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negalima 
nuteisti 

(Tęsinys) 
Yra baisus planas visus pa

versti bedieviais. Stalinmečio 
teroru ir dabartiniais neteisė
tais persekiojimais, kuriuos 
palaiko Respublikos Galva, 
1981 m. gegužės 17 d. plenu
me pasakytu teigimu, kad 
reikia „visokeriopai stiprinti 
internacionalinio ir patrio
tinio auklėjimo ryšį su kova 
už religinių atgyvenų lik
vidavimą", jau labai daug pa
siekta, ir padariniai, neturin
tys pavyzdžio, kelia siaubą: 
girtuokliavimas, ištvirkimas, 
venerinės ligos, negimusių 
kūdikių žudymas, šeimų iri
mas, beglobiai vaikai, išsi
gimimų ir išprotėjimų gausė
j i m a s , d i d ė j a n t i s 
nusikalstamumas. 

Nežiūrint į šiuos tautos su
naikinimą nešančius pada
rinius, bedievybės platinimas, 
palaikomas aukščiausios val
džios, kaskart vis griežčiau ir 
rafinuočiau vykdomas. Jei dar 
pusę šimtmečio taip smuk
sime, tapsime ištisai girtuok
lių, kriminalinių nusikaltėlių, 
idiotų tauta, pamažu žūstanti 
kalėjimuose, beprotnamiuose, 
išsigimėlių namuose, ligoni
nėse. Sakykit, ar visa tai ma
tant, galima tylėti?! Tylėji
mas — išdavystė. Tautos 
dvasia pati šaukia per jaut
rias, baimei nepasiduodan
čias širdis, šaukia poetų 
lūpom, šaukia besimeldžian
čių lūpom j Dievo Motiną... 
Garliavos vaikai per Gyvojo 
Rožančiaus maldą garbina 
Mariją, prašydami, kad gel
bėtų Lietuvos jaunimą iš 
bedievybės, girtuokliavimo, 
moralinio pakrikimo... Vaikai, 
maldos įkvėpti, patys panūdo 
tapti gelbėjimosi šauksmu. Jie 
tą šauksmą su pagalba B. 
Brazdžionio poezijos įdėjo į 
Kalėdų šventei (1980 m.) skir
tą vaidinimėlį. Tegul šitas vai
kų šauksmas tampa visos 

Lietuvos jaunimo šauksmu..., 
t e g u l š i t a s š a u k s m a s 
kiekvieno lietuvio širdyje pa
virs liepsnojančiu aukuru, kad 
išsisklaidytų nuodėmingos be
dievybės sutemos, pasigailė
tinom pamėklėm pavertusios 
jau tokią daugybę puikiausių 
mūsų brolių. Prisikels Lietuva 
Dievuje, o Dievuje gyva tauta 
vienodai pakelia tiek laisvę, 
tiek vergovę — nors tūkstantį 
metų ji tęstųsi. Aukos troški
mu liepsnoj ančios širdys eis 
kančių keliais ir stiprins tau
tos dvasią. 

Esu teisiama pagal 68 str. I 
dalį. Man sako, kad aš siekiau 
silpninti Tarybų Sąjungą. 
Negi Tarybų Sąjungos stipru
mas slypi siekime per bedie
vybę ir nužmoginimą nutau 
tinti, sunaikinti mažąsias 
tautas?!.. Šitaip keliant klau
simą, galima suprasti, kodėl 
taip grubiai pažeidžiamos 
Konstitucijos garantuotos ti
kėjimo, sąžinės, kritikos lais
vės ir nuolat teisiami žmonės. 
Siekdamas tobulėjimo, ugdy
damas savyje asmenybę, jau
nimas praktikuoja religiją ir 
yra grubiai persekiojamas. Dėl 
persekiojimo iŠ visos Lietuvos 
buvo siunčiami protestai Lie
tuvos KP sekretoriui su tikin
čiųjų parašais. Proteste išdės
tyti persekiojimo faktai 
laikomi šmeižikiškais, silpni
nančiais Tarybų Sąjungą. Po 
skundu pasirašę žmonės tar
domi, laikomi nusikaltėliais... 
Žmonės represuojami, o aš tei
siama kaip parašų rinkėja... 
Atskira tauta neturi teisės 
siekti savo moralinio sveika
tingumo, gydytis nuo dvasios 
raupsų, paralyžiaus, maro. Ar 
Dievo išpažinimas gali būti 
grėsmė valstybei?! Žmonių 
moralinis supuvimas — štai 
kur tikroji grėsmė! Kodėl tokio 
pavojaus akivaizdoje nelei
džiama gelbėtis?! 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Darb in inkų šven tė 

Darbininkijos globėjo šv. 
Juozapo liturginės šventės iš
vakarėse kovo 18 d. Šv. Petro 
bazilikoje ir aikštėje įvyko dar
bininkų pasaul io atstovų 
didingas susitikimas su popie
žium Jonu Paulium II. Pa
maldose dalyvavo didelės dar
bininkų grupės iš visos Italijos 
ir iš daugelio Europos kraštų: 
Lenkijos darbininkam atsto
vavo apie 600 asmenų, atvy
kusių iš įvairių Lenkijos 
vyskupijų. 

Šią darbo žmonių minią Jo
nas Paulius II Mišių pradžioje 
pasveikino įvairiomis kal
bomis, pabrėždamas, kaip ar
timi ir savi jam yra darbo pa
saulio reikalai bei problemos. 
Darbininkų rūpesčiai, darbi
ninkų kova už savo teises, dar
bininkų laimėjimai, viltys bei 
lūkesčiai priklauso prie pa-
<rn odinių Bažnyčios rūpesčių 
bei uždavinių — pažymėjo Šv. 
Tėvas. 

Kalbėdamas šv. Mišių metu, 
Jonas Paulius II pirmiausia 
pasveikino įvairias darbi
ninkų profesijas: žemdirbius, 
pramonės darbininkus, ama
tininkus, namų ruošos pagel-
bininkes, technikus, tarnau
t o j u s , p r e k y b i n i n k u s , 
emigrantus.... visus kvies
damas visu rimtumu įsimąs
tyti į Darbo Evangeliją, kurią 

Etikos klausimai 
rinkimų kampanijoj 

Pietinės Karolinos miesto Bennetteville prekybos centro nuotrauka po galingo uragano. Karei
vis neša žolei pjauti mašiną, rastą griuvėsiuose. 

Artėja pirminiai 
rinkimai NewYorke 

New Yorkas . — Ateinantį 
antradienį New Yorko vals
tijoje įvyks demokratų partijos 
pirminiai balsavimai. Abu 
svarbieji kandidatai stengiasi 
laimėti žydų palankumą. Nuo
traukose ir televizijos ekra
nuose sen. Hart matomas su 
žydiška kepuraite (yarmulke) 
ant galvos. Walter Mondale 
valgo riestainį (bagelį) žydiš
koje užkandinėje. Patyrimas 
rodo, kad New Yorko mieste 
demokratiniuose pirminiuose 
rinkimuose visą trečdalį bal
suotojų sudaro žydai, tačiau 
toks vien žydų balsų vilioji
mas jau susilaukė kritikos. 

„Newsday", plačiai skai
tomas Long Island laikraštis 
subarė kandidatus Gary 
Hartą ir Mondale, kad jie 

i panašiai elgiasi, kaip trečia
sis demokratas kandidatas 

) Jesse Jackson. kuris New Yor-
ką pavadino „Hymietown". 
Tokia kampanija tiesiog su-

fc kelia pasipiktinimą, lyg New 

Jėzus Kristus yra paskelbęs ne 
tik žodžiu, bet ir visu savo gy
venimu, ypač savo tyliu gy
venimu Nazarete, kada dirbo 
fizinį darbą šalia savo globėjo 
Juozapo ir motinos Marijos. 

Maldos už Lietuvą 
Blois mieste, Prancūzijoje, 

kovo vienuoliktąją buvo su
rengta maldos diena už Rytų 
Europos kraštų krikščionis. 
Jos tikslas buvo taip pat su
pažindinti vietos prancūzų 
visuomenę su Rytų Europos 
kraštų tikinčiųjų padėtimi ir 
jiem išreikšti solidarumą. 
Pažymėtina, kad šios maldos 
dienos dėmesio centre buvo 
Lietuva. Iš Paryžiaus pa
kviesti Lietuvių Katalikų Mi
sijos Prancūzijoje vedėjas kun. 
Jonas Petrošius ir Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės 
valdybos narys Ričardas Bač-
kis padarė pranešimus apie 
Lietuvą, jos Bažnyčios ir tikin
čiųjų dabartinę sunkią padėtį-
Kalbėtojai išryškino esminius 
Lietuvos istorijos bruožus, 
papasakojo lietuvių tautos pa
tirtas kančias svetimoje prie
spaudoje nuo Antrojo pasau
linio karo pradžios, pabrėžė 
nepalaužiamą tautos ištiki
mybę savam tikėjimui, nu
švietė Iietuvos katalikų ve
damą ryžtingą kovą už 
tikėjimo laisvę. Pranešimus su 
dideliu dėmesiu išklausė keli 

šimtai maldos dienos dalyvių. 
Jiem buvo taip pat išdalinta 
gausi dokumentinė medžiaga 
apie Lietuvą ir jos Bažnyčios i bi kandidatų pozicija bran-

Yorko valstijoje nebūtų kitų 
balsuotojų, o tik žydai. 

Mondale kampanijai valsti
joje vadovauja pats guberna
torius Mario Cuomo. J is tele
vizijos skelbimuose pabrėžia 
Mondale nuofelnus darbi
ninkams. Nucn^oma. kad 
Mondale padėjo „ant kojų pa
statyti" Chry8lerio bendrovę, 
o sen. Hartas balsavo prieš 
vyriausybės paramą bendro
vei. 

Amerikos Žydų komiteto 
pirm. Howard Friedman nepa
tenkintas, kad abu kandida
tai kalba daugiausia apie Iz
raelio klausimus, viens už kitą 
daugiau žada remti Izraelį, 
kalba apie JAV ambasados 
perkėlimą į Jeruzalę. Fried-
manas nurodė, kad Amerikos 
žydams svarbūs ir kiti klau
simai, kandidatų vidaus poli
tika. Žydų komitetas tyrinėjo, 
kaip Žydai balsavo Illinois 
pirminiuose rinkimuose ir 
kitur. Hyman Bookbinder, ty
rinėtojų komisijos vardu pa
skelbė, jog apie 70 nuoš. žydų 
kandidatus pasirenka pagal jų 
vidaus politiką. Dar 16 nuoš. 
pabrėžė, kad jiems labai svar-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Senatas atmetė sen. Ken-
nedžio siūlymą suvaržyti 
Amerikos karinę paramą Sal
vadoro valdžiai. Balsavimas 
buvo: 71 - 20. 

— Santiago demonstra
cijoje ginkluotas sukilėlis ati
darė ugnį į policiją. J is nu
šautas, poUcininkas sužeistas. 

Washingtonas . — Šiais 
rinkiminiais metais prezi
dentui Reaganui daug ne
malonumų gali padaryti vadi
namieji etikos klausimai. 
Demokratų parti jos skel
bimuose jau pasirodė kal
tinimai. Nurodomi atvejai, kur 
prezidento pasirinkti admi
nistracijos pareigūnai pasi
rodė „nesąžiningi", „nešva
rūs". Didelis smūgis gali 
prezidentui kilti iš artimiau
sio bendradarbio, Baltųjų 
Rūmų patarėjo Edwin Meese 
bylos. Teisingumo departa
mentas jau prašė trijų teisėjų 
paskirti objektyvų teisinį tyri
nėtoją, kuris ištirtų Meese'ui 
metamus kaltinimus, kurie 
pasigirdo, kai Meese buvo pa
skirtas valstybės prokuroru ir 
senato teisingumo komitetas 
pradėjo svars ty t i jo pa
tvirtinimą. 

