrėtojai ilgai krėtė — 
peržiūrėjo kiekvieną žiedlapį, 
o gal ką paslėpė?! Per pasima
tymą, mane su broliu paso
dino atokiai, mus skyrė stiklo 
užtvara ir platus stalas, o 
kalinių sargas visą laika 
nenuleido nuo mūsų akių ir vis 
pertraukdavo mūsų kalbą, 
reikalaudamas kalbėti tik 
nereikšmingais buitiniais 
klausimais, kitaip grasino 
pasimatymą nutraukti. Po 
pasimatymo brolis norėjo 
perduoti dėl manęs maisto ir 
rūbų kelionei į Mordovijos 
konclagerį, bet iš jo nieko 
nepriėmė. Čekistai liepė jam 
tai atnešti sekančią dieną, o 
tada jam pasakė, kad aš jau 
i švežta , nors tai buvo 
sąmoningas melas — mane 
išvežė dieną vėliau. Tai eilinis 
kankinimas — tepabadauja 
kelyje! Prieš išvežant mane į 
konclagerį, 1975 m. birželio 
20, ta pati KGB felčerė vienu
tėje mane iškrėtė, o kareiviai 
krėtė mano menkas maisto ir 
rūbų atsargas. Jie nuplėšė nuo 
saldainių net popieriukus ir 
paėmė visus mano užrašus. Po 
to, prigrasinę: „Atsisveikink 
su Lietuva, daugiau jos 
nebepamatys i ! Tu mūsų 
rankose, ką norim su tavimi, 
padarysime!" — su „varnu" 
išvežė į Vilniuje esantį 
Lukiškių kalėjimą. Ten mane 
uždarė į cementinę spintą — 
vienutę, kur galima tik sėdėti, 
aplink sienos, o prieky — 
durys. Kiek pasėdėjus pradedi 
dusti dėl oro trūkumo, bet tai 
nieko nejaudina — „ne į kuror
tą atvažiavai", — tyčiojasi 
prižiūrėtojai. Išlaikę toje 
spintoje kelias valandas, 
kareiviai mane nuvarė į „var
ną" jau pripildytą kriminali
nių nusikaltėlių. Mane, kad 
atskirtų nuo jų, įgrūdo į „var
no" geležinę spintą — vienu
tę, lyg geležinį karstą, kuria
me tvanku, karšta, trūksta 
oro ir visus nuvežė į Vilniaus 
geležinkelio stoti. „Varnas" be 
langų, nieko nematai, lyg 
gyvas palaidotas. Sovietų 
imperijoj kalinys ne žmogus, 
su juo elgiamasi kur kas 
blogiau nei su gyvuliu — tai 
beteisis vergas, nekenčiamas 
ir nuolatosi kareivių bei prižiū
rėtojų moraliai ir fiziniai 
kankinamas. 

(Bos daugiau) 

i 

Portugalų seimas 
už abortus 

Lisabona. — Portugalijos 
parlamentas po 36 valandų de-
b a t ų p r i ė m ė abortus 
palengvinančius įstatymus. 
Moterys nebus baudžiamos, jei 
jos darys abortus po išprie
vartavimo, jei gemalas yra 
deformuotas arba jei gimdy
mas gresia motinos sveikatai. 
Už abortų įstatymą balsavo 
132 parlamento nariai, prieš 
— 102. Kai kurie vyriausybės 
koalicijos nariai grasino 

pasitraukti iš koalicijos, jei 
įstatymas bus priimtas. 

Prieš naująjį įstatymą veikė 
katalikų Bažnyčios vadovybė. 
Kardinolas Antonio Ribeiro 
ragino katalikus nebalsuoti 
ateityje už tuos parlamento 
narius, kurie balsavo už abor
tus. Katalikų laikraštis žinią 
apie balsavimą pavadino: 
„Karstai vietoj lopšelių". 

Prezidentas Reaganas sekmadienį paskelbė savo 
kandidatūrą dar vienam terminui. Priėmime Bal
tuosiuose Rūmuose su prezidentu sėdi Atstovų 

rita 4 respublikonų vadas, kongresmenas iš 
Illinois Robert Michel. 

Sovietų generolas 
apie Izraelį 

— Sen. Bany Goldwater 
pasakė, kad jis jau nebekan-
didatuos į senatą, užbaigęs 
savo kadenciją 1986 m. 

Maskva. — Amerikos spau
doje ir Atstovų rūmuose 
vyriausybė vis dažniau kriti
kuojama dėl įvykių Libane, 
dėl kariuomenės nusiuntimo, 
dėl marinų aukų. Kongresas 
leido pernai vyriausybei laiky
ti amerikiečius marinus Liba
ne 18 mėnesių, tačiau naujoje 
sesijoje Atstovų rūmai planuo
ja šį terminą sumažinti, 
nustatyti laiko ribą, iki kurios į 
prezidentas turės marinus 
išvežti. 

Amerikos politikos Libane 
kritikai beveik niekad nemini 
priežasties, kodėl kilo reikalas 
marinus ten pasiųsti. Reika
las atsirado po Izraelio inva-1 
zijo8, po Beiruto puolimo. Šią 
jungtį tarp Izraelio puolimo 
Libane ir JAV marinų iškelia 
aukštas sovietų žydų bendruo
menės narys, Antisionistinio 
tarybinės visuomenės komi
teto pirmininkas, dukart 
Sovietų Sąjungos Didvyris, 
g e n e r o l a s p u l k i n i n k a s 
Dragunskis. Jis pasikalbė
jime su Tass'o korespondentu 
pasakė: 

„Neabejotina, kad dabar
tiniai įvykiai Libane yra 
tiesioginis susitarimo plėsti ir 
aktyvinti bendrus Amerikos ir 
Izraelio karo veiksmus pagal 
esamą JAV ir Izraelio susi
tarimą dėl „strateginio bend
radarbiavimo" padarinys. Šios 
akcijos, be abejo, buvo supla
nuotos, kai Izraelio lyderiai 
šamiras ir Arensas buvo 
nuvykę į Vašingtoną praė
jusių metų lapkričio pabai
goje. 

šio nusikalstamo aljanso 
partneriai kartu vadovaujasi 
ir savo specifiniais tikslais: 
JAV naudoja Izraelį smogia
mąja jėga, kuri tiesia kelią 
Amerikos imperializmui į 
Artimuosius Rytus. O Tel 
Avivo valdovai, pasikliauda
mi visapusiška ir nuolat didė
jančia Vašingtono parama, 
tikisi įgyvendinti nerealias 
užmačias — sukurti „didįjį 
Izraelį" nuo Nilo iki Eufrato. 

Net visada palanki Izraeliui 
Vakarų spauda jo dabartinę 
ekonominę padėtį laiko 
katastrofiška. Infliacijos lygis 
praėjusiais metais pasiekė 200 
procentų, o prasidėjusiais 
metais, atrodo, pakils iki 280 
procentų. Suminis infliacijos 
augimas nuo 1977 metų vidu
rio sudarė 6000 procentų. 

Skolos užsieniui suma lygi 

28 milijardams dolerių — 
daugiau kaip 5.5 tūkstančio 
vidutiniškai vienam gyvento
jui, įskaitant kūdikius. Jau 
negelbsti Tel Avivo iždo ir 
Vašingtono dolerinės injek
cijos. 

I z r a e l i o ?;iventojų 
pragyvenimo lygis nusmuko 
50 procentų. Vyriausybės 
p a r e n g t a m e e i l i n i a m e 
ekonomikos „stiprinimo" 
plane numatoma dar 12 
procentų sumažinti realųjį 
gyventojų darbo užmokestį, 
atsisakyti visų elių tiesimo, 
aplinkos apsaut. ,s, aprūpini
mo vandeniu ir panašių 
priemonių įgyvendinimo. 

Nereikia būti pranašu, kad 
išpranašautum, jog visos šios 
priemonės nepadės Šamirui 
ištraukti Izraelio iš ekonomi
nės krizės liūno, nes jos nepa
šalina jos pagrindinės priežas-
t i e s — a g r e s y v a u s , 
avantiūristinio valdančiosios 
sionistų klikos kurso ir su jo 
vykdymu susijusių pernelyg 
didelių karinių išlaidų. Pavyz
džiui, tik vienas naikintuvo 
bombonešio „F-16" kovinis 
skridimas Izraelio mokesčių 
mokėtojams kainuoja 15,400 
dolerių, vienas šūvis iš sunkio
jo pabūklo — 1,100 dolerių. O 
kiek kartų agresoriai izraelie
čiai kasdien skrenda ir šaudo 
Libano žemėje! 

Ar atsimenate, juk tarptau
tinis sionizmas yra paskelbęs, 
kad jo pagrindinis tikslas — 
surinkti žydus „Izraelio žemė
je". O dabar Izraelis žydams 
tapo pavojingiausia vieta 
Žemėje. 

Sudarę nusikalstamą sandė
rį su Amerikos imperializmu, 
įgyvendindami beprotišką 
ekspansijos ir agresijos prieš 
k a i m y n i n e s arabų šalis 
kursą, toliau vykdydami 
barbariškus genocido aktus, 
Tel Avivo valdovai didina 
savo ir šiaip jau sunkią 
atsakomybę istorijai". 

Prezidentas Reagan 
paskelbė kandidatūrą 

— Pakistanas pasiskundė, 
kad Afganistano karo lėktu
vai puolė Pakistano teritoriją, 
užmušė 40 žmonių, sužeidė 50. 

— Šiaurinė Korėja apeliavo 
į kapitalistines šalis užmegzti 

Š. Korėja ekonominius su 
ryšius. Tai sudarytų palankias 
s ą l y g a s dip matiniams 
santykiams užmegzti, sako
ma pareiškime. 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Filipinų referendume 
patvirtintas viceprezidento 
posto atgaivinimas. Valdžia 
skelbia, kad balsavo 80 nuoš. 
Opozicija tvirtina, jog balsa
vusių buvo 30 nuoš. Smurto 
veiksmuose žuvo 10 žmonių. 

— Prancūzija atsiuntė į 
Čadą daugiau helikopterių, 
pasistūmėjo į naujas linijas, 
arčiau Libijos. Seniau prancū
zų daliniai buvo užėmę pozi
cijas prie 15-to8 paralelės, 
dabar jie bus prie 16-tos. 

— Jungtinių Tautų darbo 
organizacija paskelbė, jog 
pasaulyje daugiau dirba mote
rų. Amerikoje moterys užima 
42.8 nuoš. visų darbų, Suomi
joje — 47.S, Kanadoje — 39.7 
nuoš., Portugalijoje — 38.8 
nuoš. 

— Ispanijoje teroristai nušo
vė atsargos generolą Quin-
tana, 67 m. Policija mano, kad 
tai baskų teroristų darbas. 
Generolo žmona ir jo paly
dovas buvo sužeisti, kai visi 
ėjo namo iš bažnyčios. 

— Spauda paskelbė, jog 
Chicagos organizacija PUSH, 
kuriai vadovauja kandidatas į 
demokratų nominaciją kun. 
Jesse Jackson, gavo 100,000 
dol. auką iš Arabų Lygos. Ši 
žinia gali pakenkti Jacksonui 
Amerikos žydų tarpe. Ta pati 
organizacija 1979 m. gavo 
10,000 dol. iš Libijos. 

— Lenkijos k a t a l i k ų 
vyskupų konferencija po savo 
suvažiavimo paskelbė, kad 
B a ž n y č i a k o v o s p r i e š 
priespaudą, tačiau ragino 
lenkus bendradarbiauti su 
valdžia. 

— Sen. Glenn, kandidatas į 
prezidento vietą, pareiškė, kad 
kandidatas Mondale yra per 
daug kairių pažiūrų, o prezi
dentas Reaganas — per daug į 
dešinę. Jis vienas atstovaująs 
„išmintingam centrui". 

— Austrijos spauda paskel
bė, kad šeši politiniai kaliniai 
Sovietų Sąjungoje paskelbė 
bado streiką. Jų tarpe: 
Ščaranskis, Koriaginas, estas 
Mart Nikius. 

— Olandija nutarė pirkti iš 
Amerikos priešlėktuvinių 
raketų už 300 mil. dol. 

— Salvadoro komunistų 
partija paskelbė, jog per trejus 
karo metus sukilėliai nušovė 
ar sužeidė 15,000 valdžios 
kareivių. Partijos vadas ragi
no 8alvadoriečius boikotuoti 
kovo 25 d. prezidento rinki
mus. 

Washingtonas. — Preziden
tas Reaganas sausio 29 d. 
oficialiai paskelbė, kad jis bus 
respublikonų partijos kandi
datas ir kartu su vicepreziden
tu Bushu iškelia savo kandi
d a t ū r ą p e r r i n k i m u i . 
Prezidentas nurodė, kad* daug 
pradėtų darbų dar nepabaigti: 
dar teks sukurti daugiau dar
bų bedarbiams, sustiprinti 
vyriausybės išlaidų kontrolę 
suteikti daugiau galių valstijų 
valdžioms, teks išlaikyti 
pasaulyje taiką ir pažiūrėti ar 
mūsų mokyklose nėra vietos 
Dievui, pasakė prezidentas. 

Prezidento žmona Nancy 
Reagan pritaria prezidento 
nutarimui dar pasilikti Baltuo
siuose Rūmuose. Ji padės jam 
rinkimų kampanijoje, pasakė 
jos sekretorė Sheila Tate. Už 
savaites prezidentas su žmona 
vyks į savo gimtąjį miestą 
Dixon, Illinois, kur atšvęs 
save 73 gimtadienį. 

Gr|žo iš Izraelio 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

kancleris Helmut Kohl grįžo iš 
Izraelio. Jis atsisveikindamas 
su premjeru Shamiru pasakė, 
kad V. Vokietija parduos 
ginklus Saudi Arabijai, nežiū
rėdama opozicijos tokiai 
prekybai Izraelyje. Vokietija 
reikalaus, kad Saudi Arabija 
tų vokiečių ginklų neperduotų 
kitai šaliai ar tokiai organi
zacijai, kaip PLO. Tarp 
ginklų, už kuriuos Saudi 
Arabija sumokės 5.5 bil. dol., 
yra priešlėktuvinės raketos 
„Roland" ir „Gepard" bei 
„Marder" šarvuočiai. 

Sovietų laivai 
netoli Amerikos 

Washingtonas. — Penta
gono šaltiniai penktadienį 
paskelbė, kad sovietų karo 
laivynas permetė į Atlanto 
vandenyną dar kelis povande
ninius laivus, ginkluotus 
branduolinėmis raketomis. Iš 
savo naujų pozicijų tie laivai 
galėtų pasiekti taikinius 
Amerikoje. Laivai ankščiau 
plaukiodavo Gibraltaro-Islan-
dijos ir britų salų vandens 
keliuose. 

. 

Kaltina Turkija 
Strasburgas. — Turkijos 

dalyvavimas Europos Tary
boje dar neaiškus. Kelios 
valstybės: Prancūzija, Danija 
Norvegija, Švedija ir Olandija 
apkaltino Turkijos buvusią 
karinę vyriausybę žmogaus 
teisių laužymu, politinių 
kalinių kankinimu. Tuos 
kaltinimus patvirtino Europos 
Žmogaus teisių komisija, 
surinkusi pakankamai įrody-

Paskutinieji viešosios opini
jos tyrinėjimai parodė, kad 54 
nuoš. amerikiečių pritaria 
prezidento Reagano veiks
mams prezidentūroje, o 36 
nuoš. — nepritaria. Stebėtojai 
nurodo, kad ir prezidentas 
Carteris rinkimų metų sausio 
mėn. turėjo 56 nuoš. pritarian
čiųjų, tačiau rinkimus lapkri
čio mėn. pralaimėjo. Preziden-
t a s R e a g a n a s s a v o 
inauguracijos dieną buvo 
seniausias Amerikos prezi
dentas: 69 metų ir 349 dienų. 
Prezidentas Eisenhovveris tuo 
metu, kai jis pasitraukė iš 
prezidentūros buvo 70 metų ir 
98 dienų amžiaus. 

Buvęs prezidentas Nixonas 
s a v o pas ikalbėj ime su 
„U.S.News and World Re-
port" pasakė, kad lapkričio 
mėn. rinkimus laimėti Reaga-
nui nebus lengva. Jo nuomo
ne, demokratų kandidatu bus 
Walter Mondale, kuris yra toli 
pralenkęs visus savo konku
rentus. Didelę įtaką balsavi
me turės sparčiai registruo
jami juodieji balsuotojai. 
Respublikonams bus neleng
va laimėti pietines valstijas, o 
taip pat sunkiosios pramonės 
valstijas: Ohio, Michigan ir 
Pennsylvanija. 

mų. 
Shultzo kelionė 

Washingtonas . — š ią 
savaitę valstybės sekretorius 
Shultz išvyksta į Pietų Ameri
kos valstybes. Jis aplankys: 
Salvadorą, Venecuelą, Brazili
ją, Barbados ir Grenadą. Savo 
septynių dienų kelionėje 
sekretorius aptars Centrinės 
Amerikos padėtį, svarstys 
Salvadore žmogaus teisių 
klausimus ir numatytą JAV 
ekonominę paramą hemisfe
ros valstybėms. 