Specialaus prokuroro pa
skyrimas ir jo kvota gali užsi
tęsti mėnesius ir priartėti prie 
rinkimų datos. Tai gali pa
k e n k t i p r e z i d e n t o per
rinkimui. 

Pagrindiniai demokratų 
senatorių priekaištai liečia pa
tarėjo paskolą. J o žmona Ur-
sula Meese 1981 sausio 7 d. 
pasiskolino iš šeimos draugo 
Edwin Thomas 15,000 dol. be 
jokių palūkanų. Už tuos pi
nigus ji pirko sausio 26 d. akci
jų Biotech Capital Corp — Tailandijo8 kariuomenė 

suėmė 40 vietnamiečių, kurie Meese šios paskolos neįrašė į 
besivydami Kambodijos lais- savo šeimos 1981, 1982 ir 1983 
vės kovotojus, peržengė Tai- metų turto ir pajamų formas. 

padėtį. Paryžietė Jolanta Vai- duolinių ginklų klausimuose 
čaitytė turėjo progos pagie- Tik 14 nuoš. savo pasirinkimą 
doti lietuviškų giesmių. Buvo svarsto pagal kandidatų užsie- ^IZZ' negaminti atomSuų 

landijos sieną. Kiti vietna
miečių kariai pasitraukė į 
Kambodiją. 

— Sovietų laikraštis „Trud" 
rašo apie gaisrą žvejų laive -
fabrike „Sovieckaja Kamčat-
ka". Laivas buvo padegtas 
girtų jūreivių. Užsidegė jų 
geriamas grynas spiritas. 

— Kubos diktatorius Fidel 
Castro paskelbė, kad jis buvo 
gavęs laišką iš prezidento J F 
Kennedžio, kuris siūlė page
rinti Kubos - Amerikos santy
kius. Deja, tą pačią dieną 
Ke n n ėdis buvo nušautas. 

— Amerika vasario mėn. 
eksportavo į užsienius prekių 
už 17.2 bil. dol., tačiau impor
tai iš užsienio siekė 27.3 bil. 
dol. 

— Senato užsienio reikalų 
komitetas siūlo suvaržyti 
Amerikos paramą Pakistanui 
ir Turkijai. Pakistanas spau-

ginklų, o Turkija — su-
grai-

taip pat išklausytas praneši- nio politikos pozicijas. 
mas su diskusijomis apie da- Kandidatas Jacksonas New ^a j - į ^ j santykius su 
bartinę krikščionių padėtį Yorke mažai rodėsi. J i s įsi- ±gį6 Kipro saloj 
marksistiniuose režimuose. Iš tikinęs, kad daug New Yorko 
Lenkijos praėjusiais metais iš- juodųjų balsuos už jį, o žydų 
tremtas žurnalistas Turowski balsų jis neviliojo, nes jis lai-
kalbėjo apie Lenkiją ir jos komas ..arabų draugu". Viena 
Bažnyčios padėtį- Blois mies- žydų organizacija buvo pa
te surengta maldos diena už \ kvietusi Jacksoną kalbėti, 
persekiojamus krikščionis Ry- j tačiau jis neatvyko, 
tų Europoje buvo užbaigta . 
koncelebracinėmis pamal
domis, kuriom vadovavo Blois 
vyskupas Goupy. 

Teologijos studentai 
Austrijos katalikiškuose teo

logijos fakultetuose į šių metų 
žiemos semestrą įsirašė apie 
4.200 studentų, tai yra dviem 
procentais daugiau negu pra
ėjusiais metais. Apie trečdalį 
teologijos studentų sudaro mo
terys. Daugiausiai studentų — 
apie tūkstantį penkis šimtus 
— teologijos kursus lanko Vie
nos universitete, kuris šiomis 
dienomis atžymi savo įsistei- - Salvadoro prezidentas 
gimo šešių šimtų metų su- Aivaro Magana pajkelbė, jog 
kaktį. Apie septynis pro- žvalgybos žiniomis Kuboje 
centus Vienos universiteto paruošti teroristai planavo 
studentų sudaro svetimtau- nužudyti visus prezidento rin-
čifli kimų kandidatus. 

— JAV armija išdalino Gre
nados žygio dalyviams 8,612 
medalių, nors tame žygyje 
dalyvavo apie 7,000 karių. 

— Irakas paskelbė, kad Per
sų įlankoje buvo sužaloti dar 
keturi laivai, numušti du 
Irano helikopteriai. 

— Atėnuose mirė atentate 
sužeistas, kartu su britų diplo
matu, graikas bibliotekos tar
nautojas. 

— Londone demonstraciją 

Irakas gamina 
cheminius ginklus 
Washingtonas. — Žvalgy

bos įstaigos paskelbė jog 8uni0šė7pVun\ų'rgru"pė7k'uri<; 
turima įrodymų, kad Irakas j e v e i k i a a n a r c h i s t a i , •homo-
panaudojo kare prie* Iraną 8 e k 8 u a l a i > t ^ s mylėtojai, 
nuodingas dujas, kūnas jis P o l i c i j a 3 9 2 8 u ė m ė > 1 0 ^ 
pats gamina šešiose savo įmo- c i n i n k 8 u 2 e i 8 t i . B i z n i o ra jo_ 
nėse. Požeminėse laboratori
jose, kurios pirktos i i vienos 

Tos pirktos akcijom buvo 
Meese žmonos parduotos 1983 
gegužės 13. šeima turėjo 3,398 
d o l . n u o s t o l i ų . S k o l a 
Thomasui buvo grąžinta: 
5,000 dol. 1982 lapkričio mėn. 
ir 10,000 dol. — 1983 birželio 
mėn. 

Audros nuteriojo 
rytinį pakraštį 

Raleigh. — Pietinėje ir 
Šiaurinėje Karolinoje ura
ganai ketvirtadienį sugriovė 
daug namų, palietė apie 300 
mylių ilgio ruožą, žuvo 67 
žmonės, sužeistų skaičius 
siekia tūkstantį. Abiejų vals
tijų gubernatoriai prašo fede
ralinės paramos. Oro biuras 
sako. kad istorijoje tokios aud
ros dar nebuvo. 

Kitose Rytinio pakraščio 
valstijose iškrito daug sniego, 
uždaryti keliai. Vėjai, šalnos, 
šlapdriba nutraukė elektros 
vielas, užgriovė kelius. Mil
žiniškos bangos užliejo daug 
vietovių New Jersey ir 
Connecticute, keliuose įvyko 
daug nelaimių. Mokyklos ir 
biznio įstaigos uždarytos 
P e n n s y l v a n i j o j e , R h o d e 
Island ir Massachusetts. 

Pietinėje Karolinoje guber
natorius pasiuntė kariuomenę 
į apgriautus miestus saugoti 
nuosavybių nuo plėšikų, pa
dė t i gelbėt i u ž g r i a u t u s 
žmones. Greitkelis 81 buvo už
darytas. Bostone vėjai siekė 
iki 80 mylių per valandą. 

Blogiausia šios paskolos 
istorijos dalis ta, kad skolin
tojas Thomas 1981 sausio 29 
tapo administracijos tarnau
tojas, gaunąs 59,500 dol. per 
metus. Po metų jis grįžo atgal 
į Kaliforniją kaip GSA (Gene
ral Services Administrator), 
a lga 69,600 dol. Jo žmona nuo 
1982 rugsėjo 5 d. gavo Kalifor
ni jos federalinę ta rnybą , 
MSPB (Merit Systems Protec-
tion Board) už 30,402 dol. algą 
metams. Jei tos dvi tarnybos 
buvo parūpintos už finansinę 
paskolą, Meese būtų teisėtai 
apkaltintas. 

Atsitiktinai, dar keturi as
menys, kurie padėjo patarėjui 
Meesei pinigais, irgi tapo fede-
raliniais valdininkais. John 
McKean, kuris paskolino 60,-
000 dol., 1981 m. tapo Pašto 
va ldybos nariu. Thomas 
Barrack, įdėjęs savo pinigų 
parduodant Meese šeimos 
namą Kalifornijoje, 1982 m. 
tapo vidaus reikalų departa
mento pasekretorium. Du San 
Diego banko pareigūnai, kurie 
sutiko palaukti namo pasko
los (mortgage) net 400.000 dol., 
vienas pasidarė JAV delega
cijos Jungt inėse Tautose 
nariu, kitas — tapo Federal 
Home Loan banko pir
mininku. 

Šalia patarėjo Meese, admi
nistracijos kritikai randa dau
giau aukštų pareigūnų, kurių 
etika buvo sutepta. Iš jų 
garsiausi: Richard Allen, kuris 
iš japonų žurnalo gavo tris 
laikrodžius ir 1,000 dol. Buvo 
daug kalbų apie darbo sekre
toriaus R. Donovan ryšius su 
mafija. Demokratai sudarė 40 
tokių aukštų valdininkų, arti
mų Reaganui sąrašą. Sen. 
Gary Hart turi 55 asmenų są
rašą. Jame asmenys, kurie 
buvo kaltinami, įtariami ne
etišku, nelegaliu elgesiu, savo 
galių ir privilegijų piktnau-
dojimu. 

Komentatoriai kalba, kad 
toks pareigūnų persekiojimas, 
į t a r inė j imas atbaido nuo 
administracijos darbų daug 
gabių, talentingų žmonių, 
kurie atsisako priimti aukštas 
pareigas, žinodami, kad jie 
bus dieną naktį stebimi per 
„mikroskopą". 

Ir kiti prezidentai turėjo 
panašių nemalonumų. Tru-
mano dienomis karinis pa
tarėjas gen. Harry Vaughan 
buvo kaltinamas šaldytuvo 
priėmimu iš vienos bend
rovės. Eisenhoweris atleido 
savo štabo viršininką Sher-
man Adams už vicuno vilnos 
apsiaustą ir persišką kilimą, 
duotą vienos biznio bendrovės 
už valdžios lengvatas. Prez. 
Carteris savo kadencijos pra
džioje turėjo nemalonumų su 
biudžeto direktoriaus Bert 
Lance elgesiu. Žymiausias tų 
etikos laužymo aukų buvo 
Nixonas su savo Watergate 
prasižengimais. 

Vakarų Vokietijos firmos, 
skubama gaminti daugiau 
dujinių artileriios sviedinių ir 
bombų. 

nui padaryta žalos. 
— Karinis Bengalijos dikta

torius gen. Ershad pakvietė 
vyriausybės premjeru opozi
cijos partijos veikėją. 

— Egipte prasidėjo 170 
musulmonų fundamentalistų 
teismas. Jie kaltinami revoliu
cijos kurstymu. Nors teismas 
paskyrė kalt inamiesiems 
advokatus, jie teisme šaukė, 
kad juos gins Alachas. 

— Izraelio premjeras kalti
no Egiptą, kad jis nenoriai 
laikosi Camp David taikos 
sutarties. Kyla klausimas, ar 
verta su arabais pasirašyti 
sutartis, pasakė Shamiras. 

— Kanados buvęs finansų 
ministeri8 John Turner pa
skelbė, kad jis kandidatuos į 
liberalų partijos vado vietą, iš 
kurios pasitraukia Pierre Tru-
deau. Partijos suvažiavimas 
bus birželio 14 d. 

KALENDORIUS 
Kovo 31 d.: Benjaminas, 

Balbina, Ginutis. Vartvilė. 
Balandžio 1 d.: Venancijus, 

Teodora, Rimgaudas. Dai
nora. 

Balandžio 2 d.: Nicetas, Pra
nas Paulietis, Ankus, Vardą. 

Balandžio 3 d.: Ričardas, 
Agapė, Vytis, Rimta. 

ORAS 

Saulė 
6:13. 

teka 5:37, leidžiasi 

Saulėta, temperatūra dieną 
45 1., naktį 35 1. 

' 
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RELIGINIS KONCERTAS HAMILTONE 
Kovo 4 d. lietuviai laisvame 

pasaulyje pradėjo švęsti šv. 
Kazimiero 500 metų mirties 
sukaktį. Ir Hamiltono lietu
viai neatsiliko. Hamiltono 
ateitininkai pagerbė Lietuvos 
globėją metiniame religi
niame koncerte Hamiltono 
Aušros Vartų šventovėje. 

Sekmadienio šv. Mišių apei
gos paskatino tikinčiuosius 
toliau teikti garbę Lietuvos 
globėjui. Šv. Mišių metu buvo 
skaitomas Nijolės Sadūnaitės 
jautrus laiškas broliams ir se
sėms lietuviams; Tėv. J. Liau-
ba pasakė šventei atitinkantį 
pamokslą. Ateitininkai įspū
dingai nešė relikvijas, Kro
niką ir aukas prie altoriaus. 

Po pietų įvyko religinis kon
certas. Beveik pilnutėlėj gra
žiai išpuoštoj šventovėj pir
miausia iš aukštybių prabilo 
lyg lakštingalos balsas. Tai 
sopranas Anita Pakalniškytė. 
Tuoj pat darniai prisidėjo 
kontrastinis alto balsas sol. 
Slavos Žiemelytės. Jos atliko 
Budriūno „Maldą į šv. Kazi
mierą". Šios giesmės nuo
taika, „išgirsk lietuvių mel
dimą" tęsėsi per visą koncertą. 

Duetas taip pat atliko Faure 
„Crucifbc", Glucko „Dieve 
ga l ingas" . Vivaldi „Lau-
damus te" (iš „Gloria") ir 
Gounod „Ave Maria". Antroj 
koncerto dalyje giesmės įgavo 
vis stipresnį tempą ir trium-
faliniai baigėsi Bacho „Mes ei

name pavargę (iš kantatos 
nr. 78). 

Solistė A. Pakalniškytė solo 
giedojo „Alleluja" (iš „Exsul-
tate, jubilate") Sol. S. Žiemely-
tė giedojo Dvorako „In-
flammatus et accensus" (iš 
Oratorijos „Stabat Mater") ir 
Aleksio „Šventas Kazi
mierai". 

Solisčių balsai skambėjo 
galingai, o muz. R. Bankienės 
smuiku grojami kūriniai buvo 
tiesiog užburiantys. R. Ban-
kienė grojo" Veracini „Largo", 
Schuberto „L i t an i j a" ir 
Handelio „Lyra" (iš oratorijos 
„Jashua"). 

Solistes ir smuikininkę var
gonais palydėjo muz. J. Go-
vedas. 

Šiais metais koncertą pra
turtino poezija. Jaunų atei
tininkių mergaičių švelnūs 
balsai jautriai deklamavo 
šventei pritaikytas eiles. Onu
tė Stanevičiūtė deklamavo 
Lemberto „Šventajam kara
laičiui"; Rūta Sadauskaitė — 
Tyruolio „Šventam Kazimie
rui, Lietuvos globėjui" ir Onu
tė Žukauskaitė — J. Aisčio 
„Maldą". 

Koncertui įpusėjus torontie-
tis Jonas Andriulis savo kal
boje priminė dvilypį koncerto 
tikslą. Jis lygino šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukak
ties iškilmes su Vytauto Di
džiojo 500 mirties sukaktimi 
nepriklausomoj Lietuvoj. Tai 
buvo įspūdinga tautinė mani
festacija. Ir ši šv. Kazimiero 
šventė suteiks lietuviams tau
tinį ir dvasinį atsinaujinimą. 
Ji primins visam pasauliui da
bartinę Lietuvos padėtį. 

J. Andriulis pabrėžė, kad ne 
vien lietuviai, bet ir kitos tau
tos šv. Kazimierą garbina. 
Baigdamas skatino jaunimą 
„spindėti karšta meile ir nepa
liaujama viltimi". 

Koncertas užbaigtas palai
minimu su Švenčiausiu. Tar
tum pagerbiant šv. Kazimiero 
500 metų jubiliejų ir katalikų 
bažnyčios daugelį metų varto
tą lotynų kalbą, buvo sugie
dota seniai girdėta „Tantum 
ergo". 

Po koncerto, bažnyčios salė
je klausytojai turėjo progos 
pasidalyti mintimis ir pasi
džiaugti sukelta dvasine nuo
taika prie ateitininkų suruoš
tos kavutės su pyragaičiais. 
Ta pačia proga ateitininkės E. 
Gudinskienės iniciatyva, buvo 
pagerbti žemiški Kazimierai ir 
Kazės. 

Gaila, kad ir šis aukšto ly
gio koncertas ateitininkams 
atnešė nuostolį. Tikimės, kad 
tas jų nenuvils ir jie ir toliau 
ruoš tokius aukšto lygio reli
ginius koncertus. A. S. 

STULGINSKIO 
KUOPA VEIKIA 

A, a, a, a! Kaip smagu! 
Dabar jau pavasarinės ato
stogos ir aš saulėje kaitinuos 
Floridos paplūdymiuose. Sė
džiu ir kojomis pliuškenu tyrą 
vandenį. Staiga pajuntu kaž
ką man į padą baksnojant. 
Kaip dvi raketos mano kojos 
šauna iš vandens. „Ryklys!" 
— pagalvoju. Aprimęs, vėl 
pasižiūriu į vandenį. Tai ne 
ryklys, o Pepsi butelis su 
kamščiu. Ištraukiu butelį i5 
vandens ir randu tvarkingai 
įkištą popieriuką. Nemokė
damas švariai kamštį išimti, 
trenkiu butelį į akmenį. Bu
telis sprogo į tūkstant į 
stikliukų. Surinkęs stiklus, 
atsisėdu skaityti nepaprastą 
laiškelį. Gal tai yra piratų 
turto žemėlapis! Pradedu skai
tyti. Keista, nieko neišskai-
tau! Laiškas atrodė šitaip: 
, , F G C I A L B , S d e k b t z . . . " 
Nutariau nunešti laišką pas 
mūsų žymų kalbininką. Kal
bininkas pasižiūrėjo, pasi
krapštė smakrą ir nuėjo į 
gretimą kambarį. Už valan
dėlės kalbininkas grįžta ir 
praneša: 

— Cia yra sena Zorbų 
kalba! 

Aš nusišypsojau, nuduo
damas, kad Žinau apie ką jis 
kalba. Kalbininkas toliau 

pasakoja: 
— Cia kažką aiškina apie 

įdomų atei t ininkų susi
rinkimą. Pasirodo, kad tokia 
Stulginskio kuopa susirinko 
Vitos Žukauskaitės namuose. 
Ten jie matė filmą, kuris va
dinosi „Victory". Fi lmas 
buvo apie aliantų kalinius, 
kurie žaidė futbolą prieš 
vokiečius. Moksleiviai buvo 
pasiruošę ilgai diskutuoti 
filmą, bet pritrūko laiko. Po 
susirinkimo, pagal tos kuopos 
tradiciją, visi išvažiavo į 
„Baker's Square" restoraną 
naktipiečiams, tai proga na-

P r e z . A . S t u l g i n s k i o a t e i t i n i n k ų m o k s l e i v i ų k u o p o s d a l i s n a r i ų . 

VAKARONĖ SU 
DAILININKU ELSKUM 

ties vitražus bažnyčiose, tai 
antrojoj dalyje dailininkas su
stojo prie naujausios savo 
kūrybos, kuri pasižymi nuo
stabiomis detalėmis kur kas 
mažesnio stiklo ploto kūri
niuose. Įdomus dailininko 
obuolių periodas, į kurį vėliau 
jungiasi ir susidomėjimas bi
tėmis. Visa serija rožių langų 
(o čia taip pat ir nuotaikinga 
dailininko rožės ieškojimo 
istorija). Ir šią korespon
denciją rašančiam dar prieš 
akis stovi tos nuostabios dail. 
Elskaus vitražų spalvos. 

Vakaronės dalyvius pasvei
kino skyriaus pirmininkas 
inž. Kazys Pabedinskas, o su 
dail. Elskum supažindino 
dail. dr. pariją Gaižutienė. 
Skaidrių aparatą prižiūrėjo 
Marytė Sm lgaitė. Po to kai 
vėl įsižiebė kavinės šviesos, 
dailininkas buvo apipiltas 
susidomėjusių klausytojų 

| klausimais^* Vakaronės daly
viai buvo Kviečiami prie vai
šių, kurias paruošė Marytė 
Saliklienė ir Alina Vadei-
šienė. Dar ilgai buvo kal
bamasi prie kavos puoduko, o 
dailininkas buvo apsuptas 
senų pažįstamų (gal net iš 
Freiburgo meno mokyklos 
laikų!). Tik p. Vaitkevičiaus 
pamažu gesinamos šviesos 
buvo signalas, kad laikas 
namo skirstytis. 

Po vakaronės kyla štai ko
kia mintis: tai buvo tikra 
šventė, nes dailininkas mus 
pasikvietė svečiais į savo 
pasaulį. Smagu taip pat, kad 
šios vakaronės įvyksta ir visų 
dalyvių talka — tie doleriai, 
kuriuos prie durų sudedame, 
užmoka lėktuvo bilietus ir 
Jaunimo centro kavinės 
nuomą, gi šioji eina Jaunimo 
centro apšildymui. Tai tiesiog 
mūsų lietuviškos kultūrinės 
veiklos modelis, nes ją finan
suojame mes patys, be visų tų 
Sovietijoje išgarsintų parei
gūnų ir subsidijų. 

Ateinanti Chicagos atei
tininkų sendraugių ruošiama 
vakaronė šiame susitikimų su 
menininkais ir rašytojais 
cikle įvyksta balandžio 13 d. 
Tai vakaronė su poetu Kaziu 
Bradūnu, jo naujai pasiro
džiusios „Ateities" leidyklos 
knygos sutikimas. . _ 

VTP 

Prieš savaitę Chicagoje 
apsilankė dailininkas Albi
nas Elskus, — jis atskrido iš 
New Yorko dalyvauti Chi
cagos ateitininkų sendraugių 
rengiamoj vakaronėj. Jau
nimo centro kavinėje penkta
dienį, kovo 23 d., susirinko 
daugiau šimto klausytojų 
būrys susipažinti su dail. Els
kum ir jo vitražų menu. Klau
sytojai skaidrių pagalba turė
jo progos pakeliaut i po 
Ameriką ir apžiūrėti daili
ninko vitražo darbus. Tikrai 
tokiu metu esame dėkingi 
fotografijos technikai — šie 
kūriniai per sunkūs su savim 
atsivežti, o visas tas vietas 
apkeliauti turbūt kelių mė
nesių reiktų. Publika klausėsi 
labai susidomėjusi, nes daili
ninkas dosniai pateikė žinių 
apie vitražų meno įvairias ir 
ypatingas technikas. Jei pir
mojoj savo pokalbio dalyje jis 
kalbėjo apie milžiniškos apim-

riams pabendrauti ir arti
miau susigyventi. Laiške dar 
rašo, kad praeituose susi
rinkimuose buvo diskusijos 
bei paskaitos apie robotus, 
keliones į Lietuvą, lietuvius 
kalinius nacių stovyklose, 
kun. A. Saulaičio kelionę į 
Vatikaną, Kronikas; buvo 
pašnekesių ir kitomis temo
mis, kurios narius lavina, ple
čia jų žinias ir gerina lietuvių 
kalbą. Kuopa yra kviečiama 
dalyvauti kun. A. Lipniūno 
kuopos rengiamose studijų 
dienose. Cia dar toliau rašo, 
kad ateinantis susirinkimas 
bus pas Andrių ir Paulių 
Kurkulius, 1141 N. Stoddard, 
Wheaton, 111. (665-2787), 
penktadienį, balandžio 6 d., 
7:30 vai. vak. Dr. Darnusis 
kalbės apie ateitininkų istoriją, 
įsisteigimą ir tikslus. O, dar pri
rašytas „post scriptum" siun
čia linkėjimus draugams bei 
draugėms rytiniuose pakraš
čiuose ir dėkoja jiems už skaity
mą šių aprašymų ir susi
domėjimą ateitininkų veikla". 