Mirė kunigas dr. 
Viktoras Gidžiūnas 
Sausio 30 d. ryte Kearny 

ligoninėje mirė a.a. kun. dr. 
Viktoras Vincas Gidžiūnas, 
OFM. Vebonis buvo gimęs 
1912 m. rugsėjo 5 d. Marinkos 
km., Simno vlsč., Alytaus 
- pskr. Mokėsi Kaune ir 
Kretingoje. 1934 m. įstojo į 
pranciškonų vienuolyną ir 
1937 m. išsiųstas studijoms į 
Italiją. Kunigu įšventintas 
1940 m. birželio 2 d. Studijas 
gilino pranciškonų Šv. Anta
no universitete ir už diserta
ciją „Apie Mažuosius Brolius 
Lietuvoje" gavo istorijos 
daktaro laipsnį. 

1946 m. atvyko į Ameriką ir 
čia veikė praciškonams lietu
viams kuriantis Kennebunk-
porte, Brooklyne, vesdamas 
rekolekcijas, organizuodamas 
tretininkus. Buvo Kennebunk-
porte, Brooklyne vienuolyno 
vyresnysis, provincijos tary
bos narys, provincijolas. Ilgą 
laiką redagavo Šv. Pranciš
kaus Varpelį". 

Daugiausia studijavo isto
rinius šaltinius apie Lietuvos 
pranciškonus, apie jų veiklą 
senojoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Yra išleidęs lotyniš
kai ir lietuviškai studijų, 
kurios turi išliekamos vertės 
Lietuvos istorijai, nes jis 
naudojosi pirminiais šalti
niais. 

Dirbo ir visuomeninį darbą. 
buvo kurį laiką Ateitininkų 
federacijos dvasios vadas. 
Bendradarbiavo „Aiduose", 
..Darbininke", „Drauge", 
..Tėviškės Žiburiuose" ir kt. 

KALENDORIUS 
Sausio 31 d.: Jonas Bosko, 

Marcelė, Skirmantas, Jaunė. 
Vasario 1 d.: Severas, Brigi

ta, Gytis, Eidvilė. 

— Gibraltaro kolonijoje 
balsuotojai perrinko buvusią 
Sir Joshua Hassan vyriausy
bę, laimėjusią 8 vietas 15-kos 
vietų taryboje. 

Saulė 
5:03. 

ORAS 
teka 7:05, leidžiasi 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 35 L, 
naktį 25 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS f SVEIKATĄ, ISIS S*. CalifornU Ave., ChkafO, IK 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ALKOHOLIKO POŽYMIAI (4) 
Iš Lenkijos atvykęs jaunas 

kunigas laikinai lenko vysku
po bažnyčioje pamokslauja 
Chicagoje. Jis pranešė, kad 
viename fabrike susirinko dar
bininkai ir prašė komunisto 
vedėjo leisti jiems pastatyti 
gražų kryžių ir leisti jį vysku
pui pašventinti. 

Komunistas vedėjas sutiko 
su darbininkų pageidavimais, 
tik savo sąlygą pridėjo: po pa
šventinimo visi suklaupę apie 
kryžių ir rankas dangun pa
kėlę prisieksite visi daugiau nė 
lašo degtinės negerti per visą 
savo gyvenimą. 

Taip ir pasibaigė darbinin
kų prašymas dėl kryžiaus — 
jie issisikirstė ir daugiau apie 
kryžiaus statybą nekalbėjo. 

Asmenybe pasilpes žmogus 
nori kitam — kad ir kryžiui — 
pavesti gerinimą aplinkos ir jo 
pačio. U kai priseina reikalas 
pačiam tvarkytis — jis nesu
tinka, jis dėl asmenybės su
menkimo nori toliau palikti al
koholio vergu. Iš čia aiškėja, 
kad tik per asmenybės sutvar
kymą galima žengti prie alko
holizmo balos džiovinimo. 

Ar tamsta esi 
alkoholikas? 

Atsakyk į sekančius 20 
klausimų "Taip" ar "Ne". 
Jei nors į vieną jų atsakysi 
'Taip" — žinok, kad pačiam 
gresia alkoholizmo liga. O jei 
atsakysi į jų du ar daugiau 
*Taip" — žinok, kad turi alko-
jolinę sunkenybę ir pats lai
kas tvarkytis. Štai tie klau
simai. 

1. Ar apleidi darbą dėl išgė
rimo? 

2. Ar išgėrimas daro šeimos 
gyvenimą nelaimingu? 

3. Ar gėrimas pakenkia pa
ties geram vardui? 

4. Ar geri dėl to, kad gėdi
mės būti kitų žmonių tarpe? 

5. Ar gailiesi, kad gėrei? 
6. Ar patekai į finansinius 

sunkumus dėl gėrimo? 
7. Ar susidedi su apsileidė

liais ir ar geri negarbingose 
vietose? 

8. Ar gėrimas pačiam truk
do rūpintis šeimos gerove? 

9.Ar sumenko paties garb-
godystė (reputacija) pradėjus 
gerti? 

10. Ar atsiranda noras gerti 
tam tikru dieriU metu? 

11. Ar nori gerti dar ir ki-
tąrytą? 

12. Ar gėrimas trukdo pa
čiam miegoti? 

13. Ar sumenko pajėgumas 
darbe pradėjus gerti? 

14. Ar gėrimas atsiliepia pa
čiam darbe bei užsiėmime ? 

15. Ar geri, idant užmirštam 
rūpesčius-vargU8? 

16. Ar geri vienas? 
17. Ar esi nors kartą nete

kęs visiškai atminties dėl gėri
mo? 

18. Ar gydeisi pas gydytoją 
dėl girtavimo? 

19. Ar geri pagerinimui sa
vimi pasitikėjimo? 

20. Ar buvai kada nors ligo
ninėje bei alkoholikų gydymo 
vietovėje dėl girtavimo? 

Alkoholikų 
gydymo vietovės 

Gali kreiptis nedelsdamas į 
vieną šių vietų: St. Eli-
sabeth's Horpital: Adult prog-
ram: (312)278-5015. Adole-
sosnt Program: (312)633-6860. 
Central Community Hospital: 
(312)737-9174. Jackson Park 
Hospital: (319)947-2330. 

I ivad*. Pradžioje lengviau 
galima sutvarkyti kiekvieną 
negalę, įskaitant ir alkoholiz
mą. Nedelsiame nė vienas su 
anksti pastebėta alkoholine 
negerove. Gerai perkratinė-

kime savo sąžinę, ir jei atra
sime joje alkoholiską nuodė
mę — kuo geriausiai ir 
greičiausiai nuo jos atsikraty
kime eidami reikiamon vieton 
apturėjimui mediciniškos pa
galbos. Pirmiausias žingsnis 
būtų pas savą gydytoją arba 
į vieną aukščiau nurodytų vie
tų. Daugiau apie tai kitą kar
tą. 

Pasiskaityti. Edmund J. 
Fantino, Ph. D. Understand-
ing Psychology. CRM Books, 
Del Mar, California. 

KAS PAKEIS KUN. 
DR. JUOZĄ PRUNSKI? 

Klausimas. Didž. Gerb. dr. 
J. Adomavičiau, Jūsų ryžtą 
šviesti žmoniją, ypatingai lie
tuvius, sveikatos srityje ver
tinu ir Jus gerbiu. Gaila, kad 
atsiranda žmonių, kurie mėgs
ta pasijuokti bei kritikuoti, 
žinoma, kol sveiki. Čia pri
simenu šunelio skundą: nors 
be kailio Ūksi — visiems ne
įtiksi. 

Dažnai pagalvoju, kas atei
tyje pakeis lietuviams neįver
tinamai brangius du daktaru: 
sveikatos, kultūros-literatūros 
bei svetimtaučių informaci
jos? Tai būtent Dr. J. Adoma
vičių ir kun. dr. J. Prunskį. 

Gerb. Dr. J. Adomavičiau, 
nenorėdamas trukdyti Jums 
laiko, eisiu prie tikslo. Malo
niai prašau parašykite man 
receptą nuo egzemos, turiu 
egzemų keliolika, ant abiejų, 
kojų (blauzdų) ir rankų (aukš
čiau alkūnių). Man labai pa
deda Tridesilon Cream, 2X15 
gm. Prašiau dabartinio šei
mos gyd., bet jis vis atsisako 
— atsako turįs geresnių, bet 
tie geresni man nepadeda. 

Gerb. Dr., jei tą malonu
mą padarysite, malonėkit pri
rašyti didesnę normą ir "Refil-
lable", nes egzemą turiu nuo 
vaikystės dienų (esu 63 metų) 
— nusigydau ir vėl atsiranda. 
Be to, turiu apdraudą — nors 
ir brangiausi vaistai, man kai
nuoja tik dvidešimt penki cen
tai. 

i 

Gerb. Dr., malonėkit pažy
mėti, kiek turiu atsilyginti, ir 
aš nelaukdamas su malonumu 
tai padarysiu. 

Linkėdamas Jums viso gero 
pasilieku Jus gerbiąs. 

P.S. Kai skaitau, dr., Jūsų 
patarimus kas link sveiko 
maisto, norisi pavirsti nema
tomu ir bent savaitei pasislėp
ti Jūsų valgomajame. Ger. 
Daktare, atleiskite už mano at
virumą. 

Atsakymas. Kun. dr. J. 
Prunskį ir kitus veikėjus, 
saviškių naudai atsidavusius, 
pakeis mūsų tėvų — motinų re
tai sutinkamas savo vaikams 
nemeluotas pasišventimas ir 
tikras auklėjimas savų vaikų: 
jų normalus mylėjimas, vaikų 
elgesių kontroliavimas ir leidi
mas jiems normaliai-natūra-
liai vystytis. Taip mūsų tėvai-
motinos elgėsi prigimtų 
nusiteikimų vedami, visai jo
kių auklėjimų sistemų nepa
žindami. Taip elgiantis išau
ginamas trejopai sveikas 
vaikas: kūnu, protu ir nusitei
kimais kaip reikiant. Dar tokį 
reikiamai apšvieski ir atsakin
goje vietoje pastatyki — kuo 
greičiau ir kuo gausiau tokių 
prisiauginki, na, ir turėsi gėrį, 
kurio visi ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai trokšte trokšta. 
Ačiū motinėlei Onai Prunskie
nei, Sibiro kankinei, už sveikas 
pastangas auklėjant savus 
vaikus. 

Pagyrimo bei papeikimo lau
kime tik iš pagirto vyro: taip 
elgdamiesi mes tobulėsime, iš 
nurodytų klaidų mokysimės. 

Maj J o n a s T a p u h o n i s kalba Sodybos pažmonyje apie Lietu
vos kar iuomenės kultūrinę veiklą. Sa l i a ;o žmona Magdale
na- Nuotr. 

Marcel inas Čepul ionis (kr.) ir A l f o n s a s Š idag i s vadovauja lie
tuv i škoms sutar t inėms Sodybos pažmonyje . 

Nuotr. M. Nagio 

Visada atsiminkime, kad juo
kiasi tik tas, kuris paskutinis 
juokiasi. O taip elgtis pajėgia 
tik išmintingieji. 

Būk savo gydytojo priežiū
roje. Vaistas Tridesilon Creme 
0.05% yra kortisono grupės, to
dėl neperdozuok jo: lengvai pa
tepk ir kiek pamasažuok, du, 
tris kartus per dieną. Jis gali 
sukelti odos sujaudinimą — ta
da nustok kuriam laikui jį nau
dojęs. Receptas pasiųstas, už jj 
nieko nereikia mokėti, nes 
negalima ligonio gydyti per 
nuotolį — tik pirmoji pagalba 
tuomi suteikiama Tamstai. 
Tas vaistas yra supakuotas po 
5, 15 ir 60 gramų tūbose ir pen
kių svarų inde. Už kvoterį pa
kaks Tamstai 60 gm., su 
pakartojimu. Sėkmės! Vėl pa
rašyk, jei koks reikalas atsiras 
tuo reikalu. 

Skanus ir sveikas 
gėrimas 

(J. Uginčienės receptas) 
Džiovintų obuolių gira 
Medžiaga. Vienas kilogra

mas obuolių. Keturi litrai van
dens. Šimtas gramų mielių. Ke
turi gimtai gramų cukraus. 
Šimtas gramų razinkų. Vie
nas pakelis vanilino. 
Darbas. Obuolius užpilti ver
dančiu vandeniu ir, palaikius 
tuziną valandų, perkošti. Su
pylus cukrų, skystimą pakai
tinti, sudėti iškildytas mieles 
ir pastatyti, kad parūgtų. Atsi
radusias putas nugraibyti, su-
berti nuplautas ir nusausintas 
razinkas ir vaniliną. 

Girą supilstyti į butelius, la
bai sandariai uždaryti ir lai
kyti šaltoje patalpoje. Ji yra 
gaivinanti. Pasilaikykite re-

riešutų. Ketvirtis arbatinio 
šaukštelio paprikos (nugriebto 
pieno suviigymui, jei reikalin
ga). Ketvirtis puodelio su-
piaustyto žalio pipiro. Pusant-

v a l g o m o š a u k š t o ro 

supiaustyto svogūno. Dviejų 
kiaušinių baltymai. Ketvirtis 
puoduko nugriebto pieno (skim 
milk). Vienas puodelis kukurū
zų javainių (cornflake crumbs). 

Darbas. Gerai sumaišyk 
pirmas šešias medžiagas. 
Padalyk į dešimt lygių dalių ir 
suformuok į bandutes. 

Lengvai išplak kiaušinių 
baltymą su pienu. Pamerk 
kiekvieną bandytę į tą pieno 
plakinį. Tada pavoliok kiek
vieną bandutę po kukurūzų 
skiauteles. 

Išaliejuok kepimui skaura-
dą ir, sudėjus bandutes, kepk 
25 minutes. 

Paduok valgyti su dviem val
gomais šaukštais pomidorų pa
dažu. Kiekviena bandutė — 
100 kalorijų, su padažu — 110. 

Pomidorų padažas 
Medžiaga. Vienas puodelis 

supiaustyto kubais svogūno. 
Dvi galvos sukapoto česnako. 
28 uncijos pomidorų (galima 
vekuotų: I ta l ian plum 
tomatoes). Trys valgomi 
šaukštai pomidorų košelės (te
mato pašte). Vienas šviežiai 
sumaltas juodas pipiras. Pusė 
arbatinio šaukštelio oregano. 
Pusė arbatinio šaukštelio kara
liškosios mėtos (Basil). 

Darbas. Visas medžiagassu-
dėk į puodą ir užvirink. Tada su-1\ 
mažink liepsną ir palengva virk f 
apie 20 minučių. Gausis viena •, 
kvorta padažo. Vienas puodelis •. 
— 70 kalorijų. j 

Paįvairinimas: Pridėk prie 
minėtų medžiagų dar kubais 
supiaustytą žalią pipirą ir pu
sę puodelio supiau8tytų grybų. 
Virk kaip minėta. 

Pastabos ir nuomonės 

ŽVILGSNIS Į EUROPĄ 
JONAS VALANTIEJUS 

Rūtos Klevos Vidžiūnienės kiečių iliuziją 
žvilgsnis "Drauge" sausio 11 
d. yra ypatingai įdomus ir 
svarbus iauo atžvilgiu, kad jis 
turi ryškius ženklus daugelio 
amerikiečių pažiūrų į europie
čių politinę laikyseną. Atseit, 
štai mes imamės stiprių prie
monių prieš Sovietus, o euro
piečiai eina lyg atbuli, lyg ne-
s u p r a n t a s a v o p a č i ų 
gyvybinių interesų, lyg netu
rėtų patyrimo, koks pavojus 
yra Sovietai. 

Tokį žvilgsnį reikėtų pra
plėsti kitu patyrimu, būtent, 
amerikiečių vadovavimu po
kario pasaulinei politikai. 
Šiandieninė sujaukta padėtis 
rodo, kad amerikiečių vado
vavimas arba buvo nelabai 
laimingas, arba nelabai vy
kęs. Jau visokios nuolatinės 
nuolaidos, tiesiog dovanos ir 
premijos Sovietams , atidavi
mai teritorijų ir tautų nerodo 
nei planavimo, nei suprati
mo, nei vadovavimo stipry
bės. Ima šiurpas, žiūrint vien 
jėgos perleidimo aritmetinių 
skaičių O ką bekalbėti apie 
vertinimus ir pasėkas. Ati
duota Čekoslovakija su labai 
žymia Vokietijos ginklų pra
monės koncentracija atiduo-

ceptą ateičiai. Žemaičiai seno- ta Rytų Vokietija su milijo-
vėje iš tokios giros darydavo n a i s išlavintų ir patyrusių 
sriubą — pripiaustydavo duo
nos gabaliukų ir užbalindavo 
grietine, dabar galima už
balinti pasukomis. 