Padėkojau kalbininkui už 
įdomias, bet keistas žinias ir 
grįžau atgal į paplūdymį sekti 
nusileidžiančią saulę ir kojų 
pirštais sukti ratukus tyrame 
vandenyje... 

Aras Tijūnėlis 

Nuotr. Aro Tijūnėlio 

ATEITININKŲ 
NAMŲ POPIETĖ 

Popietė su rašytoja Danute 
Augiene bus sekmadienį, bal. 
15 d., 2:30 v.p.p. Ateitininkų 
namuose. 

Programoje dalyvauti su
tiko Ingrida Blekytė, žymi 
amerikiečių teatro aktorė, 
savo vaidybą pradėjusi pra
džios mokykloje Danutės 
Augienės parašytuose vaidii 
nimuose. Apie Danutės Au
gienės kūrybą kalbės Agnė 
Kižienė. 

Programoje pasirodys Jūra
tė Jakštytė, „Antro kaimo" 
aktorė, Danutė Endrijonaitė-
Šilimaitienė, Rimas Černius. 
Rūta Butvilaitė-Vaičaitienė ir 
Jurga Gylytė, pradžios mokyk
loje vaidinę Danutės Augie
nės „Užburtuose vaikuose". 

Visa lietuviška visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti. 

VOKIETIJOS 
ATEITININKAI 
PROF. ERETO 

LAIDOTUVĖSE 

Vokietijos ateitininkų pir
mininkė Marytė Šmitienė pra
neša, kad kovo 19 d. atei
tininkai dalyvavo a.a. prof. dr. j 
Juozo Ereto laidotuvėse Ba- | 
zelyje. Dalyvavo apie 50 lietu- j 
vių iš Vokietijos, Šveicarijos, j 
Prancūzijos. IŠ viso buvo apie j 
200 žmonių, įskaitant švei- ' 
carus. Ateitininkų vardu atsi- | 
sveikino V. Natkevičius. Va
sario 16 d. moksleiviai stovėjo 
garbės sargyboje ir prie karsto 
padėjo vainiką visų atei
tininkų vardu. 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v. 
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

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

DĖMESIO STUDENTAI! 

Studentai, nepraleiskite 
nepaprastos progos! Atvykit į 
Chicagos studentų atei- , 
tininkų draugovės susi- | 
rinkimą. Rodysim Jono Meko I 
filmą: „Lošt Ix>st Lošt". Tai 
dokumentinis dienoraštinis I 
filmas, kuriame parodomas i 
lietuvių „dipukų" gyvenimas | 
Brooklyne 1950-aisiais metais. 
Čia mums bus gal vienintelė 
proga matyti filme mūsų tėvų 
gyvenimo pradžią Amerikoje 
ir geriau suprasti jų pergy
venimus pradedant kurtis sve
timame krašte. Po filmo tiki
mės išs ivystant įdomias 
diskusijas. 

Filmas bus rodomas Jau
nimo centre posėdžių kam
baryje penktadieni, balan
džio 6 d., 8:00 v.v. Laukiam 
jūsų visų kartu maloniai pra
leisti vakarą! 

Chicagos draugovės 
valdyba 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympia Fields, III. 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . Pu lask i Road (Cravvford 
Medical B u i i d i n g ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . Ant. R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 
2709 VVest 51st Street 

Tel . — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr, ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . PO 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

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

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . REliance 5-1811 

DR. tVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

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

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

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

2659 VV. 59 S t . , C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal sus i tar imą — Pirm 
antr . trec , ketv ir šeštad 

P o r e l i g i n i o k o n c e r t o H a m i l t o n o A u š r o s V a r t ų 
l i e t u v i ų p a r a p i j o s š v e n t o v ė j e . I š k.: k l e b o n a s 
k u n . J u v e n a l i s I i a u b a , O F M , s o l i s t ė s A n i t a P a 

k a l n i š k y t ė ir S l a v ą 2 e m e l y t « \ m u z i k a s J o n a s G o -

v ė d a s . T r ū k s t a s m u i k i n i n k ė s R e g i n o s 
B a n k , e n ė 8 N u o t r . J . M i l t e n i o 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

'f> blokai ) vakarus nuo Cicero Ave ) -
Valandos pagal susitarimą 

T e l . of iso ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., C kero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak 

išskyrus trei 5eit. 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS ^ 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VA4KU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BLILDING 
3200 VV. S l s t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofiso tel. RE 7 1168; rezid. 239-2919 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. S85-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4 6 0 0 VV. 103 St. O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Va landos pagal susitarimą. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: p;rm ir ketv 12—4)| 

o—8 antr 12—o: oenkt 10 — 12 .1—o 

DR. VIUUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarime 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarime 

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

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

Valandos pagal susitarime 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarime Uždaryta treč 

Dr. |uozo Meškausko ofise perėmė 

I . HAnA, W.U. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st 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 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p 
šešt pagal susitarime-

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W«tt 71tt Street 
Pirm. antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą. 

Ofs. tel. 586-3166; nam v j e i - j 7 7 2 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 



Artimas rūpestis — 

TAUTINIU ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ 

• 

» -

: 

S 
8 

Rengiama jau septintoji 
lietuvių tautinių šokių šventė. 
JAV ir Kanados Bendruo
menių sudaryti komitetai, 
Tautinių šokių institutas ir 
visos tautinių šokių grupės 
rūpinasi artėjančia šventės 
data, kuri šuoliais eina prie 
pačios šventės. Tai nėra 
užmojis, kuris gali būti tik 
prabėgomis peržvelgtas, bet 
kuris reikalauja jėgas įtempti 
gretas suglaudinti ir tikslą — 
pačią tautinių šokių šventę 
matyti visai iš arti. Liepos 1 
d. greitai ateis, o darbų dar 
lieka daug ir neatidėliotinų, 

Kaip anksčiau, taip ir 
šiemet galima laukti didelio 
lietuviškos visuomenės susi
domėjimo savo tautiniu menu, 
savomis tradicijomis ir savo 

- siekimais, kuriais rūpinamės, 
rengdami didesnes šventes. 
Tautiniai šokiai yra senas 
lietuvių tautos turtas, kurį 
turime išlaikyti, kad galė
tumėm iš la ikyt i j a u n i m ą . 
J a u n i m a s n o r i š o k t i , 
linksmintis ir savo tarpe 
bendrauti. Niekas taip nesu-

- artina jaunimo, kaip šokiai ir 
pasilinksminimai, jeigu tik 
yra tinkami ir jaunimui 
priimtini. Tai ne tik kojų 
miklinamas, ne tik sportas, 
bet kartu ir menas, kurį reikia 
išgyventi, kuriame reikia 
įsigyventi ir jį pajausti, kaip 
meno kūrinį, kaip tautos 
gyvybės apraišką ir praeities 
kūrybos palikimą. Ir tokiomis 
šventėmis kaip tik siekiama 
tą tautinį, kultūrinį ir kūry
binį lobį atgaivinti savyje, 
ypač jaunime, kuris dar pajė
gus jį išgyventi siela ir kūnu. 

Pasiruošimas tautinių šo
kių šventei reikalauja ne tik 
techniško, organizacinio, bet ir 
meniško pasiruošimo. Reikia 
čia"ne tik šokį atlikti, bet ir 
jam suteikti tą dvasią, kuri 
reiškasi tautiniame šokyje, 
kai jis gerai atliekamas, kai 
juo gali pasigrožėti ir žiūrovų 
minios. Tai uždavinys tauti
nių šokių šventės rengimo 
komiteto ir visų tų tautinių 
šokių grupių, kurios nori, kad 
jų jaunuoliai būtų tinkami 
šokėjai ir tinkami savo tautos 
kūrybos išreiškimo atstovai. 

* 

Jau dabar prasideda rūpes
čiai ne tik komitetui, kuris 
rūpinasi šventės paruošimu, 
bet ir visų lietuvių, kurie savo 
vieša reprezentacija yra susi
rūpinę. Šiemet šventė rengia
ma Clevelande, kurio lietu
viška gyvenvietė nega l i 
užpildyti salės žiūrovais, kad 
šventė būtų patraukli ir 
pasiektų savo tikslą. Reikia 
jau dabar susirūpinti ir vi
soms lietuvių gyvenvietėms, 
ypač didesniems junginiams, 
kad šventei skirtoji salė būtų 
užpildyta, kad šokėjų būriai, 
suvažiavę iš įvairių vietovių, 
n e b ū t ų a p v i l t i , k a d 
nenukentėtų reprezentacija, 
kurios siekiame didesnes 
šventes rengdami. 

Taip pat yra rūpestis, kuris 
šiuo metu jau kvaršina dauge
lio galvas, — tai lėšų sutelki
mas pačiai šventei surengti, 
šokėjų grupėms atvykimą 
bent dalinai padengti. Reikia 
tikėtis, kad šventėje bus ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių, 
kuriems mes norime parodyti 
savo tautos kūrybą. Jau 
dabar reikia susirūpinti, kaip 
juos tinkamai priimti ir jiems 
savo meną parodyti. Tai 
negal ima at l ikt i v i s i ška i 
nepasiruošus ir nesutelkus 

reikiamų resursų savo pačių ir 
visos tautos reprezentacijai. 
Turime tinkamai pasirodyti 
prieš tuos, kurie gali mūsų 
tautai ir tautiečiams padėti ir 
Lietuvos vardą iškelti, kad jis 
neliktų užmarštyje. 

Tautinės ir kultūrinės šven
tės rengiamos pirmoj vietoj 
sau patiems — sustiprėti 
tautiniu požiūriu, sudaryti 
šiltesnius ryšius tarp išsiskirs
čiusių tautiečių, net pasidali
nusių į labai tolimus paskirų 
tautų vienetus. Reikia turėti ir 
mintyje, kad tokios šventės 
turi tarnauti mūsų kultūrai ir 
taut inei dvas ia i gaivinti , 
l ie tuviškam bendravimui 
skatinti. Tautinių šokių šven
tė turi būti rengiama šiems 
dvejopiems tikslams— lietu
vybei duoti daugiau gyvybės, 
tautiečius labiau sujungti 
vienus su kitais, bet kartu ir 
Lietuvos vardui kelti. Čia 
reikia sudaryti progą, kad ją 
pamatytų svetimieji, kurie 
gali būti mūsų pusėje. Tai 
artimieji tikslai, kurie turi 
r ū p ė t i v i s o m s l i e t u v i ų 
gyvenvietėms ir visiems lietu
viams. 

DIDINGAS SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

Rimties valandėlei 

Tautinių šokių šventė jau 
dabar yra mūsų visų artima
sis rūpestis, kuris turi sutelkti 
visas mūsų pastangas ir pa
jėgas. Tai nėra tik komiteto, 
Bendruomenės ar Šokių 
ins t i tu to re ika las , kurie 
rūpinasi, kad šventė būtų 
tinkamai parengta ir tinka
mai atlikta. Tai rūpestis visų, 
kurie nori , kad lietuvių 
tautos vardas savo meno 
parodymu būtų bent dalinai 
iškeltas viešumon, kad ši 
šventė prisidėtų prie mūsų 
pačių geresnio ir vieninges-
nio sus iklausymo, savo 
kasdienybės bent trumpą 
valandėlę užmiršimo ir prie 
Lietuvos kančių bei jos perse
kiojimų priminimo pasauliui, 
kuris yra atsakingas už laisvę 
ir žmoniškesnį gyvenimą. 

Iš komiteto laukiame dar 
prieš šventę aiškios infor
macijos, kas daroma, kas jau 
padaryta ir kas dar reikia 
padary t i . Komitetas turi 
sudaryti spaudos ir infor
macijos sambūrius, kurie 
atitinkamai duotų laikraš
čiams — lietuviškiems ir, kur 
galima, vietiniams, radijo 
valandoms ir visuomenei 
direktyvas, aiškius pageidavi
mus ir aiškius nurodymus. 
Bent tie, kurie švente domisi, 
turi jau dabar prisidėti prie 
komiteto ir komisijų darbo 
palengvinimo ir kartu prie 
šventės geresnio pasisekimo. 
Ne aplinkraščiai ir bendri 
visiems atsišaukiami, bet 
konkrečios žinios turi būti 
pateikiamos, kad spauda ir 
radijo valandėlės galėtų jomis 
pasinaudoti. 

Žinoma, vienas komitetas 
negali visko aprėpti ir viską 
atlikti. Prie tokios didžiulės 
šventės rengimo turi prisidėti 
visi, kas gali valdyti plunks
ną, kas gali pasakyti žodį, 
kas gali lėšomis palengvinti. 
Ši šventė nėra tik rengėjų, o 
visos išeivijos. J i ir turi atsto
vauti visame pasaulyje išsi
sklaidžiusiems tautiečiams ir 
visos tautos kūrybai. Tautinių 
šokių šventei jau dabar reikia 
rengtis bendromis pastan
gomis, nes tai visų reikalas ir 
visų prisidėjimas prie savo 
kūrybos parodymo savie
siems ir svetimiesiems. 

Pr. Gr. 

_ (Pabaiga) 
Lekcijas, kurių vienos skai

tytos angliškai, kitos lietuviš
kai, skaitė ses. Stasė Nor-
mantaitė, Vaiva Vėbrai
tė - Gust ir John Jaku
bauskas. Evangeliją skaitė 
diakonas V. Klimas, o pa
mokslą pasakė arkivyskupas. 
Pamokslą sakė sėdėdamas, 
kas, žinančiųjų tvirtinimu, 
arkivyskupui labai neįprasta, 
bet nors pamokslu prisidėjo 
pagerbti šv. Kazimierą ir 
lietuvius. Pamoksle trumpai 
pateikė šv. Kazimiero gyve
nimą, priminė kai kuriuos 
šventojo užtarimu įvykusius 
stebuklus ir atkreipė dėmesį į 
dabartinį lietuvių persekio
jimą ir priespaudą Lietuvoje. 
Arkivyskupas tiki, kad dabar 
Lietuva turi daug nekanoni
zuotų šventųjų, tai šv. Kazi
mieras ir jie gelbės Lietuvą. 
Lietuviškai pamokslą pasakė 
kun. prof. V. Cukuras, iškel
damas šv. Kazimiero garbę ir 
pagalbą Lietuvai. 

Tikinčiųjų maldas, papunk
čiui angliškai ir lietuviškai, 
skaitė Regina Stankaitytė ir 
aktorius inž. Vytautas Valiu
kas. Aukojimui dovanas nešė 
dvylika porų nešėjų — atsto
vai vienuolynų, lietuviškų 
parapijų, organizacijų, vado
vaujami inž. I. Budrio, mi
nėjimo rengimo pirm. Aukos 
buvo ne tik duona ir vynas, 
bet ir kanklės, koplytstulpis, 
LKB Kronika, gintaras, Vil
niaus verbos, tautodailės dir
biniai ir pan. 

Mišios laikytos anglų kal
ba, bet daugelis maldų kalbė
ta lietuviškai. Lietuviškai gie
dotos giesmės: „O Kristau, 
pasaulio valdove" — procesi-
ninkams suėjus, „Pulkim ant 
kelių", šv. Kazimiero malda, 
,,Šventas, šventas", „Dievo 
Avinėli" ir „Šventas Dieve". 
Mišioms pasibaigus, sugie
doti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, o koncelebrantams al
torių paliekant, giedota .Ap
saugok Aukščiausias". Pa
maldos u ž b a i g t o s visų 
sugiedota „Marija, Marija". 
Giesmes giedojo lietuviškų 
parapijų chorai: Hartfordo, 
New Britain, New Haven ir 
Waterburio, vadovaujami 
muz. J. Petkaičio. Muz. Pet-
kaitis suderino, kad giesmės 
„Sanctu8" ir „Agnus Dei" 
buvo giedamos kartu angliš
kai ir lietuviškai. Kiekvienas 
pamaldų dalyvis gavo kny
gelę, kurioje buvo visa Mišių 
tvarka, naudojamos maldos ir 
giedamos giesmės, taip pat iš
vardyti asmenys ir pareigos, 
kurias reikėjo Mišių metu 

atlikti . Knygelė gražiai 
paruošta, su šv. Kazimiero pa
veikslu pačioje pradžioje ir 
trumpa šventojo biografija 
angliškai. Pamaldose daly
vavo daugiau kaip pusantro 
tūkstančio žmonių. Nemažai 
moterų buvo tautiniais rū-' 
bais. 

Minėjimo ruošimą garsino 
ne tik lietuviški laikraščiai ir 
radijo valandėlės, bet ir 
amer ik i eč ių l a ik r a šč i a i 
Connecticuto valstijoje. Jau 
sekmadienį, dar minėjimui 
vykstant , televizijos 30 
kanalas rytą 9:30 vai. skyrė 
pusę valandos D. Dzikienės 
paaiškinimams apie tautinius 
šokius ir kanklių ansamblį, 
parodant tautinius šokius šo
kančius „Berželio" šokėjus ir 
programą atliekantį kanklių 
ansamblį. Tos dienos „Hart
ford Courant" įdėjo didelę tau
tinius šokius šokančių nuo
trauką ir trumpą šventės 
paminėjimą. Sekančią dieną 
tas pats laikraštis talpino 
nuotrauką arkivyskupo ir 
dvasiškių, laukiančių eilės pri
sijungti prie procesijos į 
katedrą, taip pat aprašė pasi
kalbėjimą su kai kuriais pro
cesijos dalyviais, minintį prie
spaudos padėtį Lietuvoje. Kita 
to laikraščio nuotrauka — mo
terys tautiniais rūbais proce
sijoje. Televizijos trečias 

tinėmis skryniomis, šiaudinu
kais, jau išnykusių draugijų 
fotografijomis ir kit. Paroda 
tęsis visą mėnesį. 

Baigminės pas tabos 

šv. Kazimiero 500 metų mir
ties minėjimas Hartforde jau 
praeities įvykis, jis buvo pa
darytas didingai. Pasiekta, 
kad buvo pagerbtas šven
tasis, kad nors truputį at
skleistas amerikiečiams Lie
tuvos pavergimas ir lietuvių 
persekiojimas, kad gauti kai 
kurių įtakingų asmenų paža
dai padėti mums kovoje už 
Lietuvos laisvę. Neveltui mi
nėjimo ruošimo komitetas, 
kurį sudarė Connecticuto vals
tijos lietuviškų parapijų kuni
gai, parapijų, vienuolynų, 
visų lietuviškų organizacijų 
vadovai, vadovaujami darbš
taus darbo komiteto, daugiau 
kaip pusę metų Šiam minėji
mui ruošėsi. Darbo komitetą 
sudarė: inž. Ig. Budrys — 
pirm., Al. Lipčienė — proto
kolų sekretorė, V. Vėbraitė-
Gust — ryšių sekretorė, V. 
Vaitkus — iždininkas ir E. 
Žiūrys — narys garsinimui. 
Jiems daug padėjo: kun. J. 
Rikteraitis ir kun. V. Cukuras 
— liturginius reikalus tvarky
dami, J. Petkaitis — muzikos 
reikalus, D. Dzikienė — tau-

kanalas sekmadienio vakaro etinių šokių programą nurody-

RASĖS NĖRA — 
SKIRTINGI ŽMONĖS 

žinių metu padarė pranešimą 
apie šį minėjimą — šventę ir 
parodė šventės vaizdų. 

Minėjimo proga valstijos 
bibliotekos, esančios prie 
kapitolijaus, patalpose suruoš
ta Connecticuto valstijos lie
tuvių istorinė ir tautodailės 
paroda, kurią tvarko Saulė 
Šatienė. Paroda įdomi kai ku
riais eksponatais, pvz. krai-

dama, A. Dzikas — koncertu 
pasirūpindamas, I. Belanger 
— pasiimdama banketo rūpes
čius, J. Gurskis — koncerto 
bilietais ir jų platinimu ir S. 
Šatienė — parodos ruošėja. 
Buvo ir daugiau kitų, prisi
dėjusių prie minėjimo paruo
šimo, bet jie man atleis, kad 
juos neišvardysiu, nes tai 
užimtų per daug vietos. 

Šv. Kazimiero sukakčiai rengti Hartforde darbo komitetas. Iš 
kairės: E. Žiūrys, V. Vėbraitė-Gust, pirm. I. Budrys, A. Lipčienė, 
V. Vaitkus. 

Moksliniai žmonijos kilmės 
tyrinėjimai niekad nesuras ir 
nenustatys, ar žmonės kilę iš 
vieno protėvio, ar iš kelių. 
Iškasenose rasti tikri žmogaus 
likučiai niekad nepasakys, ar 
jie yra priešadominio ar 
poadominio laikotarpio. O jei 
ir būtų buvę prieš Adomą 
žmonės, paskui išnykę, tas 
nebūtų priešinga Bažnyčios 
mokslui. 

Šiuo klausimu nereikia 
pamiršti pagrindinio dalyko, 
būtent, kad žmogaus kilmės 
k l a u s i m a s i š s p r ū s t a iš 
mokslinės kontrolės. Mokslas 
nieko negali pasakyti apie 
specialų Dievo įsikišimą į 
pirmosios žmonių poros 
suformavimą, taigi ir žmoni
jos kilmę. Dieviškas įsiki
šimas į žmogaus kilmės 
klausimą yra galimas filoso
fiškai ir pagrįstas Apreiški
mu. O to mokslas negali nei 
paneigti, nei teigti. Juk negali 
būti jokio kontrasto tarp 
tiesos, kuri iš apačios kyla į 
viršų arba iš viršaus nusilei
džia žemyn. 

Bet iš viso to, kas pasakyta, 
vis dar gali likti abejonių dėl 
žmonių rasinių skirtumų. O 
kad jie yra, tai visi matome ir 
žinome. O jeigu visi žmonės 
yra kilę iš vieno to paties 
kamieno, tai kaip atsirado 
žmonių rasės? 

Atsakant į šį klausimą 
reikia turėti prieš akis, kad 
žmonių giminė, kol pasiekė 
dabartinę būklę, turėjo savo 
dispozicijai tūkstančius metų. 
Tokieme ilgame periode galė
jo būti priežasčių, kurios padė
jo susiformuoti įvairioms 
rasėms. Tokių priežasčių gali
ma paminėti bent svarbiau
sias: žmonių grupių kilnoji-
masis iš vieno krašto į kitą, 
ilgas prisitaikymas žmogaus 
organizmo prie įvairių aplin
kos sąlygų, paskui temperatū
ra, klimatas, maistas, darbas, 
neturėjimas ryšių tarp įvairių 
žmonių grupių. Dar reikia 
pridėti endokrininių liaukų 
funkciją, dėl ko gali būti 
nevienoda odos spalva, nely
gus ūgis ir panašiai. Tokios 
priežastys labai ilgų metų 

Komiteto veikla buvo darni, 
nors posėdžiai buvo daromi 
daugelyje vietovių, bet visada 
parapijų salėse. Linkėtina, 
kad toks darnumas ir darbo 
našumas būtų visų lietuviškų 
organizacijų veikloje. Reikia 
dar priminti, kad reikalingus 
spaudos darbus atliko ar jais 
pasirūpino Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno Put-
name spaustuvė. j Km 

bėgyje išryškėjo vis labiau ir 
taip išsivystė įvairios žmonių 
rasės. Tačiau viena yra tikra, 
kad pvz. juodoji rasė neatsi
rado dėl to, kad baltoji mote
ris netyčiomis pagimdė juodą 
kūdikį, arba dėl to, kad grupė 
baltųjų turistų praleido ilges
nį laiką Afrikos saulės karšty
je. Visa įvyko labai lėtu ir 
sudėtingu būdu taip, kad net 
specialistai nepajėgia nustaty
ti, kaip ir kada tai įvyko. 