Svaigalų vietoje gerkime gai
vinančius gėrimus savo ir sa
vo vaikų naudai. 

Sveiko maisto receptas: 
geras valgis — 
gera sveikata; 

varškės ir riešutų 
bandutės 

The American Heart 
Association Cookbook recep
tas. 

Gaminkimės valgius be 
gyvulinių riebalų, be choles
terolio — be trynių, gretinęs, 
nes dabar gydytojai žino, kad 
cholesterolis priskretina krau
jagysles. 

Medžiaga. Du puodeliai be 
riebalų varškės. Du puodeliai 
duonos trupinių. Pusė puode
lio stambiai sukapotų Pecano 

technikos darbininkų, atiduo
ta milijonai našių žemės ūkio 
darbininkų su milijonais ūkių. 
Priedui, nesijaudinta, kai So
vietai pasigriebė atominių 
ginklų technologiją. 

Pasiskaitytom ano meto po
litinių įvykių komentarus ir 
vadovaujančių politikų me
muarus. Pažiūra, kad, palai
kant normalius santykius su 
Sovietais, jų sistema neišven
giamai sudemokratės, nėra 
europiečių, o kaip tik ameri
kiečių produktas. Ji raudonu 
siūlu driekiasi per Avarel 
Harriman, George Kennan ir 
kitų ano meto politikos archi
tektų samprotavimus. Ir šis 
obuoliavimas su velniu nėra 
pasibaigęs, kaip ryškiai rodo 
m. dr. straipsniai "Drauge" 
apie bendrovių beatodairu-
mus prekyboje su Sovietais. 
Vargu smerktini europiečiai, 
kai jie pasisavino šią ameri-

ar beprotybę, 
ypač kai aišku, jog tai prie
danga nuo maršavimo prieša
ky. Jų laikysena paprasčiau
siai sako: šokit prieš Sovietus, 
kiek norit, bet kiek galima ne
be mūsų sąskaiton. Jei atomi
nis karas neišvengiamas, ne
pradėkit čia. Šaudykit per 
mūsų galvas, kaip šnekėjote 
iki šiol. 

Vidžiūnienės žvilgsnis, kaip 
ir daugelio amerikietiško gal
vojimo žmonių, kai kur yra 
tiesiog nesuprantamas. Argi 
europiečių kaltė Europos po
karinis padalinimas, karinių 
pajėgų sumažinimas? Ir dar 
klausiama: "Kur liko jų pajė
gumas kontroliuoti savo pa
čių Ūkimą?". 

Net energijos dujų pirkimo 
iš Sovietų kaltė nėra tokia 
paprasta, kaip rodoma. Argi 
negalima matyti, jog Euro
pai šis dalinis (apie 5 proc.) 
priklausomumas nuo rizikin
go Sovietų tiekimo mažina eg
zistuojantį priklausomumą 
nuo arabiškų ar kitų svetimų
jų? Jei tarptautinė pusiausvy
ra truks ilgesnį laiką, sovieti
nės dujos yra pramoninės 
jėgos pirkinys, galįs nepatikti 
draugiškiems varžovams pra
monėje, bet yra realus fakto
rius tose varžybose ir gyveni
mo gerinime. 

Deja, atrodo, kad amerikie
čių sunkumai Europoje ir san
tykiuose su Sovietais vis dėl
to rišasi su amerikiečių gal 
fundamentaliniu naivumu, 
greitų sprendimų ieškojimu 
ir gal nebūtinai tyru idealiz
mu. Ar nėra taip, kad, turėjus 
istorinę progą, palyginti, leng
vai ištiesinti Europos santy
kius, ilgai užsikimšus ausis 
kitų patirties reikalavimams 
ir įspėjimams, atėjo laikas 
amerikiečiams patiems pažin
ti Europos padėtį ir santykius 
su Sovietais skaudžiu būdu. 
Amerikiečių įpročiu ignoruo
jant priešfašistinio laiko Eu
ropos agoniją ir konvulsijas, 
prarandamas modelis šian
dien plintančio terorizmo, dis-
orientacijos ir destabilizaci-
jos. Bet kaip amerikietis gali 
pakeisti savo dainą, kad vi
sos bėdos prasidėjo su fašiz
mu ir nacizmu? 
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DR. LINAS A. SIDRYS 
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Susitarimui skambint 436-5566 

DR. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

Dr. Peter T. Brazio ofisa perėmė 
DR. VUAY 1AJAJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2434 West 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv. 
12-£-6:30; Sešt. tik susitarus. 

DR. K. 6. RALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-0004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
VaL pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt 10-4; šeštad 10-3 vai. 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviška; 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ CYDYTOIAS 

4600 VV. 103 St. O a t Lavvn 
Tel. 423-8380... 

Valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. Lt 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm Ir ketv 12—4 
6—8: antr 12 —O; penkt TO—12 1—o 

Of* 735-4477. Su. 246-0067 arte 24S-S5S1 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. R. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 We»t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of iso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

J O K § A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarime 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 
DR. IVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3923 West 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir 5e$t uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 5*9 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm 
antr , treč., ketv. ir sestad 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA, 

6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 
Tel. 925-2670" 

1185 Dundee Ave., Elgfn, 111. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central" Ave. 

Valandos pagal susrtaruna 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

I mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Corttact lenses" 
2618 *. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

I * I lSt^ lR. Wl.lr. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt. 
3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak. 
išskyrus treč Seit. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81*t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p p 
Ofiso tel. RE 7-1164; rezid. 239-2919 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PCSLĖS IR 

PRCSTATO CHIFURGIJA 
2656 W. t>3rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p ir ketv 2-5 p p. 
Sėst. pagai susitarimą. 

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

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6. 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2494 Ws* 7 1 * StroM 

Pirm., antr. Ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

>3 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 West 63rd Street 

Vai pirm , antr ketv ir penkt 
i-o; šeštadieniai* pagal susitarimą 
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80 metų sukaktis 

SPAUDOS 
ATGAVIMAS 

"Paminklingose žmogaus ir knygų pardavėjams, ir jei 
gyvenimo dienose jau seno pri- kas peržengtų šį padavadiji-
imta sveikinti tą žmogų, kurs mą, tai atimti uždraustus raš-
sulaukė tos šviesios ir bran- tus." Šį įsakymą savo žodžiu 
gios jam dienos. Šių metų 
balandžio 24 diena pamink-
linga gyvenime ne atskiro žmo
gaus, bet visos mūsų tautos, 

patvirtinęs Rusijos caras. 

Šis patvarkymas lietuvių 

SV. KAZIMIERAS IR LIETUVIAI 
DAILININKAI 

visų lietuvių, — šioje dienoje tautai buvo baisus, ir ji visus 
mūsų kraštui tapo pakelta už- 40 metų jam priešinosi Pir-
danga nuo šviesos, tapo mums miausia ji griežtai atmetė jai 
sugrąžinta spaudos liuosybė brukamas rusiškomis raidė-
lotiniškomis raidėmis (litero- mis spausdintas lietuviškas 
mis). Išleisdami tatai į svietą knygas. Kurį laiką stengėsi le-
pirmąjį 'Lietuvių Laikraščio' galiai priešintis, tačiau prie-
numerį, tuos pirmuosius švie- šinimasis nebuvo sėkmingas, 
sos spindulius, nuoširdžiai Spaudos uždraudime ano 
sveikiname visus mūsų vien- meto lietuviai inteligentai jžiū-
genčius: brolius aukštaičius ir rėjo didžiulį rusinimo ir pra-
žemaičius, naujos laimės." voslavinimo, o tuo pačiu ir 

"Spaudai mums leidus, pra- tautos dvasios naikinimo pa
dedame naują erą, stodami į vojų. Pirmasis balsą pakėlė 
kultūros darbą ant lygių su ki- Žemaičių vyskupas Motiejus 
tomis tautomis tiesų. Kitos Valančius. Jau 1866 m. jis ofi-

f » -
tautos jau senei turi savo laik
raščius, išsiplėtojusią literatū
rą, aukštą pramonę, mes gi 
nuo jų atlikome. Dabar, kuo
met ir mes liuosai be baimės 
galėsime skaityt savo laikraš
čius ir knygas, reikia mums 
pri vyt tą laiką, kurį mes pamė
tėme. Mūsų laikraštis padės 
jums, skaitytojai, tame daly
ke". 

cialiai pareiškė, kad rusiškos 
raidės netinkančios lietuvių 
kalbai. Kai ši akcija nedavė 
vaisių, jis jau 1866-1867 m. 
pradėjo spausdinti lietuviškas 
knygas Prūsuose, taigi užsie
nyje. Buvo suorganizuotas 
knygnešių tinklas. Ištikimi vy
rai ėmė slapta gabenti į Lietu
vą knygas ir jas platinti. To
kiu būdu prasidėjo garsioji 

Šitaip savo vedamuosiuose "knygnešystė", o tuo pačiu ir 
rašiniuose rašė "Lietuvių laik- įnirtinga lietuvių kultūrinė ko-
raštis", išleistas Peterburge, va prieš rusiškąjį okupantą. 
1904 m. gruodžio 1 d., taigi po Kai rusų valdžia uždraudė 

~ pusmečio spaudą atgavus. 
Spaudos lotyniškomis rai-

... - .dėmis atgavimas, kad ir cari
nės cenzūros sąlygomis, buvo 
labai didelis įvykis, per visą 
laiką minimas jo dekadinėmis 
sukaktimis. Taigi ir šiemet su
einą aštuoni dešimtmečiai ne
gali būti nepaminėti. Šia pro
ga prisimintini kai kurie 
faktai. 

• 

• 

XIX a. viduryje lietuviškų 
knygų leidimas Vilniuje ir ki
tose vietose buvo išaugęs. 
Ypač gausi buvo religinė lite
ratūra, dideli maldaknygių ti
ražai. Buvo spausdinama ir 
daug mokyklinių vadovėlių. 
Bet 1864 m. Vilniaus general
gubernatorius gen. Muravjo
vas išleido įsakymą, drau
džiantį mokyklose vartoti 
vadovėlius, parašytus lietu-
viškomi8 (lotyniškomis) radė- tų, taip pat nemažas skaičius 
mis. Vietoje jų įsakė vartoti knygų, ypač maldaknygių, 
rusiškomis raidėmis spaus- p a s įekdavo lietuvius knyg-
dintus vadovėlius. Bet tai dar n ešių dėka. Bet kova už spau-
nebuvo visuotinis spaudos dog laisvę buvo be galo sunki 
draudimas. Taigi 1865 m. Mu- Kovota prieš galingą Rusijos 
ravjovo įpėdinis Kaufmanas i m p e ri ją . Dovydas prieš 
savo pirmtako įsakymą pa- Galijotą, 
tvirtino ir paprašė Rusijos vi-

parapijines mokyklas, tas pats 
vyskupas Motiejus pradėjo da
vinėti žmonėms patarimus, 
kaip reikia slaptai mokyti vai
kus "daraktorių" pagalba. 

Prasidėjo knygnešių ir 
daraktorių persekiojimas. 1869 
m. sudaryta pirmoji byla. Jos 
auka buvo gruzdietė Karolina 
Laniaučaitė, kalėjimuose 
iškankinta 16 mėnesių. Pir
moji didelė byla dėl knygų bu
vo 1870-1871 m., kur buvo tei
siami 9 kunigai, 1 valstietis ir 
1 bajoras. Smulki krata vysk. 
M. Valančiaus bute. I Sibirą ir 
į kitas vietas ištremti 6 kuni
gai. Taip buvo pradėtas lietu
vių tautos Golgotos kelias dėl 
spausdinto žodžio laisvės. 

Prūsuose spausdinami lietu
vių laikraščiai: "Aušra", "Var
pas",, "Apžvalga", "Tėvynės 
sargas", "Žinyčia", "Ūkinin
kas", "Apšvieta" ir keletas ki-

• 
daus reikalų ministerį Valuv-
jevą uždrausti lietuviškų 
knygų spausdinimą ir platini
mą. Ministeris prašymą iš
klausė ir 1865.IX.13 pasirašė 
įsakymą, draudžiantį spaus
dinti ir pardavinėti lietuviš
kas knygas lietuviškomis rai
dėmis. 

"Varpas" (Nr.4-5,1903) yra 
paskelbęs minėto Valuvjevo 
dokumento vertimą, kurio iš
trauką čia pateiksime, netai
sydami ano meto rašybos: 

"Vyriausias Viršininkas 
Šiaurvakarių krašto pranešė 
man, kad jis norėdamas vei
klaus sulieti Žemaičius, Lietu
vius ir Latvius su maskoliš
kaisiais gyventojais to Krašto 
ir praplatinti maskoliškąją 
kalbą ir jos giminiškas tar
mes tarp gyventojų įvardyto 
Krašto, pasiūlė viršininkams 
tų gubernijų išleisti šiuos 
padą vadi jimus: 1. Uždrausti 
visiems savininkams tipogra-
fijų, litografijų ir chromoli-
tografijų spausdinti savo įtai-
sose kokius nors išleidimus 
lietuviškoj ir žemaitiškoj kal
boj lotyniškai — lenkiškomis 
Ii taromis. 2. Pasinaudot viso
kiais, prigulinčiais nuo guber
nijų įrankiais ir užkirsti kelią į > minėdami spaudos atgavi 
atvežimui, pardavimui ir pla- m o sukaktį, neturime pamirš-

1904.IV.24 spauda buvo at
gauta tik kietos lietuvių tau
tos, ypač jos inteligentų, ko
vos dėka po to, kai Rusijos 
senatas išaiškino, kad nėra 
buvę įstatymo, draudžiančio 
lietuviams vartoti lotyniškas 
raides... 

lietuvių tauta galėjo leisti ir 
skaityti sau reikalingus raš
tus lotyniškomis raidėmis. 
Prasidėjo naujas mūsų kultū
rinio gyvenimo tarpsnis, atne
šęs tautinės kultūros plitimą. 
Bet tauta liko skolinga drau
džiamosios spaudos kūrė
jams, platintojams. Jų ir var
dai dažnai mums nėra žinomi, 
tačiau jie prisimintini 80 metų 
spaudos atgavimo proga. 

Šv. Kazimiero 500 metų mir
ties sukakties komitetas yra 
užsimojęs įvairių darbų. Vie
nas iš tokių yra — knyga-al-
bumas apie Šv. Kazimierą — 
šv. Kazimieras lietuvių liau
dies mene ir lietuvių dailinin
kų kūryboje. 

Knygą parengti ir sureda
guoti buvo pasikvietę kun. St. 
Ylą, bet jis, vos darbą pradė
jęs, mirė. Tada komitetas pa
kvietė mane. Teko sutikti, nes 
tema man buvo šiek tiek pa
žįstama; be to, su velioniu kun. 
St Yla ta tema yra tekę daug 
kalbėti, tiesiog "svajoti" be-
projektuojant. Tad iš pagar
bos jam turėjau pasižadėti, 
kad darbą išvesiu iki galo, įdė
siu visas jėgas, kiek sugebė
siu. 

Paveldėta buvo labai ne
daug, vos keli paveikslėliai, 
keli lapeliai su užmanymais. 
Plačiau buvo sužymėti liau
dies meno eksponatai iš įvai
rių knygų. 

Paliekant liaudies meną 
nuošalyje, čia noriu suminėti 
bent tuos, kurie jau dabar yra 
suregistruoti, kurių kūriniai 
sudėti į vokus, surikiuoti alfa
beto tvarka. Jau darosi įspū
dinga panorama. Visa pada
r y t a — s u k u r t a l i e t u v i ų 
dailininkų. Seniausi darbai 
siekia 1928 — tai Juozo Zika
ro skulptūra, o jauniausi — 
datuoti 1983 metų data. 
Paskutiniais metais sukurta 
kur kas daugiau, nei anks
čiau. Apie tai teks pakalbėti 
jau pačiame leidinyje. Čia 
pateikiu tik dabar jau surašy
tų dailininkų sąrašą. 

Vytautas Bičiūnas, grafi
kas, darbas dar iš nepriklau
somos Lietuvos laikų, čia 
surastas. 

I l ona B r a z d ž i o n i e n ė , 
tapytoja, iš Los Angeles, 
atsiuntė pati, specialiai sukū
rusi šiai sukakčiai. 

Jokūbas Dagys, skulpto
rius, sukūrė skulptūrą lietuvių 
šv. Kazimiero bažnyčiai Lon
done, Anglijoje. 

Vincas Dilka, tapytojas, 
sukūrė šv. Kazimierą Kauno 
kunigų seminarijai. Paveikslo 
inaguracija buvo 1943 kovo 4 
d. 

Adomas Galdikas, tapyto
jas, pranciškonams užsakius, 
sukūrė didoką šv. Kazimierą, 
kuris dabar kabo pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne. Jubi
liejinis komitetas parinko šį 
paveikslą reprodukuoti ir iš
leisti didesniu tiražu. 