Neigiantieji tiesioginį Dievo 
pirmųjų žmonių — Adomo ir 
Jievos — sutvėrimą, sako, kad 
Šv. Rašte minima tik pirmųjų 
tėvų vaikai — sūnūs: Kainas, 
Abelis ir Setas. Tai kaip iš jų 
galėjo kilti visi žmonės. 
Tačiau nutylima ta Šv. Rašto 
vieta, kur sakoma, kad po 
Setui Adomui „gimė sūnų ir 
dukterų" (Prad.5, 4). Tačiau, 
jei iš Adomo sūnų ir dukterų 
plito žmonija, tai tada Adomo 
sūnūs ir dukterys turėjo savo 
tarpe tuoktis, o tai esą 
nesąmonė. 

Kai Dievas sutvėrė pirmąją 
žmonių porą, jiems liepė: 
„Aukite, daugėkite ir pri
pildykite žemę" (Prad. 1, 28). 
Tas įs ta tymas išlaikymo ir 
pratęsimo žmonių giminės 
negalėjo vykti kitaip, kaip 
santuoka tarp artimųjų tos 
pačios šeimos narių, o pačioje 
pradžioje — tarp brolių ir sese
rų. Dalykas yra toks aiškus, 
kad apie jį S v. Raštas netneužsi-
mena. Santuokos tarp giminių 
dar ilgą laiką buvo praktikuoja-
mos^ 

A b r a o m a s v e d ė s a v o 
podukrą, o Izaokas ir Jokūbas 
savo brolių dukras. Vėliau jau 
Kunigų knygoje randame 
Mozės įstatymo nuostatus 
apie giminystės ryšius, kurie 
daro santuoką neleistiną. Taip 
pamažu santuokos nuostatai 
palaipsniui vystėsi. Dievas ne 
iš karto apreiškė savo įstaty
mus, nė jų pritaikymą prie 
prigimties įstatymų. Viskas 
vyko palaipsniui. Senajame 
Testamente buvo toleruo
j a m o s s k y r y b o s , k e r š t o 
nuostatai ir pan. 

Dievas auklėjo žmogų 
pamažu, pradedant pirmųjų 
žmonių nepajėgumu suprasti 
pilnai Dievo įstatymų iki 
kr ikščioniškojo į s t a tymo 
grynumo ir tobulumo. Tai 
vadinamoji „Dievo pedago
gika", — įdomiausias ir 
įspūdingiausias Dievo meilės 
žmonėms pasireiškimas, kaip 
Dievas veda savo kūrinius į 
jiems skirtą tikslą. Šv. Raštas 
kaip tik yra nuostabi tos 
Dievo pedagogikos istorija. 

J. V. 

KELIONĖ 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE 
AGOTA ŠUOPIENĖ 

Už 
Badaling. Ten patogiausias priėjimas prie tos sienos. 

• • 
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Laisvės k u r a t o r i j a 
Thun mieste, Šveicarijoje, 

veikianti organizacija — Dva
sinės Laisvės Kuratorija — 
atskiru leidiniu atspausdino 
18-jį rinkinį ištraukų iš So
vietų Sąjungoje skelbiamos 
pogrindžio spaudos. Kaip ir 
ankstesniuose leidiniuose, taip 
ir šiame leidinyje pateikiama 
nemažai ištraukų iš lietuvių 

pogrindžio spaudos — iš 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos ir Aušros įvairių nu
merių. Svetimšaliam pateikia
mos lietuvių pogrindžio spau-, 
dos i š t raukos vaizdžiai 
nušviečia dabartinę sunkią 
krašto ir jos Bažnyčios padėtį, 
lietuvių vedamą kovą už tau
tinės laisvės ir žmogaus teisių 
atstatymą. 

čiausią vietą. O vėjas dūksta. Iš bokšto matyti žalias k u r i v a dinas Dangiškos Taikos vartai . Kitoj pusėj 
slėnis ir kalnų keteromis vingiuojanti siena, kuri didžiuliai rūmai, vadinami žmonių rūmai, kitaip 
tarpais tam tikram atstume vis turi bokštus, kurie s afca n t , valdžios. Čia revoliucijos muziejus, istorijos 
senovėje buvo naudojami apsigynimui. muziejus ir gal daugiausia lankoma vieta — mau-

Siena tęsiasi 3700 mylių. Sakoma, jog tai zoliejus, kur yra Mao Zedong kūnas . Prie mauzolie-
vienintelis žmogaus sukurtas kūrinys matomas iš j a u s s t o v į s argyba. Aikštėje nusitęsusi eilė žmonių. 
erdvės. Siena buvusi statoma dalimis penktam šimt- visi jie vienodos spalvos drabužiais apsirengę, kaip 
mėtyje prieš Kristų. Pabaigoj 3-jo šimtmečio pr. Kr., įr t j e sargybiniai, tamsiai mėlynais. 
kai visa Kinija buvo suvienyta, imperatoriaus įsaky- Mums pataria palikti daiktus autobuse, net ir 
mu sujungė ir visas sienos dalis. f0to aparatų esą sargyba nepraleisianti. Stojame į 

Įkopėm, bet reikėjo pasitempti. Prieš pasiekiant e į i ę ^aį jį sutrumpėja, ir žąsele slenkame patyliu-
50 dešimt mylių nuo Pekino yra vietovė v i r š ų t o k s 3 a u s m a s ' k a d J a u nebepasieksi tikslo. k a į s ka(j nedrumstume rimties. Taip mums buvo pa-

,įenos Kojos kažkaip darosi palaidos ir, rodos, čia pat pulsi t a r t a > _ p r a e į t i nesustojant. O ko čia sustosi? Norisi 
Miestas su visais dviračiais liko užpakalyje. Važiuo- veidu į žemę. Jauti kaip tavo širdis dirba, gaudai orą, t i k greičiau pasišalinti iš tos mirties erdvės. Pra-
jame lenkdami arklinius vežimus, tolumoj matyti k u r i o - a t r o d o ' č i a s k y s t a ' ž e n g l d a r ž i n « s n i tatą i r e s i einam. Guli žmogus raudona marška apdengtas, lyg 
kalnai. Prasideda miškas, o autobusas kriokdamas viršuje, miegotų. O jis šioj aikštėj paskelbė tautai ir pasau-
važiuoja vis aukštyn. Važiuojame lyg grąžtu vis Mes, du lietuviai, įkopėm pirmieji. Kelias atgal liui, jog šis kraštas vadinsis Liaudies respublika, 
aplink vingiuodami. Cia dešinėj bedugnė pasirodo, jau lengvesnis, tik vėjo reikia saugotis. Sutinkam Paliekam miestą su jo įžymybėmis ir važiuo-
čia kairėj autobusas kalną šonu braukia, kopiame dar keturis saviškius. Nusileidę žemyn įsigyjam jame į Yanshan kalnus, kitaip — Ilgaamžių. Cia aš-
vi8 aukščiau ir aukščiau. pažymėjimus ir medalius su Great Wall. Nusi- tuoniolikto šimtmečio gale, imperatorius Kwanlong 

Pagaliau jau stojam. Palikę autobusą, mankš- perkam suvenyrų ir vėl vingiuojam, tik dabar įkūrė savo motinai jos gimtadienio proga vasaros 
tiname kojas, nes gi.reikės palypėti. Dairomės į žemyn, tai, rodos, ne taip baisu. rezidenciją, kurią pavadino Skaidrių Bangų sodu. 
kalnus, o jų keteros plikos, niūrios, nė medelio nėra. Pekinas senas miestas, bet naujoji statyba ima Visą sodybą supa skaidrus Wengshan ežeras. 
Aplink maži namiūkščiai, suvenyrų krautuvėles ir viršyti senamiestį, kuris kadaise buvęs aptvertas susidaręs iš kalnų šaltinio vandens. Cia gyveno 
restoranas. mūru, dabar atrodo gana apleistas. Mūro siena imperatorienė Ci-Ci. Pagrindiniai vartai — žalios ir 

Įkopti į sieną yra du takai. I dešinę ne taip sta- išilgai visos gatvės. Už jos matyti tokios būdelės, auksinės spalvos. Ornamentuotos masyvios durys, o 
tu, tai ir einam prie to punkto. Nežmau, ar kas iš smilksta dūmai, barška indai. Štai eina moterėlė prieš jas pora bronzinių liūtų. Nuo ežero į duris yra 
mūsų mėgino kairę, bet mūsų keletas patraukėme į nešina kibiru vandens. Čia ir mūsų aiškintoja laiptai, kurie apsaugoti barjerais kaip seniena. Tai 
dešinę. Kiti susilaikė ir pasitenkino pažvelgę i i nutyla. Na, vargo visur esama. Paėmus bendrai, mozaika, kur pavaizduoti laiptai, kuriais dabar 
apačios į tą pasaulio stebuklą. Mes gi, du lietuviai, pate miestas — žalias. Daug parkų, o gatvės vaikščiojama. 
pradėjom pirmieji eiti vis aukštyn ir aukštyn. Na, ir medžiais apsodintos. Vienam parke ir Marko Polo Pro šimtamečius kiparisus einame vidun. Cia 
ėjom, pradėjom sparčiai, o kai kojos pradėjo ne- gatvę teko užtikti. viskas labai turtingai atrodo. Išeiname į terasą, lyg į 
beklausyti, teko žingsnius sulėtinti. Tiananman aikštė apimanti 98 akrus ploto, kokį uždarą kiemą. Cia guli milžiniškas Taihu 

Palypėjus aukščiau yra įtaisyti turėklai, kad sakoma, yra didžiausia visame pasaulyje miesto akmuo. Stovi akmeninis altorius, o ant jo bronzinis 
galėtum įsikibti, nes galėtų vėjas nuversti. Juo auka- aikštė. Savo pločiu viršijanti ir Maskvos Raudonąją vienaragis. Keturi milžiniški trikojai puodai smilka-
čiau, juo didesnis darosi vėjas. Pagaliau pnsikasėm aikštę- Cia ruošiami paradai ir politiniai subuvimai, lams, pora bronzinių slibinų, pora bronzinių paukš-
prie turėklų ir minutę galime atsikvėpti. Taip praei- Aikštės viduryje stovi obeliskas visiem revoliucijos čių ir pora bronzinių baidyklių. 
nam pirmą bokštą ir vėl tolyn, kol pasiekiame aukš- kankiniams atminti. Vienoj aikštės pusėje yra arka, (Bus daugiau) 
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1983 metų laureatai: 

rašytojas KAZIMIERAS BAKENAS 
daiL ALFONSAS DARGIS 
muzikas AIJEKSANDRAS KUCTONAS 
BRONIUS KVIKLYS 
BRONYS RAILA 
praf. kun. ANTANAS RUBSYS 
SAULIUS KUBILIUS 
aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS 
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1 JAV LB KULTŪROS T A R Y B O S KETVIRTOJI 

P R E M I J Ų ŠVENTĖ 
Laureate pristatymas — Premija įteikimas — Menine programa 
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Maloniai visus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą, 
©obėja LB Detroito apylinkės valdyba Rengia JAV LB Kultūras Taryba 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
„FAUSTAS" 

SENIAU 
IR DABAR 

dešimtmetį 
toli gražu 

aplamai išlaidos 
nesiekdavo tokių 

•- Lietuvių spauda plačiai 
Kelbia, kad šio sezono proga 
chicagos Lietuvių opera stato 

Kompozi tor iaus C h a r l e s 
G o u n o d „ F a u s t ą " su 
V a l p u r g i j o s n a k t i m i s . 
Spektakliai vyks gegužės 5 ir 
6 dienomis naujoje vietoje — 
Morton East Auditorium. 