Vytautas Ignas, tapytojas 
ir grafikas, šiuo atveju davė 

savo puikų grafikos darbą, li
no raižinį, kurio originalas ka
bo A Galdiko galerijoje Brook
lyne ir vienuolyno koplyčioje 
Kennebunkporte. Numatyta šį 
jo darbą išleisti atviruku. 

Vytautas K. Jonynas, 
grafikas, dekoratorius, yra 
sukūręs gana daug šia tema, 

Nijo lė Pa lubinsk ienė , 
grafikė ir tapytoja, lengvu pie
šiniu plunksna iliustravo nau
ją šv. Kazimiero biografiją, 
kurią parašė Simas Sužiedė
lis. Iš tos knygos bus paimtas 
koks charakteringesnis pieši
nys. 

J a d v y g a Paukšt ienė , 
dekoravęs bažnyčias, piešęs tapytoja, iš Chicagos, labai 
pašto ženklus, projektavęs mo- uoliai ir jautriai ėmėsi šios te-
zaikas ir t.t. Čia yra ir medžio mos, atsiuntė keletą darbų. 
raižinių, vitražų, skulptūrų, 
piešinių. 

Jurgis Juodis, tapytojas, 
gyvenąs St. Petersburg, Fla., 
pats atsiuntė gražų darbą — 
šv. Kazimieras prie Polocko. 

Zenonas Kolba, vitražis-
tas, jau 1953 m. sukūrė šv. 
Kazimiero vitražą Ken-
nebunkporto vienuolyno vie
nai koplyčiai. Šią vasarą vit
ražas buvo V. Maželio 
nufotografuotas, "Darbinin
kas" jį spalvotą įsidėjo šių me
tų kalendoriuje. 

Vytautas Kašubą, skulp
torius, yra sukūręs labai gra
žią iškilmingą statulą Šv. Kry
žiaus bažnyčiai Chicagoje. 

Aleksandra Kašubienė, 
bene 1964 sukūrė pranciško
nams kelis paveikslus savo 
keramikinės tapybos techn* 
ka. Vienas iš jų yra šv. Kazi
mieras, dabar kabo A. Galdi
ko vardo galerijoje Brooklyne 
prie pranciškonų vienuolyno. 

Kun. Antanas Liubickas, 
MIC, sukūrė įspūdingą sim
bolinį kūrinį lietuvių Rosario 
bažnyčiai Argentinoje. 

Eleonora Marčiulionienė, 
skulptorė, keramikė, specia
liai sukūrė gražų kūrinį šiai 
sukakčiai. 
Aleksandras Marčiulionis, 

skulptorius, yra sukūręs bent 
kelis šv. Kazimierus. Sukūrė 
specialų reljefą šiam jubilie
jui, kur karalaitis vaizduoja
mas kaip koks Lietuvos val
dovas, įrašyta ir datos — 
1484-1984. Abu, Eleonora ir 
Aleksandras Marčiulioniai, 
atsiliepė vieni iš pirmųjų ir uo
liai kooperavo. Ačiū jiems. 

Sesuo Mercedes, tapytoja, 
grafikė, kazimierietė, atsiuntė 
visą pluoštą savo kūrinių nuo
traukų. Tai grafika, tapyba, 
skulptūra. Suprantama, būda
ma šv. Kazimiero vardo vie
nuolijos sesuo, jai buvo dau
gybė progų, prašymų sukurti 
šv. Kazimierą. Ir tai ji atliko 
su giliu nuoširdumu. 

Bronius Murinas, tapyto
jas, iš Chicagos atsiuntė gana 
originalų kūrinį — šv. Kazi
miero koplytstulpį Vilniaus fo
ne. Puikiai nutapytas, su lie
tuviška liaudiška meno 
nuotaika. 

Viktoras Petravičius, gra
fikas, tapytojas, — yra du jo 
darbai iš ankstybesnių laikų, 
viena — grafika, kitas — ta
pyba ant šilko. Šis kūrinys ka
bo A. Galdiko galerijoje Brook
lyne. 

Ieva Pocienė, sukūrė vit
ražą Adelaidėje, Australijoje, 
lietuvių Šv. Kazimiero koply
čiai. 

Ignas Šlapelis, būdamas 
Hanau stovykloje, koplyčios 
altoriui nutapė didelį paveiks
lą su Vilniaus katedra, su 
žmonių minia. Paveikslas yra 
Ūkęs Vokietijoje, čia turime 
didoką spalvotą nuotrauką. 

Vanda Stančikaitė-Ab-
raitienė, dar Lietuvoje sukū
rė paveikslą, kaip šv. Kazi
mieras meldžias i prieš 
pamokas. Paveikslas likęs Lie
tuvoje. Jis bus pakartotas iš Z. 
Ivinskio knygos apie šv. Kazi
mierą. 

Jonas Subačius, tapyto
jas, bažnyčių dekarotorius, tik
riausiai yra sukūręs ne vieną 
šv. Kazimierą. Šiuo metu bu
vo prieinamas jo nutapytas 
didelio formato paveikslas Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
presbiterijoje. 

Ada Sutkuvienė,grafikė, 
tapytoja, yra dirbusi A. Valeš-
kos bažnytinio meno studijoje 
ir yra sukūrusi kelias mozai
kas šia tema. 

A n t a n a s Tamošaitis , 
tapytojas, grafikas, uoliai 
bendradarbiavo, atsiuntė ke
lis grafikos ir tapybos darbus 
šia tema. Vienas grafikos dar
bas sukurtas specialiai šiai 
sukakčiai. 

Anastazija Tamošaitienė, 
tapytoja, grafikė, audėja, taip 
pat uoliai talkino šiam projek
tui, atsiuntė bent kelis litogra
fijos darbus. 

Stasys Ušinskas, tapyto
jas, vitražistas, dar karo lai
kais, o gal ir prieš karą sukū
rė vitražą Kauno Švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčiai Šančiuose. 

Felė Ušinskaitė, tapytoja, 
sukūrė gražų paveikslą šv. 
Kazimieras mokslo globėjas. 
Sukurta antrojo pasaulinio ka
ro metu, dabar kabo Švč. Jė
zaus bažnyčioje Šančiuose 
Kaune. 

Šv. Kazimieras vokiečių bažnyčioje (Kas apie jį žino? Žiūr. 4 
psl.) 

Adolfas Valeška, tapyto- Atsiuntė ir savo skulptūrų 
jas, dekoratorius, turėjęs savo nuotraukų Vladas Kulpavi-
bažnytinio meno studiją Chi- čius, kuris bene daugiausiai 
cagoje, yra sukūręs gražių vi- yra sukūręs šventojo statulė-
tražų, mozaikų šio šventojo te- lių 
ma. 

Petras Vaškys, skulpto
rius, sukūrė medalį šiam jubi
liejui. Medalis jau išleistas. 

Romas Viesulas, grafikas, 
sukūrė pašto ženklo projektą, 
yra ir taip padaręs grafiškų 
darbų šia tema. 

Vladas Vijeikis, grafikas 
tapytojas, iliustratorius, yra 
sukūręs keletą grafikos darbų 
šia tema. 

Viktoras Vizgirda, tapy
tojas, sukūrė gražų vitražą ir 
šv. Kazimiero paveikslą bati
kos technika. 

Juozas Zikaras, skulpto
rius, dar 1928 metais bronzoje 
sukūrė gražų reljefą — besi
meldžiantį šv. Kazimierą. 
Nuotrauką davė čia gyvenąs 
jo sūnus. 

Iš Lietuvos gautas nežino
mo autoriaus vertingas grafi
kos kūrinys. Apie jį vėliau teks 
plačiau pakalbėti. 

Gauta iš poros bažnyčių 
nuotraukų, kurios vaizduoja 
šv. Kazimiero statulas, alto
rius, vitražus. 

Amerikoje yra arti 20 Sv. 
Kazimiero vardo lietuvių pa
rapijų, o atsiliepė tik pora 
Laukiame ir kitų parapijų baž
nyčių. Tikriausiai ir ten yra 
šv. Kazimiero tema kūrinių. 

Dar ir toliau bus ieškoma, 
telkiame visa, kas yra su šia 
tema surišta. Dabar jau yra 35 
autoriai. Jų bus arti 50. 

Kviečiami visi dailininkai, 
kurie dar turi šv. Kazimiero 
paveikslų, atsiliepti ir daly
vauti šioje knygoje. Prašomi ir 
lietuviškų parapijų klebonai 
neužmiršti šio svarbaus reika
lo. Visą medžiagą siųsti kny
gos redaktoriui šiuo adresu: 
Paulius Jurkus, 341 High-
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11307 

• 
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(.„)", taip ir jo (J. Basanavičiaus) lietuviškumui Gra
jauskų, Vartų karnai, Piliakalnių piliakalnis, slėniai 
ir kita „nemenką įtekmę turėjo". Matyt, „nuo 
mažens" jis jautęs, kad aukščiausius kainus ir gra
žiausius slėnius tegalima matyti vaikystės dienomis 
gimtajame krašte. 

Kita proga jis jau grožėjosi šimtais kalvų, 
kalvelių pakopomis į aukštumas kopiančiais Gražiš
kių kaklais, stebino jį Pajevonio kalno nuokalne rie-

Draudžiamosios spaudo* 
gadynę turime prisiminti mes 
ir dabar, ypač kai mūsų tėvy
nėje nėra spaudos laisvės. Tie
sa, ten spausdinami laikraš
čiai ir knygos lietuviškomis 
raidėmis, bet jų mintis ir dva
sia dažniausiai yra užnuody
ta komunizmo — ateizmo baci
lomis. 

Reikia džiaugtis, kad išeivi
joje gyvenantys lietuviai turi 
pilnutėlę spaudos laisvę. Tai-

tinimui kokiu nors būdu nuro
dytų pirmame punkte išleidi
mų. 3. Apgarsint i tokį 
padavadijimą visiems valdy- knygnešiai, 
tojams tipografijų, litografijų 

ti ir čia mūsų leidžiamos 
spaudos, jų darbuotojų, pla
tintojų: jie yra mūsų dienų 

6. kv. 

Gal taip buvo lemta, kad jo tėvas, būdamas dantys, M. Čiurlionio „Vasaras" primenantieji, įkai 
vaitu, lankydamas sulenkėjusius Lietuvos bajorus tusio oro virpuliuojantys šviesuliai, traukė jį ir 
Gediminus Bartininkuose ir kunigaikščius Purinus gimtinių laukų įklonyje, rūgščių žolių, kemsynų 
Pajevonyje, įgijo labai daug žinių „iš praėjusių laikų apsuptos, įvairiausių gyvūnėlių, gyvulėlių, žvėrelių, 
mūsų krašto žmonių, taipogi žinojo daugelį pasakų, paukščių, žuvų apgyventos pelkės, 
mįslių ir t.t. (...) ir aš jam ir jojo atminčiai, — rašo jis, Čia nuo ankstyvo ryto pakirdusios garsinasi 
— esmi kaltas įgaivinimu mano širdyje meilės į nenuoramos pempės, pasibėgėjusios vandens 
mūsų tautos praeitį ir lietuvystę". paviršiumi, į orą keliasi kryklinės antys, juodieji 

Praeities laikų pasikalbėjimų, pasakojimų, narai. Ore neria, siuva krantinės kregždės-krugždai, 
pasakų ar labai anksti bundančio jaunatviško rytmetį sveikina, gieda, čirena papieviuose pakilę 
nerimo pažadintos vaizduotės pagražinti, egzaltuoti giesmininkai vyturėliai. Ir vėlai pakilęs, iki išnakčių 
vaidiniai virtę negęstančiu nerimu, traukė, viliojo jį į milžino jaučio balsu baubęs, piktąsias liūnų dvasias 
tolimus laimingus kraštus. „Mat, jau nuo mažens į gąsdinęs baublys, patenkintas seka savo karalystę, 
mano širdį buvo įsimetusi žingeidumo kirmėlaitė, — Pabalyje varlinėjančio garnio išgąsdintas, skube-
raso jis, — kuri mane graužė, traukte traukė į nepa- damas per kemsynus, kailinėlius neša pilkasis 
žinstamą tolimą svietą (...)". Netoli nunešė jį basos kiškelis. Pakirdęs nuburbuliuoja laukinių vištelių 
vaikiškos pėdos, laimingos buvo pasiekusios milžinų pulkelis. Durpynų vandens properšose uodegaites 
supiltus, nuo senųjų gerųjų laikų tebestovinčius stato laukinių antukų šeimynėlė, nardinėja augan-
Ožkabalių ir Grajauskų kalnus. Ir nuo karnų viriu- čių narų būrelis, ant vešlių geltonžiedžių lapų akis 
nių stebėdamas, nematė jis viliojančio laimingo, vai- išpūtusios sėdi patogios žaliosios varlės, ilgais, lipš-
vorykštės juosta apjuosto krašto, kaip niekas nerado niais liežuvėliais pri viliojančios praskrendančius 
amžinos jaunystes šaltinio. Bet šių, daug kartų lengvatikius vabzdžius. Tarp geltonų maurų, pluk-
matytų, gamtovaizdžių sukelti vaidiniai jo jautrioje džių, vandeninių sietynėlių, palengva slenka tamsių 
sieloje įžiebė vieną i i jo gyvenimo kryptį nušvietusių karosų nugaros iš juodų gilumų į paviršių tyru oru 
žiburėlių. Lyg norėdamas tai pasakyti visiems, jau į atsigauti, kyla gelsvi lynai, paviršiuje žaidžia 
sėstąjį savo gyvenimo dešimtmetį bežengdamas, pulkeliai augančių žuvyčių. Pakrančių sekliose balu-
rasė: Kaip „dailūs Šešupės krantai jautrią V. Pie- tėse vandens paviršiumi vaikštinėja, čiuožinėja, 
tario širdį pritraukė ir joje pirmuosius apsireiškimus lenktyniauja, nė plonučių kojelių, nesušlapdami, 
sąžiniškos meilės dėl savo tautos ir žemės įknietė būreliai linksmų ilgakojų šv. Petro vabalėlių. įšilu

siame ore, mirguliuojančioje saulėtvankoje visomis 
kryptimis nardo, žaidžia iš buožynų pakilę įvairia
spalvių viendienių žirgelių pulkeliai, dūzgena 
smulkių vabzdžių sietynėliai, darbo dainas dainuo
damos, prazvimbia pilkosios bitelės, ore supasi 
nerūpestingi drugeliai. Visame pelkių, durpynų 
plote, vandenyje, virš žemės, ore, žolynų prieglobs
tyje, visa, kas gyva, juda, linksminasi, džiaugiasi 
gyvenama diena. 

Skubiai pralekia neatsidžiaugta, neatsigrožėta 
trumpa diena, trumpa kaip gyvenimas žmogaus — 
vos švystelėjęs — artėja į pavakarę. Prūsų šone gęsta 
liepsnojusios didžiulės žaižaruojančios vakarinės 
žaros. Papieviuose vakariniam simfoniniam kon
certui jau ruošiasi, stygas taiso žaliašvarkiai smui
kininkai — šokėjai žiogeliai, balsus derina solistai 
svirpliai ir melancholiškomis gaidomis raminasi 
varlių jungtinis choras. Ore draikosi džiūstančių 
durpių, prieskoninių čiobrelių, nujaurintų rūgščių 
žolių asla. Iš pelkių dvelkia ajarų, švilpukų, buožių, 
švendrų, maurų, dūlėjančių organinių medžiagų 
raminančiai svaiginantys, neužmirštami aromatai. 
Baltųjų dobilėlių, garstukų medumi dvelkiančiais 
žiedais pasikvėpinusios, nuo kalvelės į pelkių žemu
mas nuslenka pirmosios prievakario vėsos. 
Papelkėse šv. Jono vabalėliai įžiebia pirmuosius 
žiburėlius. Prasideda vakarinis koncertas. 

Ne visos išvykos baigėsi tokiais maloniais 
pergyvenimais. Taip atsitiko 5—6-rių metų Joneliui 
vaikščiojant durpynų pakraščiais, džiaugiantis ore 
žaidžiančiais žirgeliais ar vandenyje žvilgančiomis 
žuvytėmis. Jo neatsargi basa pėda nuslydo nuo 
kranto ir jis įkrito į juodą durpynų vandenį. „(...) tik 
man surikus balsu, — vėliau prisiminęs rašė, — 
atbėgo arti ariantis dėdė Jonas, ištraukė mane iš 
vandens ir išgelbėjo nuo prigėrimo". 

(Bus daugiau) 

http://1865.IX.13


M O Š Ų K O L O N I J O S E 

Lemont, III. 
LB APYLINKĖS 

LIETUVIAI REMIA 
LITUAiMSTINES 

MOKYKLAS 

baigę lituanistinę mokyklą ir 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. aaugio mėn. 31 d. vėliai. „Žiburėlio" darželis su I b ° n a s ™** esančius bažny-
" ™ " " m m m m m m m m m m m m m m — — — — v e dė j a Danute Dirvoniene ir f i o i e pakvietė parapijos salėn 

padėjėja Audrone Norušiene, i pirmųjų mirties metinių mi-
Maironio lit. mokyklos moky- dėjimą — akademijų su pro-
tojai ~ Ona Abromaitienė 8™®* i r choro paruoštus pus-
(mokyklos steigėja ir buv. ryčius. 
vedėja), Agnė Katiliškytė- Salėje minėjimą pradėjo 

abu buvę veiklūs lietuviškame Counsell (LB apylinkės valdy- c n o r o valdybos pirm. Vytau-
darbe, abu baigę katalikišką ^oS pįnn.), Vilija Marchertie- t*8 Eikinas. Po klebono pra-
uni versi tetą. Jie man papą- n ė R a s a ' goliūnaitė, Linas d ė t o s maldos, į klausytojus 
šakojo tiesiog neįtikimą daly- Norusis, Nida Misiulytė. Buvę prabilo poetas St. Santvaras: 
ką. Jiedu sakė, kad jaunos šei- direktoriai Laima Trinkūnie- "Nelengva man kalbėti apie 
mos su mažais vaikais tiesiog n ė Milita Milašienė ir vicedi- mirusį, su kuriuo kūrybinė bi-

"Drauge" buvo paskelbta, b u v o i s lietuviškų šv. Mišių rektorius dr. Algis Mockaitis. čiulystė a. a. Juliaus Gaidelio 
kad sausio 8 d. po šv. Mišių De "išgrūstos". Tą turėjo pergy- Vasario 5 d. taip pat po šv. 73 mylių gyvenimo kelyje su 
Andreis bažnyčioje ten pat venti ir ši šeima . Taip, buvo Mišių bus pietūs. Jų pelnas manim buvo graži ir stipri. Pa-
esančioje kavinėje bus pietūs, išgrūstos iš bažnyčios, tik dėl D u s skiriamas Vasario 16 gim- žinau a. a. Julių kaip Dievo 
o gautas pelnas atiduotas *• k a d bažnyčioje maži vaike- n a z į j a į Vakarų Vokietijoje pa- apdovanotą dideliu talentu, 
Lemonto lituanistinėms mo- l i a i kartais būdavę neramūs. r e m t i 

kykloms išlaikyti. Mažyčiui negi užkiši burnytę. 
Lemonto ir apylinkių lietu- kalbėjo jiedu.Mažyčiui norui 

viai -Draugą" mielai skaito ir •**§•• J " niurna, mėgina gar
siai ką nors sakyti ir t.t. 
Paraminus yra vėl ramūs. 
Jauni tėvai labai stengiasi 

skelbiamomis žiniomis noriai 
pasinaudoja. Tai patvirtina ir 
šis atsitikimas, vieno lemon-
tiškio papasakotas. J is sakė, t u o s s a v 0 mažyčius raminti. 

Vasario 12 d. 12:45 vai. šv. 
Mišios skiriamos Lietuvos Ne
priklausomybės šventei pri
siminti — vasario 16 d. Po 
pamaldų De Andreis bažny
čioje Nepriklausomybės šven-

kantrumu, kuklumu ir tole
rancija kiekvienam gyveni
mo kelyje sutiktam". 

Kalbėtojas papasakojo 
komp. J . Gaidelio sukrautus 
kultūrinius lobius mūsų tau
tai. Mūsų pareiga tuos lobius 
surinkti ir išsaugoti ateinan-

gal prieš 10 af daugiau metų Kartais ir pavyksta, o kartais tės minėjimas, Maironio lit. čioms kartoms 
Balfo skyriaus pirmininkas kuriam laikui tenka ir i prie- mokyklos salėje, 410 McCar- Sol. B. Poviląvičius, muzikui 
susirinkimus šaukdavo pa- angį su jais išeiti. Bet jeigu thy Rd. Kaip kiekvienenais j e r Kačinskui palydint, pa 
skelbęs "Drauge". Prasidėjus mažytis suurzgia ir garsiau metais, Šventės išvakarėse dainavo: J . Gaidelio „Aušra, 
Balfo susirinkimui, vienas surėkia, o tėvai jį kiek įmany- prie mero įstaigos bus pake-

aušrelė", ariją iš operos "Da-
dalvvių paprašė susirinkimų d a m i d a r ramina, ta i pamal- hama Lietuvos vėliava. O n a » _ ( ž S t Santvaro), "O-
dalvvių pasisakyti, iš kur suži- dxi dalyviai labai jau piktai į salėje bus šventės pamme- ^ ^ ^ _ G r u o d ž i o > _ ( v e r t i . 
noję apie šį šaukiamą susi- ** P u s e Pasižiūri. Net klebo- jimas su menine programa. m a 8 St. Santvaro). 
rinkimą. Visi pasisakė, kad nas> atnašavęs šv. Mišias, nu- Mmėjiman prisirinkdavo pil- C h o r o v a l d p i r m V y t £ i k i . 
apie tai skaitę "Drauge" ir vi- t>'la- Reiškia, trukdytojai iš nute.e erdvi sale Rengėjai n a g vi^ema p a d ė k o j o ir kvietė 
si paprašyti pakėlė rankas. bažnyčios turi pasišalinu. Lemont LB apylinkes valdy- c h o r i s č i u paruoštomis gėrybė-

- Taip visi tokie ir "pasišalino"' ba Ukisi ir šiais metais daly- m i g p a s į v a i g i n t i . Susirinku-
Lemonto jvairus lietuviškas pas am- -ikiečius. Jų bažny- vių gausumo. Bus renkamos ir s j u g p a g U 0 ( j į sakydamas 

veikimas dažnai patenka į ciose jaunas šeimas su ma- aukos Lietuvos laisvinimo rei ' " Antanas Kilčius 
"Draugo" puslapius. Lietuviai žais vaikais visi myli ir taip, kalams. 
čia "Draugo" nekantriai kas- kaip Lemonte lietuviai, kartu 
dien laukia ir sulaukę, tuoj ieš- meldžiasi. Patys tėvai spren-
ko Lemonto lietuviškos, taip džia, kada reikia su neramiais 
pat ir iš kitų gyvenviečių veik- mažyčiais apleisti ramybės dė- B r o e k t O n , M a S S . 
los aprašymų. \e\ bažnyčia. Dabar manau, 

Lemonte jau 25 metai vei- kiekvienas supras tikrą at-
kia šeštadieniais Maironio sakymą, kodėl lietuviškų 
lituanistinė mokykla. Ji sau gyvenviečių lietuviai neužpil-
pataipas nuomojasi iš valdi*- d ? A l

h * u v l j £ . b a 2 n y & S f
 h e t U" 

kos mokvklos. Kai šeštadie- v i š k u š v . Mišių metu. Mes pa-
niais netJri pamokų, mokykla * • ^grūdame iš lietuviškų 
yra tuščia. Maironio lituanis- P ^ d ų lietuvių jaunimą -
tinę mokyklą lanko apie 150 neužsiauginame nuo mažens 
lietuviukų, suvežtų iš apylin- lietuviško prieauglio, ne-

nį, 10 vai. r. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo aukojamos 

kių. Mokyklos vedėja Aldona sąmoningai juos nuvaryda-
Gasnerienė mokyklon atva- ral P a s amenkiečius. 
žiuoja apie 50 mylių. Mokyk- Taigi daugelis pasimeldę 

""los išlaikymu rūpinasi komi- bažnyčioje, prašę Dievo pa- §v. Mišios už prieš metus mi-
"tetas, išrinktas iš mokinių galbos lietuviškas mokyklas rusią Feliciją Gaidelienę ir 
tėvų. Šiuo metu pirmininkas išlaikyti, kiek paėjėję priean- komp. Julių Gaidelį. Vargo-
yra dr. Vytenis Darnusis, vice- giu susirinko į nemažą kavi- n a j s grojo Marytė Crowley 

kad mirusio kompozitoriaus 
pagerbimui, reik manyti, bus 
suruoštas Bostone ar Brockto-
ne didingas paminėjimas su 
chorais, solistais, muzikais ir 
gal jo gyvenimo filmu. 

Po akademijos, maldų ir pro
gramos svečiai Bostono, apy
linkių ir vietos chorisčių pa
r u o š t a i s pus ryč i a i s ir 
dvasiniai pasistiprinę skirstė
si, išsinešdami padėką Visa-

Brocktono šv. Kazimiero galiui, kad mūsų tautos vai-
liet. parp. choras suruošė bu- kai tiek tėvynėje, tiek išeivijoje 
vusio savo vadovo komp. J. dirba, kuria, ateinančioms 
Gaidelio mirties metinių mi- kartoms krauna turtus, kurių 
nėjimą. Sausio 8 d., sekmadie- nei rūdys nesunaikins. 

K O M P . J U L I A U S 
GAIDELIO 

MIRTIES METINIŲ 
MINĖJIMAS 

E. Ribokienė 

VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

PADĖKITE 
IŠAIŠKINTI šĮ 
PAVEIKSLĄ? 

Berengiant leidinį apie šv. 
Kazimierą lietuvių dailininkų 
mene, mūsų žinomas fotogra
fas Vytautas Maželis pristatė 
šią nuotrauką. Apie ją nieko 
nežinojo. Aišku, kad tai foto
grafuota Vokietijoje apie 1947-
48 ar 49 metus. Ten jis tada 
gyveno. Kiek prisimena, kad 
tai galėjo būti Seeligenstadto, 
Bavarijoje, apylinkėje, gal pa
čiame miestelyje. 

Cia yra nutapytas šv. Kazi
mieras visai gero meistro. Pui
kiai nutapyti drabužis, ran
kos, veido švelnumas. Tikrai 
sukurta šventumo nuotaika. 
Atrodo, kad paveikslas kabo 
kažkokiam altoriuje, nes 
dešinėje yra didelė kolona, ku
ri paveikslui nepriklauso. Iš 
viso traktavimo atrodo, kad 
paveikslas yra iš praeito am
žiaus, o gal net ankstesnis. Jei 
ir būtų nutapytas po antrojo 
pasaulinio karo, tai jis nepri
klauso lietuviškai meno 
mokyklai, lietuvių dailininkų 
grupei. Lietuvių dailininkų 
tarpe neturime tokių dailinin
kų, kurie taip tapytų rankas, 
veidą, drabužius. 

Toje vietoje buvo įvairios 
pabėgėlių stovyklos po ant
rojo pasaulinio karo. Galėjo jį 
tapyti ir kitų tautų dailinin
kai, gal ir lenkai? O gal jis yra 
užsilikęs iŠ senesnių laikų, nes 
šv. Kazimero seserys ištekėjo 
už Vokietijos kunigaikščių. 
Galėjo kokie didikai vėliau 
įrengti ir šv. Kazimiero alto
rių. 

Gal kas žino, kur tas pa
veikslas, kas jo autorius? Gal 
ateis ir kokia mintis, kaip šią 
mįslę išaiškinti. Prašau rašyti 
leidinio apie šv. Kazimierą 
redaktoriui: Mr. P. Jurkus, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Būsiu labai dėkin-

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOft RENT 

ISNUOM. 5 k&mb. apsild. apstatytas 
butas 2-me aukite, vyresnio amžiaus 
žmonėms. Jokių gyvuliukų. 6138 So. 
Artesian. Skambinti tel. 925-6126. 

K K A L K S T A T K 

ISNUOM. 4 kamb. (1 mieg.) apšild. 
naujai atremontuotas butas. 59-os ir 
Sacramento apyl. Skambint 436-8051 

HELP WANTED — VYRAI 

LAIKYKIMĖS MAROUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

9 butų ******* Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

R-Model Mack Tractor 
Parduodamas su darbu. Vežiuoti iš
kasenas ir žvyrą. Pirkėjui galimybe 
dirbti žiemą ir vasarą. Kaina — 5,000 
dol. įmokėti, su finansavimu. Reika
linga nors kiek angliškai kalbėti. 

Skambint 890-3715 

J-jų butų mariais. Ganias. 
gus. 

Dktaiis gražiai įrengtas 
ku didelei Seimai. 

Nebran-

Pui-

1 " 

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

— 
F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — TeL 778-9004 
• n 

SIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 68rd Street 
TeL 436-7878 

Parduodama nuosavybe prie ežero. 
Duplex namas — po 2 miegamus. 3 
vienetai išnuomavimui. 225 pėdų skly
pas prie pat gražaus Bear Lake eže
ro. Laiveliai, įrengimai, t.t. Rašykite 
angliškai adr.: Shurnas, Bos 101, 
Haugen, VVisconsln. Telefonas — 
715—254-8316. 

lilIlHlliHilNIlHiimillllllllllllUIIIHIUIIII 
BUTC NUOMAVIMĄ* 

> — < » % » % * > % • 

H W. M Ct, Caieago, BL 
MUNTLNIA1 I UBTUVA 

TeL — 936-S7S7 
VftaatM Vi 

gas! 
Paulius Jurkus 

nės kambarį pavalgyti ir pasi
žmonėti. Čia taipgi apsčiai 
buvo jaunų šeimų su prieaug
liu ir jaunimo. Nepakako čia 
jau esančių stalų ir kėdžių. 

pirm. Asta Reitnerienė. 

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
prie Lemonto, gal pusantros 
mylios į Šiaurę, Brombereck 
valdiškoje mokykloje, išsinuo- į&įį^~j£ atsinešti' iš'netoli 
mavusios vieną klase,_ jaunų e s a n č i ( ) s a n d ė H o . 

Žinoma, vė-
šeimų mamytės įsteigė lietu- l i a u r e i k ė j o g u n e § t i a t g a l g a n . 
viukamsvaiKų darže l j -Mon- d ė U l , p r i e k a v i n ė s d a r y ^ 
tesson mokyklėlę, pavadinda- k e U n e m a ž i k a m b a r i a i i r r e i . 
mos "Žiburėliu Vedėja - k a l u i e s a m g a h m a j a i s p a g i . Danutė Dirvoniene, pavaduo
toja Audronė Norušienė. Nors 
oras buvo ir labai šaltokas, bet 
sekmadieni, sausio 8 d., šv. 
Mišioms prisirinko pilnutėlė 
De Andreis bažnyčia, net dau
gelis šeimų su mažais vaikais, 
ant rankų laikomais. Sv. Mi 

naudoti. Tai labai puiku. Čia 
visur šilta žiemą, šalta vasa
rą, nes turi šildymo ir šaldy
mo sistema. Ta sistema veikia 
visuose prieangiuose ir baž
nyčioje. 

Pietų pelnas — 314 dol. ati-

Brocktono Lietuvių Tarybos 
Choras giedojo: "Apšlaksty- ruošiamas Vasario 16-sios mi-
mą". "Pulkim ant kelių", J. nėjimas įvyks vasario 12 d., 
Gaidelio I l s i as Mišias ir sekmadienį. 10 vai. r. iškil-
"Tremtinių giesmę" — J. Gai- mingos pamaldos Šv. Kazi-
delio. Solistas B. Povilavičius miero bažnyčioje. Po pamaldų 
prieš Mišias giedojo "Viešpa- visi vyksta į miesto centrą, 
tie, mano" — Stradella, o Mi- Mindaugo aikštę — į Lietuvos 
šių metu "Kad širdį Tau vėliavos pakėlimo iškilmes. 3 
skausmas" — Naujalio ir pa- vai. popiet Sv. Kazimiero 
baigai "O, Visagali" — Ma- parap. salėje akademija, me-
niuškos. Solisto stiprus, sod- ninė programa ir vaišės. 
rus balsas, gražiai valdomas, 
palydint vargonais mui. Je- , ,-
ronimui Kačinskui, gražiai, 
didingai erdvioje bažnyčioje §V. Kazimiero SllkaktUvi 
skambėjo. nius metus geriausiai įpras 

Klebonas kvietė su juo Mi- millS 

P.S. Paveikslas 3 psl. 
i 

miw—iiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiTnrnimm 
DR. Juozas Vaišnora, U.LC. 

oooooooooooooooooooooooooo 

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

Ipdramtef ptrkrauitymat 
{•airių atstumų 

oooooooooooooooooooooooooo-

Jurgio io Matulaičio kelias 
į Vilniaus vyskupo 

soste -

šias atnašavo kun. Anicetas d u o t a s Maironio ht mokyklai 
Tamošaitis iš Chicagos. Var- į vaikų darželiui "Žiburėliui" 
gonais muzikei Rasai Soliu- išlaikyti. Maironio ht. mokyk-
naitei pritariant, šv. Mišių da- l a i L B apylinkės valdyba kiek-
lyviai gražiai pagiedojo kelias vieneriais metais duoda per 
giesmes, kaip įprasta, užbai- tūkstanų dol. Tokią sumą per 
gai "Marija, Marija". m <*u s , sunnkti ir lituanistinę 

. . . . . . . . . . , mokvkią paremti nelengvas 
Malonu buvo stebėti, kai šv. J a_u a 

Mišių pamaldose nuoširdžiai 
meldėsi įvairių generacijų-am- Ne visos LB apylinkės tai 
žiaus lietuviai, nuo mažyčių įstengia. Vien iš to ryškiai 
laikomų ant tėvelių rankų (te- matomas Lemonto LB apylin-
vai su jais ant rankų kartu su kės veiklumas, ir "Aušra" var-
kitais visais priėmė Šv. Komu- gu ar daugiau galėtų padėti. 
niją> iki senelių-pensininkų. Reiktų dar paminėti, kad 
Tik tie mažyčiai kartais mel- Lemonto LB apylinkės valdy-
dėsi kiek ir pergarsiai už vi- ba prieš Šv. Kalėdas vaikų 
sus kitus. Bet niekas nekreipė darželiui "Žiburėliui" paremti 
dėmesio. Niekas ant jų nepy- įteikė 200 dol. 