Tokį netikėtą posūkį tenka 
daryti mūsų operai, įžengusiai 
į 28-jį savo veiklos sezoną. 
Mano prisiminimuose iškyla 
pirmieji „Fausto" pastatymai 
lietuvių kalba, vykę 1958 
metų kovo 15, 16 ir 22 
dienomis Marijos aukšt . 
mokyklos salėje. Tada tokio 
vieneto, kaip Lietuvių opera, 
dar nebuvo. Pionierišką kelią 
į operą pradėjo tuometinis 
Ch icagos l ietuvių vyrų 
c h o r a s , k u r i a m t a d a 
v a d o v a v o muz. V l a d a s 
Baltrušait is . Pirmasis to 
vieneto operinis debiutas buvo 
Verdi „Rigoletto", kurio 
premjera įvyko 1957 m. kovo 
30 d. Marijos aukšt. mokyk
los salėje. Po to sekė kiti 
spektakliai Chicagoje, kurių 
ienas buvo dedikuotas muz. 
1. Baltrušaičio muzikinės 
eiklos 25 metų sukakčiai 
aminėti. 
Tiesiog triumfališkai praė

jus „Rigoletto" spektakliams, 
buvo susidomėta „Fausto" 
opera. Tačiau čia iškilo ir 
problemų: mūsų operos diri
gentas muz. Aleksandras 
Kučiūnas buvo pakviestas 
dirbti Lyric operoje, tad 
mažiau laiko tegalėjo skirti 
savajam naujagimiui. Antra 
„Fausto" operai būtinas buvo 
ir moterų choras. Todėl operos 
rengėjai vyrai turėjo surasti ir 
gerus balsus turinčių moterų. 
Tai jiems pavyko. „Fausto" 
pastatymuose 1958 m. šalia 
vyrų choro jau matėm ir 
pajėgų moterų chorą. Vėliau 
abiems chorams susijungus ir 
gimė Chicagos lietuvių opera, 
tebegyvuojanti iki šių dienų ir 
lietuvių išeivijos kultūriniam 
gyvenime palikusi nemažai 
gilių pėdų. 

1958 m. spektaklius paruošė 
choro vadovas VI. Baltrušai
tis. Dirigavo muz. A. Kučiū
nas. Spektaklius sekė pilnutė
lės salės žiūrovų, nes anais 
laikais bilietų pritrūkdavo. 
Anų „Fausto" spektaklių 
solistus sudarė: V. Šalna 
(miręs), St. Baras, J. Vazne-
lis, St. Citvaras, J. Liustikaitė 
'pakviesta iš Anglijos), J. 
Augaitytė, Al. Brazis, A. 
Stempužienė, R. Mastienė, V. 
Liorentas, S. Valiukienė, S. 
Adomaitienė. Režisierius buvo 
K. Oželis, chormeisteris A. 
Gečas, dailininkas — V. 
Virkau. Valdybos pirminin
kas — V. Radžius. 

Tų trijų „Fausto" spektaklių 
išlaidų sąmata buvo 14,739 
dol. ir dar liko 455 dol. pelno. 
Aukų „ F a u s t o " operos 
spektakliams iš visuomenės 
tada buvo gauta 925 dol. (2r. 
„Chicagos Lietuvių Opera, 
Pirmasis dešimtmetis", psl. 
22). Todėl nuostabu, kad š.m. 
kovo 15 d. „Dirvoje" šiaip 
gana patikimas žurnalistas A. 
Juodvalkis paskelbė tokį 
teigimą: „Nė vienas operos 
pastatymas neišsilaikė iš 
t i e s i o g i n i ų p a j a m ų . 
Kiekvienam pastatymui reikė
jo surinkti aukomis 30-50 
tūkstančių dolerių...". Kaip 
tai, jei per pirmąjį Operos 

sumų? 
Prisimindamas pirmuosius 

„Fausto" spektaklius, noriu 
kai ką pacituoti ir iš 
apžva lg in io s t r a i p s n i o , 
paskelbto Operos dešimtme
čio leidinyje: „Beje, Fausto 
spektakliai buvo kartu ir 
atsisveikinimas su operos 
siela bei širdimi muziku 
V l a d u B a l t r u š a i č i u , 
išvykstančiu į New Yorką. Ta 
p roga VI. B a l t r u š a i t i s 

.Drauge' pareiškė: ,Visai 
Chicagos lietuvių visuomenei 
džiaugiuosi galėdamas palikti 
Chicagos Lietuvių vyrų chorą, 
kuris jei atkreips dėmesį, kad 
nėra nieko lengvesnio, kaip 
ko nors sunkaus nusikratyti, 
dirbs toliau ta pačia kryptimi 
ir su ta pačia ištverme. Tada 
Chicagos lietuvių visuomenė 
bus patenkinta, o aš taip pat. 
Vyrų chorui patarčiau su 
Moterų choru greit nesiskir-
ti " ... . 

Šie Lietuvių operos tėvo 
žodžiai visapusiškai išsipildė. 
Netrukus abiems chorams 
susijungus, gimė Chicagos 
Lietuvių opera, jau daugiau 
negu ketvirtį šimtmečio 
gyvuojanti taikoje ir kūry
biniame darnume. Todėl ir aš 
nuoširdžiai Operos vadovybei 
siūlyčiau šiuos „Fausto" 
spek tak l iu s ded ikuo t i į 
amžinybę iškeliavusiam muz. 
Vladui Baltrušaičiui, o taip 
pat ir kitam pirmūnui bei 
ilgamečiam Lietuvių operos 
dirigentui Aleksandrui Kučiū-
nui, kuris ir dabar tebėra 
pilnam kūrybiniam pajėgu
me. Nors jis iš Lietuvių ope
ros ir pasitraukęs, tačiau jai 
yra atidavęs nemažą duoklę. 
Iš buvusių pirmūnų ir šian
dien pareigose tebėra Alfon
sas Gečas, Kazys Oželis, 
Vytautas Radžius ir taip pat 
kai kurie choristai. Visiems 
jiems nuoširdi pagarba. 

Įdomu, kad ir šiemetiniuose 
„Fausto" spektakliuose 26 
metams praėjus solistų tarpe 
matysim anų pirmųjų lietuviš
kų „Fausto" spektaklių išeivi
joje dalyvių, būtent Aldoną 
Stempužienę, Algirdą Brazį, 
Joną Vaznelį. Šalia pirmūnų 
dainuos ir jaunesnės kartos 
atstovai. O operos dirigentų 
karta pastebimai jaunėjo: 
V y t a u t a s M a r i j o š i u s , 
A leksand ra s K u č i ū n a s , 
Aloyzas Jurgutis, Alvydas 
Vasaitis ir dabartinis operos 
d i r i g e n t a s A r ū n a s 
K a m i n s k a s . Š a l i a jų 
chormeisterė Emilija Saka-
dolskienė. Tai rodo, kad išeivi
jos lietuvių kūrybinė šaka 
visiškai nedžiūsta, kaip 
pranašauja tie, kurie norėtų, 
kad toji šaka nudžiūtų. 
Išauga nauji žmonės, nauji 
talentai. Jų išaugino ir Chica
gos Lietuvių opera. Nors gal 
ir ne tiek. kiek norėjo. Patir
tis rodo. kad svetimtaučių 
visada reikia importuoti. Taip 
buvo prieš 27 metus (latvis V. 
Šalna), taip yra ir šiandien. 
Bet tai Chicagos Lietuvių 
operos garbės netemdo. 

Prisiminkime ir tai, kad vos 
Chicagos Lietuvių operai 
pražydus, to vieneto telentin-
gasis narys Stasys Baras 
„Chicago Tribūne" festivaly
je laimėjo geriausio tenoro 
titulą, Jonas Vaznelis pateko 
į Lyric operą, vyrų choras 
buvo pakviestas Lyric operoje 
dainuoti Wagnerio „Skrajojan
čiam Olande" Aldona Stempu
žienė dainavo Cafarelli opero-

San Francisco lietuvių tautinių šokių šokėjai Jūratė Rauli-
naitytė ir Jūris Germanas. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
SVEČIAS IS 
BROOKLYNO 

savo buvusių parapijiečių iš 
Brooklyno, Maspetho ir New 
Yorko: 

, 7 . , , . -,. . _ ,. Vasario 12-tą Šv. Kazimiero 
l ^ t o K S S i J « « « * celebravo pagrindi 
Brolijos dvasios vadas ir 
Brooklyno lietuvių parapijos 
klebonas s. kun. Jonas Pakai 

nes šv. Mišias — sumą ir pasa
kė gražų pamokslą. Po Mišių 
Tautiniuose namuose pašven-

niškis. Pirmą kartą Amerikos f n °8*»*V" i ™ * * Los Ange-
les lietuvių skautų ir skaučių 
būklą. Šių iškilmių metu Bro
lijos vyriausias skautininkas 
v.8. Vytautas Vidugiris už il
gametę (daugiau 20 metų) tar
nybą esant Brolijos dvasios 
vadu — kun. Joną apdovano
jo Už Nuopelnus ordinu, ku
rį kun. Jonas jau seniai buvo 
užsitarnavęs. 

Tas dvi savaites Californi-
joje svečiuodamasis kun. Jo
nas nenuobodžiavo. J i s aplan-

Buvo apsistojęs Salomėjos ir | k ė n e mažus plotus pietinėje 
Pr. Pakalniškio šeimoje. Californijoje. Pirmiausia šildė 

" kaulus minera-

Vakarus ir Los Angeles apy
linkes jis lankė prieš 27 me
tus, tai ši kelionė, po tiek me
tų pertraukos buvo įdomi ir 
jam, ir kitiems pažįstamiems, 
kurių čia rado nemažai. Dide
lė staigmena buvo kai sutiko 
Lietuvos generalinį konsulą 
inž. V. Čekanauską, kuris, 
kun. Jonui nepriklausomoje 
Lietuvoje kunigaujant Kauno 
Katedroje jam patarnavo šv. 
Mišioms 

v.s 
Kelias dienas praleido ir vie
tos Šv. Kazimiero parapijoje, 
klebono prelato J. Kučingio 
globoje. Pakrikštijo Brookly
no parapijietės Vidos Šlapely-
tės ir David Elmer sūnų. 

Vasario 11-tą sutuokė ps. 
Audrą Pakalniškytę ir sk. vy
tį Kęstą Reivydą ir su prel. J. 
Kučingiu dalyvavo vestuvių 
vaišėse, kur vėl sutiko daug 

je Clevelande. Buvo ir kitų 
laimėjimų. 

Už kelių savaičių gausiai 
rinkdamiesi į „Faus to" 
spektaklius nors ir svetimoje 
salėje, kartu prisiminkime ir 
praeitį. Kai kurias detales 
s k a i t y t o j a m s čia ir at
skleidžiau, nes mūsų operos 
kūrimosi dienomis teko su jos 
vadovais bei nariais artimai 
bendradarbiauti. 

Iki pasimatymo „Fausto" 
spektakliuose gausioje žiūro
vų minioje. Operos vienetui ir 
v a d o v a m s t o k i o s p a t 
ištvermės, kokia juos lydėjo 
per 27 veiklos metus. 

P.S. Prieš dvi savaites šioje 
skiltyje tilpo nuotrauka: 
Washingtono arkivyskupas J. 
Hickey su lietuvių jaunimu. 
Toji nuotrauka buvo ne D. 
Bieliauskaitės, bet Gražinos 
Blekaitienės. 

savo "jaunus 
liniuose vandenyse Desert Hot 
Springs. Visą dieną praleido 
Disneyland, lankėsi Meksiko
je — Tijuanoje ir San Diego 
Sea World. 

Prieš išvykdamas namo dar 
pasuko į šiaurę — apžiūrėjo 
vieną iš pirmųjų Californijoje 
Santa Barbara misiją. Santa 
Barbaroje susitiko buvusią sa
vo parapietę buv. Lietuvos 
operos primadoną Jonuškaitę-
Zaunienę-Leskaitienc. Aplan
kė buvusį laisvosios Lietuvos 
Klaipėdos tunto "gaidžių" 
skilties skautą, pasižymėjusį 
sportininką Artūrą Cenfeldą. 
Kun. Jonas buvo tos skilties 
skiltininkas. Abu prisiminė ir 
tos skilties tradicinę dainą: 

Gaidžiai dirba, gaidžiai, 
kruta, 

Gaidžiai atilsio neturi, 
Visus darbus gaidžiai 

dirba, 
Kur tiktai tu nepažiūri!.. 
Svečiuojantis pas Cenfeldus 

nmmiHimiimuiiimiiiniiHiiiiiumiinMii 

seniesiems prisiminimams ne
buvo galo. 