šių aukoje melsti Visagalį mi
rusiems Gaideliams amžino
sios šviesybės, nes žemiškasis 
žiburys jiems prieš metus už
geso. Jo sukurtosios Mišios ir 
giesmės primins mums ir mū
sų vaikams bei vaikaičiams, 
kad Gaidelis gyveno, kūrė, va
dovavo chorams tėvynėje ir iš
eivijoje. 

Po įspūdingų pamaldų kle-

Šv. Kazimiero himnas 
Marijai 

I lietuvių kalba vertė 
A. TYKUOUB 

22 psl., Kaina su persiuntimu 
$1.50 

Gaunama DRAUGE". 

š v. Sosto atstovo Ratti 
vizitas Lietuvoje ir 

Latvijoje 
Leidinėli išleido Tėvai Pran

ciškonai 1982. 

Kaina su persiuntimu 5 dol. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
iniiiiuiiMiiiiiiimiimiiuiuiuuiiiiiuifiii 

V A L O M E 
KĖLIMUS IR BAIJHJS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių gnadis. 
B U B N i S 

Tet — RE 7-516? 
f M » M M « I » H » H » 

Ni 

INCOME TAX 
Not»ri»ftM — VertlMM 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

8S20 S. Kadai* Ava. — 77t-»SS 
•mirtum* 

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

F & D SEWEBAGE 
Sinkų ir vonių vamzdžiai išvalomi. 

Taip pat valome kanalizacijos vamz
džius ir "catcb basins". Taisome su-
sprogusius ir prakiurusius vamzdžius. 
Skambinkit (angliškai) 

TEL. — 7484644 
Licensed — Bondcd — Insurad 

x>oooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stono ir Oro Vssintnvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
234* W. Ct S t , tsį 774-14M 
vc-r-o-r> voooooooc -ooooooooooooc 

. . i 

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

TeL — WA 5-8063 

oooooooooooooooooooooooooo-

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

NOTARY PUBUC 
«Mt S. Maptowood. toL 2S4-74M 

Taip pat daromi Vartimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes Pra-
šyraai ir kitokie blankai. 
oooooooooooooooooooooooooo 

SIUNTIMAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4«ft AresMr Aveamt 
CMeago, IL *m, ToL « 7 -

apdraudą auo ugnies ir automobilio 
10 — 20 — 30% pigiau stokosite ui 
pas mis 

F R A N K Z A P O L I S 
Tsi. OA 4-66S4 

SSMH Wwt 96tk 84vw4 

ko ir atrodė, kad niekam jie ir 
netrukdė. Rodosi, taip reikėjo, 
taip turėjo ir būti. 

Pietus organizavo ir visus 
reikalus tvarkė Lemonto LB 
apylinkės bažnyčios reika-

Šm proga prisiminsiu, ką l a m s v a l d ^ n K a 
patynau prieš kelerius metus I j a u k a i t i 8 ( j i s ^ i r vidurio 
vienoje tolokai nuo Chicagos 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Ten vieną sekmadienį lan 

Vakarų LB apylinkės pirm.). 
Jam padėjo žmona Juzelė, sū
nus Kęstutis su žmona Elyte, kiausi netuvių parapijos baž- , į n a g ^ ^ k e H o g 1§ v a i . 

nyčioje šv. Mišių metu. 2»unu, k d a r ž e h o ^ 2 i b u r ė l i o - t ė r , 
pamaldose tik suaugę, daug k o m i t e t o ^ D a l i a J a n u . 
pensininkų, bet nėra jaunų šei- § i e n ė D a n u t ė J a n u š k y t ė > I ) a . 
mų su prieaugliu. Po šv. Mišių ^ Q H p n ė į r R f l t a S u g ) n s k i e . 
vakare nutanau pasiteirauti . 
jaunų tėvų, turinčių mažus 
vaikus, žinojau, kad abu tė
vai labai religingi anksčiau 
jaunuoliais būdami, o ir apsi
vedę visada lankėsi lietuvis 

Pietų metu Kazys Laukaitis 
trumpoje kalboje pasakė, kad 
šiame pobūvyje lituanis
tinėms mokykloms paremti 

koše pamaldose. Jiedu abu dalyvauja visos mamytės ir te-

NUO 
1715. 
Jūsų protėviai gar

džiavosi paslaptingu, | 
turtingu, švelniu, šil
dančiu, elegantišku Mar
teli Cognac skoniu nuo 
1715 m. 

O kai žmonės taip ilgai 
ką nors vertina, jūs Žinote, 
kad tai yra labai gera. 

Sveiks. 

Imported by The Jos. Gameau 
Co., N.Y.. N.Y. c 1981. 80 proof. 

PACKAGE EXPR£SS AGENCY 
MARIJA NOREIKTJEN* 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre
kės. Maistas ii Europos sandėlių. 

W. 01 St.. Chicago, IL 
TeL — 025-2787 

Perskaitę "Draugą", duokite 
% kitiems pasiskaityti. 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bondcd, Iasured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir Tosios kabinetai. Keramikos plyte
les. Karsto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai itvalo-
nau elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 

SBRAFINAS — TeL tM-2Mt 
K > O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O t 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

^nillllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIHIIIIIK'iiHIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIII!'-

XX amt. Madona (paveikslą*) ap
dovanotas aukščiausia premija tarp
tautiniame madonų meno fe«ttvalyj« 
Los Angeles. Calif. ir Oraml National 
Award Amerikos dailininkų profe
sinėje sąjungoje New Torke. Tai 
puošni dail POVTLO PTZINO mo
nografija, kuri yra didelio formato 
ir talpina 28 spalvotas reprodukci
jas Kartu ir XX a m i Madoną. Kai
na eu persiuntimu 27 dol Puiki do-
vtna ir tinka bent kuriomis progo
mis jteikti bet kam: svetimtaučiui 

3 ar lietuviui 
2 Gaunama DRAIGK. 4545 W S3rd 
S Sc. Chloago, IL «0*»2». 

~ Illinois gyventojai prideda $1.50 
• valstijos mokesčio. 

^IIMIMIIIHIIIIMIIIIIhllllllllUIHIMl44IMIUIIIMIIIlHHMIIIHIIIIIMMHlillllll«HHK' 



MŪSŲ DIENOS 
KALNŲ PAPĖDĖJE 

PALAIDOTAS 
A. A. KAZIMIERAS NORUSIS 

Kai mes kėlėmės gyventi į 
Denverį, mes jau žinojome, 
kad čia yra geras simfoi.^is 
orkestras. Ko mes nežinojome 
— tas orkestras yra gerai susi
grojęs, turi tikrai įdomią kon
certų salę ir sudaro labai ge
r a s s ą lygas vyresniojo 
amžiaus žmonėms tuos kon
certus lankyti. Nors mes vi
suomet mėgom simfoninius 
koncertus ir keliuose miestuo
se gyvendami juos lankėm, 
tiktai Denverio simfoninio or
kestro vadovbė davė mums 
labai geras vietas (daug erd
vės, gryno oro, viskas puikiai 
matosi) ir 50 procentų nuolai
dą - sekmadienio popietės 
koncertuose! Tokiu būdu šį se
zoną išgirsime net 15 koncer
tų; dar bus keli papildomi, ku
rie miestui duodami dykai. O 
jei sekmadieni n t-jr'me kon
certo, mes vistiek ^^iiuojameį 
miesto centrą, į baziliką, kur 
vyksta labai iškilmingos pa
maldos nuostabiai gražiuose 
Dievo namuose. 

Prieš kelias savaites mudu 
vėl vykome į koncertą. Kelias 
jau gerai pažįstamas, iš savo 
ramaus priemiesčio atvyksta
me į miesto širdį. Koncertų sa
lė (Boettecher Concert Hali), 
nutarėm abu, mums primena 
atsidariusios gėlės žiedą, o 
Bronius dar pridėjo sakyda
mas, kad lyg ir didelis voras lei
džiasi į to žiedo vidurį' "Vo-

"Tras" — visa eilė akustinių 
9m priemonių, specialių plastikos 

"lėkščių", kurios kiek prime-
•—-risi pražydusias baltas pienių 

^kepures, kurios kabo žemyn 
m _nuo lubų, ir ne visos tos plokš

tės yra viename lygyje ar yra 
vienodo storumo. Tarp jų yra 
"kampuotos "dėžės" — suma-

. niai paslėpti garsiakalbiai. 
,,..,Yra keli metaliniai "tilteliai", 

prie kurių įrengtos įvairiau
sios lempos ir kitos apšvie
timo priemonės. Salę lygina? 

„ me su gėlės žiedu, nes salė yra 
apvali ir scena yra apačioje. 
Bene tik trys tokios didelės ir 

Apvalios salės yra visame pa
saulyje. Iš savo vietų, šį kartą 
iš "Mezzanine 7", žiūrime į 
sceną maždaug iš antrojo 
aukšto lygio. Orkestro nariai 
iš visų pusių apsupti klausy

t u o j u . (Mūsų bilietai kitoje seri
joje yra žemiau ir salės prie

k y j e ) . 
Net ir visai čia pat už or-

• kestro yra suolai, bet tik su že
mom atramom. Jei koncerte 
dalyvauja chorai, tai jų nariai 
ten sueina. Jei chorų nėra — 
žmonės sėdi. Visų kitų kėdžių 
atramos yra lyg ir neįprastai 
aukštos — irgi akustinė prie
monė, be to, niekas neužstoja 
vaizdo savo kaimynams. 

Kėdžių eilės labai dailiai vis 
eina aukštyn, bet griežtų lini
jų negalima įžiūrėti, žmonės 
sėdi lyg ir "salomis", maž
daug septynios ar aštuonios 
kėdės ir apie keturias ar še-
čias eiles aukštyn. Smėlio 
spalvos medžio ir plytinės 
spalvos medžiaga apdengtos 
kėdės gana dailiai atrodo. Be
je, tos "salos" nesimetriškai 
sudėtos. Kur yra vietos tarp 
aukštų, yra sienos kelių metrų 
aukštumo, jos savotiškai vin
giuojas, lyg ir platus kas
pinas, specialiai pakabintas. 
Tačiau, kai salėje prigęsta 
šviesos, tos sienos atrodo kaip 
kalnų apybraiža neryškioje 
šviesoje, lyg dangaus fone. 
Toli aukštyn pasižiūrėjus, 
matyti platūs lyg ir takai ore 

. ar lyg tiltai, bet ir ten visur 
matyti žmonių galvos. 

Prie scenos abiejose pusėse 
yra durys — orkestro nariams 
įeiti. Iš mūsų vietos gerai ma
tomi paruošti instrumentai ir 
kėdės, dirigento podiumas. 

Po truputį pradeda rinktis 
orkestrantai. Tuoj krinta į akį, 
kad yra daug moterų. Žmonių 
vidutinis amžius apie apie 40 
metų, nore yra keli žymiai 
vjfresni, bet ir jaunesnių vei-

- dtj. Yra du juodosios rasės 
- atstovai, yra keli rytiečiai. 
- Programos s'ąraše yra 94 or

kestrantų pavardės ir šeši 

žmonės, einą kitas pareigas. 
Ieškojome lietuviškų pavar
džių, deja, šiuo metu lietuvių 
nėra. Tačiau buvo — tai žy
musis violončelistas a.a. My
kolas Saulius, kuris, atvykęs 
gyventi į Denverį, ilgą laiką 
grojo tame orkestre. 

Pagrindinis orkestro diri
gentas ir muzikos direktorius 
yra — paprastai labai jaus
mingai diriguojantis — 
Maestro Gaetano Delogu. Jis 
yra kviečiamas diriguoti dau
gybei kitų orkestrų visame pa
saulyje, tai, kai jo nėra Den
veryje, a tvyks ta svečiai 
dirigentai arba pasirodo jo 
padėjėjai. Šįmet Denver Sym-
phony švenčia savo 50-tąsiais 
sukaktuves. 

Taip besidairant, šviesos 
prigęsta ir pasigirsta žavūs 
muzikos garsai. Kai kurie mū
sų kaimynai mėgsta klausytis 
muzikos primerkę akis. (Sun
ku tada atskirti, ar tikrai klau
sosi ar snaudžia patykiu-
kais...). Man šiuo metu net 
nereikia užsimerkti, labai ne
ryškiai matau, artėja dar vie
na akies operacija sausio mė
nesio pabaigoje. Netrukus ir 
aš vėl gerai matysiu, man ne
bereikės vis klausinėti, kur 
kas yra ir ką kiti mato, o aš 
nebegaliu įžiūrėti. 

Koncertui besibaigiant vi
suomet labai gaila, kad laikas 
taip greit prabėgo. Ir pasipila 
žmonės pro duris į vadinamą
jį "The Denver Center for Per-
forming Arts". Mat, čia prie 
koncertų salės dar yra ir Teat
ras (Auditorium Theatre), ki
nas (Cinema), taip pat ir paro
dų ir suvažiavimų salė ir 
vadinamoji Arena, kurioje dar 
nėra tekę būti. Daugumas 
žmonių palieka savo automo
bilius dideliam greta esan
čiam garaže ar kiek toliau. Jei 
iš kelių parengimų žmonės pa
juda maždaug tuo pačiu metu, 
viskas atrodo kaip didžiulis 
skruzdėlynas! 

Kalbant apie miesto centrą, 
prisimena vienas neįprastas 
įvykis lapkričio 10 dieną pra
eitais metais. Policijai teko su
galvoti, kaip pagauti — bulių! 
Nuotraukoje matyti didokas 
gyvūnijos atstovas, apžiūrinė-
jąs 16-tąją gatvę, pačiame 
miesto centre. Jo savininkas, 
sustojęs pavalgyti pusryčių ge
rai žinomame restorane, pali
ko bulių uždarytą specialiame 
vežime, prikabintame prie jo 
mašinos. Kažkas ėmė ir išlei
do bulių į laisvę! Sako, kad 
policija gana greitai problemą 
išsprendė, nors tai ir nebuvo 
labai lengvas ar įprastas už
davinys! 

Evelina Masiokienė 

Po iškilmingų šv. Mišių, ku
rias už savo brolį švč. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje atnašavo kun. Nikolas 
Norusis, O. S. M.,palaidotas a. 
a. Kazimieras (Charles) Noru
sis, 70 metų amžiaus. Velionis 
palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse pirmadienį, sausio 23 d. 

Kun. N. Norusis, kuris yra 
provinciolas rytinių provinci
jos servitų kunigų ordino, at
vyko į savo brolio laidotuves 
iš Westminsterio, Colorado. 
Jis taip pat yra patarėjas 
Phoenix, Colorado, arkidiece-
zijoje. 

Prelatas D. A. Mozeris, 
Brighton Parko N e k . Prasi
dėjimo parapijos klebonas, 
koncelebravo Šv. Mišias ir pa
sakė pamokslą. Jis išgyrė a. a. 
K. Norušį ir jo šeimą, kaip pa
vyzdingus parapiečius ir išti
kimus krikščionis. 

"Mūsų Brighton Parko pa
rapija", pasakė prel. Mozeris 
savo pamoksle, "pradėta prieš 
69 metus lietuvių emigrantų. 
yra šiandien lietuvių švento
vė, kurioje net trečioji genera
cija lietuvių tebėra mūsų pa-
rapiečiai. Tarp jų yra ir 
Norušių šeima. Yra daug 
atsiminimų Kazimiero, jo žmo
nos ir jų vaikų mūsų parapi
joj, jie buvo ištikimi ir naudin
gi mūsų parapijai. Kazimieras 
ir Sofija buvo ilgamečiai pa
rapijos choro nariai. Mes ne
galime užmiršti Kazimiero 
mielo charakterio ir jo malo
nios šypsenos. Kazimiero ir 
Sofijos trys sūnūs buvo žy
maus Paulistų choro nariai: 
Kazimieras per savo ligą prieš 
mirtį nešė skausmus nukry
žiuotojo Jėzaus Kristaus. Mū
sų tikėjimas duoda mums vil
tį, kad siela yra nemirtinga. 
Todėl turėkime viltį ir savo 
maldose ir širdyse laikykime 
gražų a. a. Kazimiero Norušio 
atminimą. 

Charles Norusis dirbo kaip 
rinkėjas Donelly spaustuvėje, 
Chicagoje, 45 metus. Per jo 
rankas išeidavo "Time" ir "Li
fe" periodiniai žurnalai, Sears 
ir Roebuck katalogai ir Chica-
gos telefonų knyga. Jis išėjo į 
pensiją prieš aštuonerius me
tus. Jis buvo uolus parapijos 
narys, priklausė parapijos vy
rų klubui ir Lithuanian Cham-
ber of Commerce. 

Mišių metu įspūdingai gie
dojo Paulistų-Alumni choras, 
lydint George Barrett. Solistė 
buvo Alvina Giedraitienė, var
gonininkas Antanas Giedrai-

Per daug reikšmės duoti 
žmonių nuomonei — tai la
biausiai paplitusi klaida. 

A. Schopenhauer 

tis. Mišias dar koncelebravo 
kun. Vito Mikolaitis, Švč. Mer
gelės Marij's Gimimo parapi
jos vikaras, ir kunigai Domi
ninkas Manzo, Jerome iiurley 
ir Charles Brennan, Servitų 
ordino nariai. L?ktoriai buvo 
Kay Norusis, Pilypo Norušio 
žmona ir Leo Tursky, kurio 
žmona yra Charlene, a. a. Ka
zimiero duktė. 

Grabnešiai buvo Kazimieras5 
Klimas. Adomas Giniat. Pet
ras Norusis, Antanas Kukšta, 

Ray Petras ir Stasys Pieža. 
Šermenyse D. Gaidas ir G. 

Daimid koplyčioje Šv. Teresės 
draugijos, Motinų klubo narės 
ir parapijos vyrų klubo nariai 
prie a. a. Kazimiero karsto at
kalbėjo maldas ir pagiedojo. 
Moterims akompanavo Anita 
Bosas, pirmininkė Marijona 
Kinčius ir Eva Otros. 

Po šv. Mišių ilga automobi
lių procesija a. a. Kazimierą 
palydėjo į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines, kuriose paskuti
nes maldas sukalbėjo kun. N. 
Norusis ir kun. Fabijonas Ki-
reilis, Brighton Parko parapi
jos vikaras. 

Stasvs Pieža 

A. f A. 
AGOTAI JANULIENEI 

m i r u s , 
jos broliui Viktorui Raulinaičiui su 
šeima bei kitiems giminėms reiškia
me giliai nuoširdžia užuojauta, 
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STEFANIJA ir ALGIS GRYBAUSKAI 
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TERESE KATAUSKAS 

ŽVIRBLYTĖ 
Cyveeno Ely, Minnesota, anksčiau gyveno Chicago, Illinois, 

Roselando apylinkėje. 
Mirė 1984 m. sausio 26 d., sulaukusi 76 metus amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Velionė bus našlė a. a. Antano. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Leoną rd, marti Patricia, 2 

anūkai Steven ir Linda, Svogerka Josephone Feeley su šeima, gimi
nės a .a Nellie Slėnis šeima, Helen ir Lucy Overling ir a. a. Tony 
Overling šeima, Lietuvoje sesuo Juzefą Puidokas su šeima ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Ely, Minnesota, ir ten pirmadienį, sausio 30 
d., 10 vai. ryto šv. Antano bažnyčioje bus atnašautos šv. Mišios 
už jos sielą. Po pamaldų bus pervesta | Ctucagą ir trečiadienį, 10:30 
vai. ryto bus pašarvta šv. Kazimiero kapinių koplyčioje ir 11 vai. 
ryto bus palaidota šalia savo mylimo vyra 

Giminės, draugai ir pažįstami kviečiami dalyvauti pamaldose 
ir laidotuvėse. 

NuUOde: SŪNUS, MASTI ir ANŪKAI . 

Laid. direJct. L. Bukauskas ir sūnus Frank Leonard. Tel. 264-2228 

A. f A. PAUL KESHIS 
Gyveno Los Angeles, Galifornia, anksčiau gvy. Chi

cago, Dlinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė sausio 27 <L, 1984 m., sulaukę* 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Laidojamas antradieni, sausio 31 d. San Fernando 

Mission kapinėse Kalifornijoje. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agota, sūnus 
£tanley, marti Syivia, 3 anūkai ir 2 proanūkai. 

Biochemikui 

A. f A. Dr. KAZIUI MARTINKUI 
pačioj jaunystėje apleidus šį pasauli, mielus TĖ
VELIUS, SESUTĘ ir ARTIMUOSIUS giliai už
jaučiame ir kartu liūdime. 

V£RA ir ALFONSAS BIM BIRI Al 
VELTA UŽKURAITIENĖ 

Los Angeles, Calif. 

Pedagogui 

A.f A. JONUI VALAIČIUI 
m i r u s , 

sūnums dr. JONUI i r inž. JURGIUI, dukteriai 
ALDONAI fr jų ŠEIMOMS siunčiame užuojautą 
ir kartu liūdime. 

DR. GABRIELIUS IR KATHY 
MISEVICIAI 

DRAUGAS, antradienis, 1984 m. sausio mėn. 31 d. 

PADĖKA 
A. f A. 

Gediminas Podis • Puodžiukams 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis buvo palaidotas Sv. Ka

zimiero lietuvių kapuose 1983 m gruodžio 3 d. 
Šeimos ir savo vardu norėčiau padėkoti giminėms, draugams 

ir pažįstamiems, kūne mus užjautė jautriu žodžiu, laiškais ir per 
spaudą. 

Ypatingai dėkojame kleb. A. Zakarauskui, atlaikiusiam šv. Mi
siąs, kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje. 

Dėkojame karsto nešėjams, sol. P. Ragienei už giesmes šv. Mi
šių metu, p. M. Motekaičiui už palydėjimą vargonais. 

Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas šv. Mišias, gėles ir aukas. 
Visiems nuoširdus dėkui, kūne palydėjote velionį į amžino po

ilsio vietą. » 

Visuomet dėkinga lieka: 
BRUTE POCHENE ir DUKTERYS. 

MA2EIKA-EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

— o — 
Laidojame iš 2424 VV. 69th Street 

Tel. 73 7 - 8 6 0 0 

E U D E t K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Aveiiue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Teieronas - YArus 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii 

Tel. — 974-4410 

A. f A. DOMUI ŽUKAUSKUI 
m i r u s , 

reiškiame nuosirdžię užuojauta jo seseriai 
Bronei Čikotienei, jos seimai ir artimie
siems. 

PETRAS IR ELLA BALČIAI 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 



6 DRAUGAS, antradienis, 1984 m. sausio mėn. 31 d. 

X Loreta Stukie-nė, Lietuvos 
Vyčių centro valdybos pirmi
ninkė, atvyksta į Chicagą pasi
tarti dėl metinio vyčių seimo. 
Posėdis bus vasario 4 d. Nekal
to Prasidėjimo parapijos salėje 
su 36-tos kuopos pareigūnais, 
kurie rūpinasi seimo surengimu. 

x Chicagos Dainavos an
samblis Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime atliks meninę 
programos dalį. Minėjimas bus 
Marijos aukšt. mokyklos salėje 
vasario 12 d. 2 vai. p. p. Jį ren
gia Chicagos Lietuvių Taryba. 

X Anastazija ir Pranas Kal
vaičiai, gyveną Chicagoje, sau
sio 21 d. savo artimųjų tarpe 
atšventė 65-rių metų vedybų su
kaktį. Jie buvo sutuokti Višty
tyje, Lietuvoje. Išaugino ir iš
mokslino dukterį Amaliją Ja-
gutienę ir sūnų Leoną. Dabar 
džiaugiasi keturiais vaikaičiais, 
kurie mokosi ir yra įsijungę į 
iietuvių jaunimo organizacijas. 
Kalvaičių namus nuo pat atva
žiavimo į Ameriką iki dabar lan
ko dienraštis "Draugas". 

x Mokytojų ir jaunimo stu
dijų savaitė bus liepos 29 — 
rugpiūčio 5 d. Dainavoje. Mo
kyklų vadovybes, Tėvų komite
tai ir LB apylinkės turėtų suda
ryti sąlygas (stipendijas) mo
kytojų st-jdijų savaitėje daly
vauti. 

X A.L.K. Moterų sąjungos 
46-tos kuopos susirinkimas bus 
šeštadienį, vasario 11 d., 2:30 
vai. p. p. Ramunės restorane, 
2547 W. 69 St. Bus renkama 
"Queen of Hearts" karalaitė. 
Informuotis pas Viktorią Leoną 
ar Mary Jurgel, tel. 925-7767. 
Jau trisdešimti metai darbuoja
si A.L.K. Moterų sąjungos 46-ta 
kuopa. Kuopos steigėja yra pla
čiai žinoma a. a. Marijona Šrup-
šienė. 

x Algirdas Baltutis, Mihvau-
kee gyvenąs pensininkas, bu
vęs mašinistas, kaip skelbia 
"Sun-Times" dienraštis, savo 
kūne turi tiek geležies, kad jam 
einant pro geležinių daiktų de
tektorių, jis duoda signalą, nors 
jokio metalo jis rankose ar kiše
nėse nesineša. Tokia organiz
mo būklė vadinama "hemochro-
matosis". 

x Trispasvė lentelė yra paga
minta State of Indiana Bureau 
of Motor Vechicle 1984-tiems 
metams. Apatinėje lentelės da
lyje yra gana ryškios geltona-
žalia-raudona spalvos. Tai re
klamuos ištisus šiuos metus lie
tuvišką vėliavą. 

x Eglė Juodvalkė, Elvyra Ka-
valiūnaitė-Shamton, Vaigalė Ka-
valiūnaitė-Duers, Marytė Mažei-
kaitė.-Utz, Nijolė Sparkytė. Juo
zas Afeksiunas, Genius Procute, 
Jonas Žukauskas dalyvaus An
tro Karao 20 metų sukaktuvinė-
p programoje Jaunimo centre 
vakario 4 d. 8 vai. vak. ir vasa
rio 5 d. 3 vai. p p. Bilietai J. 
Vaznelio prekyboje. Taip pat 
visi užsirezervavę bilietus Vaz-
r.c:lių prekyboje, prašomi atsi
imti ;ki trečiadienio, vasario 1 d. 
Nea tai imti bilietai bus parduoti 
kitiems fpr.). 

x Vilnius — Ryga (10 dienų) 
rugpjūčio 15—29 dienomis. Eks
kursiją ruošia ir grupę vadovau
ja Marius Kiela. Tel. 737-1717. 

(sk.). 
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x Illinois vicegubernatorins 
George H. Ryan Lietuvos nepri
klausomybės minėjime vasario 
12 d. dalyvaus ir pasakys kalbą. 
Minėjimas bus Marijos aukšt 
mokyklos salėje 2 vaL p. p. 

x Prof. dr. V. S. Vardys, 
Norman, Okla., žurn. Bronius 
Aušrota, Juno Beach, Fla., J. 
Jakševičius-Mohen, Croton-On-
Hudson, N. Y.. Valė Sajauskas, 
Baltimore, Md., Vida Gečas, 
Dayton, Ohio, P. Vencius, Men-
tor, Ohio, Donald Forsberg, Chi-
cago, Ui.. Antanas Razutis, Los 
Angeles, Cal., Jonas Smalstys, 
Lockport, m , atsiuntė po 10 
dol. už kalėdines korteles, aukų 
ar už kalendorių. Labai ačiū. 

X Jonas Šabanas, Chicago, 
111.. su prenumeratos mokesčiu, 
atsiuntė ir 20 dol. savo spaudos 
stiprinimui. J. šabaną skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Dr. V. B. RauHnaitienė, gyv. 
Santa Monica, Cal., mūsų rėmė-' 
ja, pratęsdama "Draugo" pre
numeratą, atsiuntė ir 25 doL jo 
paramai. Dr. V. B. Raulinaitie-
nę skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką savai spaudai 
"uoširdus ačiū. 

X Sol. Eglė Rūkštelytė-Sund-
strom, Forest Park, UI., Jonas 
Bačanskas, Pompano Beach, 
Fla., L. Lendraitis, So. Boston, 
Mass.. Brigita Tamašiūnas, St 
Petersburg Beach, Fla., Kazys 
Normantas, Chicago, UI., G. 
Rimkus, Westeni Springs, HL, 
atsiuntė po 10 dol. aukų už ka
lėdines korteles ir kalendorių. 
Labai ačiū. 

x Sol. Roma ir inž. Viktoras 
Mastis, Hinsdale. m., Anthony 
Survill, Sacramento, Cal., Ona 
Tiknevičius, Cicero, UI., Alfon
sas Šilbajoris, London, Kanada, 
M. Žilinskas, Windsor, Kanada, 
Kazys Baltramaitis, Toronto, 
Kanada, Ed Pocius, Chicago, 
UI., įvairiomis progomis atsiun
tė po 10 dol. aukų Labai ačiū. 

X Antosė Blažys, Lavai, P. 
Q., Kanada, pratęsė "Draugo" 
prenumeratą už dvejų metus į 
priekį, užsisakė naujausių leidi
nių, pridėjo 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir 20 dol. 
dienraščio paramai. A. Blažį 
skelbiame garbės prenumerato-
re, o už mielą paramą labai dė
kojame. 

X Jonas ir Valerija Pleirial, 
Chicago, m., A. Stankus, To
ronto. Kanada, Frank Lekutis, 
Fruitport, Mich., E. Meškaus
kas. Hamilton. Kanada, L. K 

Į Baltušis, Chicago, Ui, B. Skvir-
blys, Adolfas Dirgėla, Elena 
Gaižutis, Jonas Rėklaitis, Stella 
Gencevičius. Edvardas ir Irena 
Boreišos, G. Meilus, Jonas But
vilą, Apolonija Jarošius, Pranas 
Ramonaitis. St. Dargis. visi iš 
Chicagos, atsiuntė po 10 dol. au
gų įvairiomis progomis. Labai 
ačiū. 

X Kun. F. Baltrumas, Drain. 
Oregon, kun. J. Pakalniškis, 
Brooklyn, N. Y., kun. Zenonas 
Smilga, West Brook, Conn., kun. 
M. Gyvas. Albany, N. Y., S. 
Maurukas, Algoąuin, UI., E. 
Bliudnikas. Centerville. Mass., 
Will Su milą, TrumbuU. Conn.. 
Sofija Mučinskas, Milwaukee, 
Wisc., K Katilius, Tucson, Ariz., 
Antanas Rukšėnas, Mentor, 
Ohio. atsiuntė įvairiomis progo
mis po 10 dol. aukų. Labai ačiū 

x Irena Karatts, Chicago, SI., 
'Draugo" platinimo vajaus pro
ga užsiprenumeravo dienraštį 
vieneriems metams. 

X R Krokys, J. Savickas, Jo
nas Prisčepionka, Stasys Berno
tas, V. Maciūnas, Franciscan 
Fathers, kun. P. Celiešius. A. 
Mickevičius, Bronė Kuodis, Al
dona Naudžius, Ona Kanauka, 
Pranas Stanelis, V. Kalasins-
kas, V. Prižgintas. Juozas Ru-
čys, J. Kvečas. dr. E. Žilinskas. 
Ona Norkūnas, V. M. Cyvas. Al
dona Maurutienė, Jonas Milas 
atsiuntė po 5 doi aukų. Labai 
•M. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Pasitarimas 30 "Pogrindžio spaudos" parodos su LB kultūros taryba Clevelande. Iš kairės: L Bublienė, V. Mariū-
nas ir parodą suruošęs Bronius Kviklys iŠ Chicagos ir kt. Nuotr. VL Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
būdu, aišku, nė vienas oratori- Į narna ir be pigaus teatrauš-
jos prezentacijoje dalyvaujan- i kūmo. 

. . . Ičių neliko nuskriaustas. Laiko i Gal visų didžiausias ir labai 
evangeuKų parapijos \ci j j užteko visiems: orkestrui, solis-' malonus siurprizas buvo Jaku-

DU TŪKSTANČIAI METŲ 
Š. m. sausio 8 dieną Tėviškės 

buvo atlikta su orkestru, solis
tais ir choru Povilo Mieliulio ora
torija "Du tūkstančiai metų". 

tams ir vokaliniam ansambliui 
Ir visi savu ruožtu darniai įsi
liejo j didelį oratorijos visumos 

bėno vokalinio ansamblio pasiro
dymas. Sunku buvo tikėti, kad 
tokia, palyginti, nedidelė grupė 

Veikalas buvo atliekamas be • m u z i k i n į g ^ N o r s ^ p r o . | sugebėjo taip puikiai ir su tiek 
: pertraukų ir užtruko maždaug porcingumas kūrinyje yra la- daug jaunos energijos sugie-
j valandą ir penkiolika minučių, j ^ į s v a r D U S ) neretas pasaulinio doti. Oratorijos choralų skonin-
I Po koncerto vienas kitas pareis- j m a s t 0 kompozitorius muzikos! ga ir puošni harmonija būtų li-
jkė, kad veikalas būtų galėjęs | literatūros istorijoje yra jau I kusi negirdėta be gerom klau-

dažnai nusikaltęs. som apdovanotos vokalinės gru-
Oratoriją charakterizavo kom- P^8-

pozitoriaus gyvas ir optimistiš- Salia visų kitų, orkestre da-
kas melodinis lengvumas, ap- lyvavo šie lietuviai muzikai: 

būti ilgesnis. Su šia nuomone 
; nesunku buvo sutikti, nes kūri-
! nys buvo pavykęs ir laikas kaž-
jkaip nejučiomis labai greitai 
I prabėgo. Tačiau kūrybinio dar-
ibo ilgumas ar trumpumas yra 

vilktas puošnia turtinga bar- j Povilas Matiukas, Balys Pakš 
. , . . . , , , . . . x-, i moniia. Oratornos autorius ne-salutiraai dalykai ir jo tikrosios > . . , .. , , . . • , . . m l sieke ypatingo pamaldumo, bet 
esmės bent svarbiąja prasme ne-

I apsprendžia. 
Savo turiniu Povilo Mieliulio 

j oratorija buvo įdomi, įvairi ir 
j gan proporcingai išdėstyta. Tuo 

pasirinko garbinti Aukščiausiąjį 
paprastu simpatiškai ramia, ne
sudramatintu, natūraliu žmogiš
kumu. Temos motyvai buvo 
įtikinančiai rimti, bet ramūs, 

tas, Juozas Reinys, Vanda Ma
tiukienė, Petras Vacbergas, Leo
nidas Ragas, Petras Dūda ir 
Ringaudas Kasiulis. Jakūbėno 
vokaliniame ansamblyje dalyva
vo gana gausi naujų choristų 
grupė: Diana Getnerienė, Kno-

Į x Juozas Gribauskas, Cicero, j k y m o Ypač krito akin kompo-
1111., St. Anthony Federal Savings ziciįos d a l i u fmalai, kuriais kom

pozitoriai paprastai mėgsta pa

piliu santūrumo gal net sušilai- i pienė* Dana Mieliulienė, Živilė 
Silgalienė ir Rudolfas Valdu-

l bendrovės vedėjas, Milda ir Ro-
įbert Arlauskai, Grand Blank, 
J Mich., Vaclovas Slušnys, Det 

siblaškyti. Povilo Mieliulio mu-
j zikoje šio elemento visiškai ne-

| roit, Mich., Kazys Linkus, Miami | buV0. N u o d a l i e s pra<jao« iki 
i Beach, Fla., A. Kizlauskas, Hi-, g a j 0 giiko ištikimas ir atsargus 
j ckory Hills, HL, Jonas Liorentas, i j r gjstematiškai išlaikė savo ats-
1 Hollywood, Fla., įvairiomis pro-; t u m ą ir pagarbą pasirinktosios 
gomis atsiuntė po 10 dol. aukų. i temos objektui. 
Labai ačiū. Oratoriią sudarė šešios dalys: 

Kun. Pranas Jokūbaitis,! 1. Preliudas, orkestrui; 2. Ka-

kaitis. 
Po koncerto vyskupas Ansas 

Trakis tarė trumpą padėkos žodį 
ir sąryšyje su Kristaus 2000 
metų sukaktimi pareiškė, kad 
dar yra likę šešiolika metų ir 
"galime įsivaizduoti, kokie mu
zikos kūriniai... bus sukurti ir 
kokios šventės bus rengiamos" 
šiam jubiliejui atšvęsti Savo 
padėka taip pat pakvietė sve-

Chicago, Dl., Stella Kowbell,: tedų itakti, atliekamas orkestro, j 5 i u s kavutėn, prie kurios orga 
Harrow, Ont, Kanada, Mindau- j vokalinio ansamblio ir soBsfių " " "" " ~* 

• gas Putrimas, Toronto, Kanada, į Aldonos Buntinaitės ir Eglės 
i už kalėdines korteles ir kalendo- į Rūkštelytės; 3. Golgota, orkest-
Irių atsiuntė po 12 dol. aukų. jnri ir vokaliniam ansambliui; 
Labai ačiū. 

nizavimo daug pasidarbavo Ema 
Umbrasienė. 

Baigdamas noriu palinkėti 
kompozitoriui, orkestrantams, 
solistams ir vokaliniam ansamb
liui geros ir kūrybingos atei-

4. Garbė Aukščiausiam, atlie-
^ _ . j karna orkestro, solisto Alberto „ ^ 6~w~ - ^j*,^^ „~ . 

x zurm Vladas Bakunas, Los, P a u l i k a i c i o -v v o k a l i n i o a n s a m b - ties. Tikimės, kad netrukus vėl 
į Angeles Cal., mz. Jonas Pankus, | H o . 5 R a i ^ ^ ^ ^ ^ m tur^me ^ ^ 
£ S s S ? — ^ ^ i orkestru, solistu Viktoru Mielių- kiais hetuviškos kūrybos darbo 

IMarchertas, Downers Grove, '••>• <;„.,„, ^i.\ - . « i_ l i_t • «_ »• 
i_, . . . ' , J _ j nu f.iaunuoni) ir vokaliniu an- vaisiais. Ta pačia proga svei ;H1., Aldona Sandargas, Ormond „„„.vi;,, ; * n~.*v-*- *.__*. • D v t™ « T i •*• /^i samhlm ir 6. Postlnidas, orkest-• Beach, Fla., R. Izokaitis, Oak ; Forest, UI., Charles Gricius, Am-
Iherst, Mass., J. Giedraitis, E. 
j Northport. N. Y.. M. Kazlaus-
! kas, Winter Park, Fla., S. Fri-
j zelis, Burbank, 111., Jurgis Oku-
jnis, Flushing, N. Y., atsiuntė 
j įvairiomis progomis po 10 dol. 
! aukų. Labai ačiū. 

rui. 
Neišvengiamai vertindami vie

ną įvykį, turime tendenciją ly-
| ginti ji su kitu. Ir. aišku, šį 
i Povilo Mieliulio pastatymą lygi
name su praeitųjų metų, kurio 

\ turini daugiausia sudarė Hayde-
| no kūriniai ir tiktai keletas pa-

kinu Tėviškės parapijos tarybą 
ir jų pirmininką Algimantą 
Kleinaitį. kurie be nuovargio 
visokeriopai remia lietuvių kul
tūrinio darbo pastangas. Per jų 
ir kitų Tėviškės parapijos narių 
idėjinį pasišventimą Tėviškės 
parapijos bažnyčia yra tapusi 
visos eilės meninių prezentacijų 

V. S. BĮ* 

CICERO BALFO VEIKLA 
Sausio 22 d. įvyko visuotinis 

daugiau pasitikėjimo ir kontro- j metinis Cicero Baifo skyriaus 
Jo rolė buvo būtina, įtiki- i narių susirinkimas, kurį prave-

. ties dirigento. Skirtumas tarp j namais. 
X Stasys ir Zuzana žilevičiai, j tų dviejų įvykių buvo labai di-

j Chicago, UI., visuomenininkai, delis. Visų pirma dirigentas šį 
: Lidija Mingėlienė, Sterling Hts., \ kartą parodė nepalyginamai 
j Mich., Stasys Ambrozaitis, Chi 
j f̂ ago, Dl., atsiuntė po 10 dol. už lės 
kalėdines korteles ir kalendorių, j 
o taip pat palinkėjo visam i 

i "Draugo" štabui darbingų 1964 ] 
! metų. Ačiū už auką ir linkėji- j 
j mus. 

j x Akims Šalčiu*. Vyt. Vaš-, 
|kys, A. Stepaitis, K Dailidė, į 
i Vyt Volertas, Stasys Sidlaus Į 
! kas, E. J. Žilionis, St Valaitis, 
! Juozas Gedmintas, J. B. Tele-
! čius, Kazys Meškonis, Koste < 
Ancevičius, Elena Mickelhinienė, I 
Donald Balčiūnas, V. Rutkaus-' 
kas, Jonas Skavičius, K Jakš
tas, P. Rūdininkas. Vladas Rač
kauskas, Marija Žymantas, Jo-. 
nas Kriaučeliūnas. A. Smilgius, j 
Balis Steponis, Elena Rašyti n i e- į 
nė. K. MUkovaitis Valė a m b a - r V Į ! _ a ^ ^ ^ proRfminoJe p , s a u ! i o UebMų d | r f t r w 

lis atsiuntė po 5 dol. aukų. l a - į 1 9 8 3 m Iš kairfe. ]r^ T o l i u l y t A ir JuOKmB Kmpmfintktt Naufa prr^mma 
^•i «*HL I bus vasario 4 ir 5 dienomis Jaunimo centre. Naotr. J. Ti 

J. A. VAUTYIESE 
— A-a. kun. Antenas Treška 

sausio 24 d. palaidotas po iškil
mingų gedulo Mišių lietuvių ir 
anglų kalba Grand Rapids, 
Mich., Sv. Petro ir Povilo lietu
vių bažnyčioje. Apie savo asi
stentą prasmingą pamokslą, nu
plėšdamas visą jo kelionę iš sa
vo gimtųjų namų į tikruosius, 
amžinuosius namus, pasakė pa
rapijos klebonas amerikietis. 
Laidotuvėse dalyvavo Grand 
Rapids vyskupas Breiter beck ir 
48 kunigai, jų tarpe 4 lietuviai. 
Kun. A. Trešką amžino poilsio 
vieton palydėjo gausus būrys 
tautiečių. 

— a. a, Jonas Tomas, 75-rių 
metų amžiaus, mirė pereitų me
tų gruodžio 23 d. Kearny, N. J. 
Velionis buvo išvykęs iš nepri
klausomos Lietuvos, gerai įsikū
ręs Brooklyne, N. Y. Priėmė fa
savo bute apgyvendino ateivius! 
po antrojo karo. Priklausė lie- j 
tuvių organizacijoms. Nuliūdi- i 
me liko žmona Nelė ir duktė Jea- Į 
nette su šeima. 

— West Palm Beach, Fla., i 
lietuviai šv. Kazimiero 500 me- j 
tų nuo jo mirties sukaktį ren
giasi minėti balandžio 12 d. Ju- • 
no Beach metodistų bažnyčioje. 
Paskaitą skaitys rašyt Juozas j 
Kralikauskas. svečias iš Toron- i 
to, religinę programos dalį at
liks sol. Ona Jameikienė iš Palm j 
Beach Shores, Fla. Po iškilmių \ 
bus bendri pietūs. 

— Miami Fla,, lietuviai Lie-
tuvos Nepriklausomybės šventei 
minės vasario 12 d. Kun. Vin- j 
cas Andriuška atlaikys specia
lias pamaldas šv. Petro ir Pau- J 
liaus bažnyčioje. Lietuvių klube j 
3 vai. p. p. bus akademinė ir me- į 
ninė dalis. Paskaitą skaitys 
Vytautas Semaška, koncertinę 
dalį atliks sol. Vacys Verikaitis, 
akompanuojant Daliai Sakaitei. 
Bus renkamos aukos Vlikui. 
Bendruomenei ir Altai. 

— Prie Miami Lietuvių klubo 
yra sudarytas įvairių organiza
cijų vienuolikos asmenų komite
tas, kuris rengia iškilmingą šv. 

dė pirm. dr. Pr. Budininkas. 
Pirmiausia buvo prisiminti ir 
pagerbti mirę baltininkai. 

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti CV kasininkas Kostas 
Čepaitis ir apskrities pirm. Sta
sys Vanagūnas. Čepaitis pa
sveikino susirinkusius CV pirm. 
Marijos Rudienės vardu ir pa
stebėjo, kad per 1963 m. buvo 
pasiųsta daugiau kaip 400 siun
tinių ir 16,000 doi. išleista dr/i-
giau, negu gauta pajamų. Va
nagūnas pastebėjo, kad Cicero 
skyrius duoda dešimtą dalį visų 
pajamų. 

Labai kruopščiai paruostą 
1963 m. skyriaus veiklos apžval
gą padarė pirm. dr. Pr. Budi
ninkas. Iždininkė dr. Bronė Mo
tuzienė pranešė apie kasą ir kad 
surinktos aukos 4,851 doi pil
nai perduoti apskričiai. Kontro
lės komisijos pirm. A. Didžiulis 
pasidžiaugė, kad jokių netiks
lumų nerasta ir valdyba savo 
pareigas atliko tvarkingai ir 
pavyzdingai 

Kilus klausimui apie Gudijos 
lietuvius, Čepaitis paaiškino, 
kad iki šiol jie nebuvo šelpiami 
nes nebuvo gautas nė vienas 
prašymas. 

Į balsų skaičiavimo komisiją 
buvo paskirti Mikulis, Novickis 
ir Pranskevičius, bet ji darbo 
neturėjo, nes viskas buvo pri
imta vienbalsiai 

Į valdybą, dėl nesveikatos at
sisakius Memėnienei buvo pri
rinktos C. Bačinskienė ir D. Pa-
reigienė. Į revizijos komisiją iš
rinkti Didžiulis, Balutis ir De-
keris. 

Pirm. dr. Budininkas prane
šė, kad, kas norėtų dalyvauti 
balandžio mėn. apskrities susi
rinkime, turi pranešti bet ku
riam valdybos nariui, o kitų me
tų skyriaus narių susirinkimas 
bus vasario 20 dieną. 

Kazimiero 500 metų mirties su
kakties minėjimą. 

— Liet. Bendruomenės Auk-
skuo Kranto apylinkė Vasario 
16-tosios minėjimą rengia vasa
rio 15 d., trečiadienį, 12 vai 
Harris Imperial restorano salėje, 
50 N. Ocean Bhrd., Pompano 
Beach, Fla. Paskaitą skaitys 
Paulius Leonas, svečias iš Mia
mi, Fla. Aukos renkamos pa
gal aukotojo valią. Apylinkės 
pirmininkė Elena Balčiūnienė 
rūpinasi minėjimo iškilmėmis. 

VOKIETIJOJE 
— Vokietijos LB išsirinko 

naują tarybą, kurion balsų dau
guma įeina Andrius Šmitas, 
kun. Alfonsas Bernatonis, Vin
cas Bartusevičius, Alina Grinie
nė, Marija Dambriūnaitė-Šmi-
tienė, Jonas Valiūnas, Kęstutis 
Ivinskis, 2 ilė Vilčinskaitė-Grod-
bergienė, Mečys Buivys, Justi
nas Lukošius, Vingaudas Dami
jonaitis, dr. Jonas Norkaitis, 
Juozas Sabas, dr. Vilius Lener-
tas ir Arminas Lipšys. Kandi
datais liko Walteris Vitkus, Eu
genija Lucienė, Rimantas Gu-
muliauskas, Antanas šiugždinis, 
Vytautas Bernotas ir Ričardas 
Tendzegolskis. Rinkimų komisi
jos pirmininkas buvo Jonas Vit
kus, sekretorius Robertas Šla
vikas. 

— Žemutinės Saksonijos sos
tinėje Hannovery Tautos dienos 
proga kun. V. Šarka Sv. Kris
tupo bažnyčioje lietuviams at
laikė šv. Mišias. Pakrikštijo 
naują lietuvaitę Janulytę. Va
kare parapijos salėje susirinko 
apie 60 lietuvių ir išklausė kun. 
Šarkos paskaitos, o paskui links
minosi, J. Jakobui grojant. 

— Memmingene yra LB apy
linkė, kuriai priklauso 120 na
rių. Toje apylinkėje iš viso gy
vena 196 lietuviai arba lietuvių 
kilmės. Surengiamos didesnės 
Lietuvos šventės, kaip Vasario 
16 ir Birželio trėmimų minėji
mai Lietuviams daug padeda 
vokietės seselės vienuolės. 

OKUP. LIETUVOJE 
— A. a. Antanas Kalinauskas 

mirė 1983 m. gruodžio 20 d. Tel
šiuose. Jis buvo gimęs 1905 m. 
JAV, o 1906 m. su tėvais grįžo 
į Lietuvą ir apsigyveno Rasei
niuose. Ten baigė gimnaziją, o 
Kaune 1932 m. baigė V. D. um 
versiteto Matematikos -gamtos 
skyrių. A. Kalinauskas kurį lai
ką dirbo Kauno jėzuitų gimna
zijoje kaip matematikos moky
tojas, o vėliau persikėlė į Kau
no V-ją gimnaziją kaip mate
matikos mokytojas. Vėliau buvo 
inspektorius. 1944 m. su šeima 
persikėlė į Telšius ir iki 1947 
m. dirbo 2emaitės vardo gimna
zijoje matematikos mokytoju. 
Nuo 1958 m. mokytojavo Telšių 
3-čioje vidurinėje mokykloje, o 
vėliau buvo tos mokyklos direk
torius. Vidurinei mokyklai va
dovavo iki išėjimo į pensiją. 
Visas savo jėgas ir sugebėjimus 
A. Kalinauskas atidavė jauno
sios kartos auklėjimui ir moky
mui. Jį gerbė ir mylėjo moky
tojai, mokiniai ir jų tėvai 
Daug jo mokinių yra ir JAV. 
šviesus A. Kalinausko atmini
mas ilgai išliks jo auklėtinių, ko
legų mokytojų ir visų jį pašino 
jusiu širdyse. (Ig. Kazlauskas). 
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