Bet gražiems ir maloniems 
dalykams atėjo galas. Antra
dienį, vasario 14 d. kun. Jo
nas , pilnas malonių vieš
nagės įspūdžių, lėktuvu pakilo 
į šaltą ir sniege paskendusį 
Brooklyną, kur jo laukė sun
kios parapijos klebono parei
gos. Kai už pusantrų metų ren
giasi išeiti pilnai užtarnauton 
pensijon, gal nebereikės lauk
ti kitų 27 metų, kad aplankyti 
Los Angeles. Los Angles skau
tai yra dėkingi jam už būklo 
atidarymą — pašventinimą ir 
kviečia aplankyti juos savoje 
San Bernardino kalnuose 
esančioje Rambyno stovykla-
vietovėje. 

S. L. 

STEIGIAMAS 
PENSININKU KLUBAS 

Iniciatoriai J. Kaributas, V. 
Bakūnas ir B. Stančikas 
sekmadienį, gegužės 27 d., 
tuoj po pamaldų, Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos viršu
tinėje salėje šaukia pen
sininkų klubo steigiamąjį 
susirinkimą. Bus renkama 
valdyba ir aptariama veikla. 
Visi pensininkai kviečiami 
dalyvauti ir aktingai pasi
reikšti susirinkime su savo 
siūlymais ir mintimis ateities 
veiklą planuojant. 

ATVYKSTA RAŠYTOJA 
DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
šeštadieninė lituanistinė mo
kykla įvairiais būdais bando 
sudominti mokinius lietuvių 
literatūra; pažadinti juose 
norą skaityti lietuviškas kny
gas ne tik kada yra užduota 
pamokoms, bet ir laisvalai
kiu, savo malonumui. Kokia 
literatūra šių dienų jaunimą 
domina yra mįslė rašytojams, 
mokytojams ir tėvams, kurių 
pastangos dažnai lieka ne
įvertintos ir gražiai išleistos 
lietuviškos knygos dulka len
tynose. Šį klausimą gvildenti 
yra pakviesta jaunimo mėgia
m a rašytoja, pedagogė, ir ilga
metė Kristijono Donelaičio 
mokyklos Chicagoje vice-
direktorė Danutė Bindokienė. 
Balandžio 7 d., šeštadienį, 9 
valandą ryto, rašytoja susi
tiks su pradžios mokyklos 
mokiniais, 10:30 vai. r. su 
vyresnėmis klasėmis. Sekma
dienį, balandžio 8 dieną, 12:30 
vai. po pietų parapijos salėje 
kalbės visuomenei. Į visus 
šiuos pasitarimus, paskaitas 
ir diskusijas yra kviečiami ne 
tik moksleiviai ir jų tėvai, bet 
ir visi, kurie rūpinasi lietuviš
ku jaunimu ir domisi lietuviš
kos kultūros išlikimu. Kvie
č i a m i a t e i t i ne t i k 
pasiklausyti, bet atsinešti ir 
savo minčių bei patarimų. 
Kritikos daug girdima tėvų 
rateliuose: nėra gerų knygų, 
senoviški vadovėliai, atsilikę 
mokytojai nemoka mokyti. 
Ateikime paieškoti būdų, kaip 
tuos trūkumus pašalinti, kol 
dar turime lietuviškai skai
tančio jaunimo. 

VTG 

1984 m. balandžio mėn. 15-tą dieną 1 
sekmadieni, 12:15 vai. popiet 

D E T R O I T E , 
Dievo Apvaizdos Parapijos 

Kultūros Centre, 
25333 W. 9 Mile Road, 

Southfield, Mich. 48034 
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Nei laikas, nei tolimi plotai, 
nei tremties metai negali 
mums išplėšti iš mūsų sielos ir 
iš mūsų ilgesio tos žemės, ku
ris mus išaugino, ir tų dainų, 
kurių tėviškės pastogėj išmo
kome ir kurias visa širdimi pa
milome, vilty ir nevilty — ir 
sopulingame dabarties ėjime į 
šviesesnę dieną. 

A. Vaičiulai t is 

West London Limousine 
V/eddings Our Specialty 
Rolls Royce Available 

Ask About Our , 
Wedding Package 

229-1212 

v 

Kviečiame įsigyti Šiuos leidinius 
Lietuvių EnriMopedij* 36 tomai $3CC.M 
Encydopedia i itnanica 6 tomai $125.M 
Vinco Krėves Railai 6 tomai $32.6$ 
K mano atsiminima — Petras Klimas , • $13*2S j 

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui. 
Užsakymus siųsti: J.Kapoms. P O Box 95,So. Boston, MA 02127 

Tekf. dieną (017) 26&-7730, vakarais («17) 28B-27M. 

1 

* J 

^ ^ = Š > * Simon Travel 
nauju pavadinimu 

Travel 
f^bm**** kviečia keliauti kartu 

11 DIENŲ LIETUVOJE 
Gegužės 15 Rugsėjo 4 

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!! 
Gegužės 21 
Gegužės 29 
Birželio 27 

Liepos 4 
Liepos 12 
Liepos 26 

Rugpjūčio 9 
Spalio 2 
Gruodžio 19 

VIENOS SAVAITĖS A Gegužės 21 Rugsėjo 10 
V L Liepos 10 Spalio 2 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų. 

Mūsų Įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą: 
m sutvarkant dokumentus iškvietimams 
m nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje 
m tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę paramą, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą. 

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas Ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu: 
1576 Bloor St.YV., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 

(Priešais Lietuvių namus) 
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 

Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872 

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simop 

MMMMM i m i ' * i Vasarinis praktiškas dovany siuntinys 
GIMINĖMS LIETUVOJE 

Siuntinys No. 1 — 1984 
3 suknelėm jvairi medžiaga (šilkinis aksomas, nepermatomas 

nylonas, japoniška gėlėta medvilninė), labai gera vilnonė angliška 
eilutei medžiaga su {rašų "Ali wool made in England", 1 sv. mohair 
vilnonių siūlų (Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuškutė arba vy
riški marškiniai, 1 pora denim jeans, "Wrangler", 1 pora "Levi" 
rumbuoto aksomo jeans. 

ftlo skatinki kam* m muitu ir persiuntimu $420.00. 
f U siuntinj dar galima dadėti 7 svarus jvairių prekių. 

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 5 sv. . . . $100.00 
Jeans, rumbuoto aksomo "Wrangler" arba "Levi" . . . $42.00 
Vyriškas arba moteriškas megstinis $50.00 
Vilnonė arba Silkinė skarelė $12.00 
Telescopic lietsargis $12.00 
Vyriški arba moteriški pusbačiai $48.00 
Puiki suknelei medžiaga : . $40.00 
Silkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. $60.00 
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m . . ". $76.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $70.00 
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $80.00 
Angliška Vilnonė medžiaga eilutei, 3 m $100.00 

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rimais: 1 sv. arbatos—$8.00, 
1 sv. nescafes — $12.00, 2 sv. pupelių kavos—$14.00, 1 sv. šokolado 
— $7.00, 40 cigarečių — $5.00. 

Sudarant siuntinj savo nuožiūra reikia pridėti $60.00 persiuntimui. 
Siunčiame pramogines ir kitokias plokšteles. 

Persiunčiame palikimus j Lietuvą prekėmis arba valiuta. 

BALTIC STORES, LTD. 
( Z . J U R A S ) 

II London Lane, Bromley, Kent, 
BRI 4HB, ENGLAND 

Tel. 01 460 2592 
•miiiniinmiimiiiiiiiiiiiiHiHiiiiNfiMiiiiiiiiiiiiiJ 



STEPAS SODEIKA 
-LIAUDIES SŪNUS 

ANDRIUS MIRONAS 

Vydūno aplankymas padai- dainos ir giesmės. Kita kūry-
nuojant jo mėgiamų dainelių ba liko rankraščiuose. 
1946. XII. 16 Wie8badene pa- Kur begyvendamas Stepas 
gerbiant Šv. Sosto delegatą turėjo ir grupes mokinių, lavi-
kan. F. Kapočių. 1947.1.7-8 nusių balsus arba besitobuli-
Mannheime koncertas ir spėk- nančių skambinti pianinu. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m kovo mėn. 31 d. 

Prieš 20 metų dirigento laz
delę amžiams padėjo muzikas 
Stepas Sodeika, buvęs chorų 
vadovas, ansamblių ir dainų 
švenčių dirigentas, dai
navimo mokytojas, kompozi
torius ir Lietuvos Valstybės 
operos lyrinis baritonas. 

Jau 14 metų būdamas Ste
pas išbandė gautus muzikos 
mokslus vargoninkaudamas 
Pašilio, Raseinių apskr., 
bažnytėlėje. Ten visa šeima I 
pasaulinio karo metu buvo 
pasitraukusi. Nuo to laiko 
muzika ir daina tapo jo gy
venimo tikslu. Baigęs viduri-
niuosius mokslus 1924 m., 
įstojo į Klaipėdos muzikos 
mokyklą, o jau 1926 m. suor
ganizavo bažnytinį chorą ir 
iki pat konservatorijos bai
gimo jam vadovavo. Abiejų 
brolių masinamas pabandė 
laimę operoje ir 1929 - 1932 
metų laikotarpyje dainavo 
Valentino (Fausto) ir Fiorello 
(Sevilijos kirpėjo) roles, tačiau 
solisto karjera jo netraukė, 
juoba nebuvo patyręs vai
dyboje. 

Į Klaipėdą Stepas sugrįžo 
1930 m., bet jau kaip Peda
goginio instituto muzikos 
lektorius. Cia suorganizavo 
„Vaidilutės" chorą. Retkar
čiais grįždavo ir prie solo par
tijų atlikimo operose, kurios 
buvo statomos Klaipėdoje 
(Traviata ir Faustas). 1938 
metais pirmą kartą dirigavo 
jungtiniam chorui rajoninėje 
dainų šventėje. 

Klaipėdos kraštą užėmus 
naciams, Stepas toliau lekto-
riavo Panevėžio ir Vilniaus 
konservatorijose. Vilniuje dar 
vedė ir katedros chorą. 

Tokio muzikinio patyrimo 
vadovą teko man pažinti tik 
Bambergo stovykloje, kur Ste
pas su režisierium Gasparu 
Velička organizavo jau pla
tesnės meninės apimties an
samblį ir pavadino jį Lietuvių 
tautiniu ansambliu. 

"Stovyklose prasidėjo Stepo 
Sodeikos veiklos naujas laiko
tarpis. Bamberge iš bolševikų 
uįimtųjų Vokietijos sričių 
žmonės bėgo į vakarus ir kai 
kurie balsingi apsispręsdavo 
ir jungėsi į Stepo organizuo
jamą chorą. Atvykęs į Bam
bergo „Ruder Klub" stovyklos 
salę, su kitais kandidatais sto
jau eilėn ' balsui patikrinti. 
Stepas Sodeika pianinu davė 
keletą tonų, kuriuos turėjau 
pakartoti. Lipo tonų skale vis 
aukštyn, kol mano balso sty
gos užsikirto. Po to leido vis 
žemiau, ir vėl gerklėje užkliu
vo per žemi garsai. 

— Hm... turi platų balso dia
pazoną, — pramurmėjo Ste
pas, — esi daugiau antrasis te
noras, bet man trūksta 
pirmųjų. 

Tokiu būdu chore stovėjau 
pirmųjų tenorų tarpe ir, laikui 
bėgant, įpratau dainuoti aukš
tais tonais. Visi choro daini
ninkai buvo man tada nepa
žįstami, bet Stepas ir G. 
Velička atrado ir senųjų savo 
bendradarbių iš Pedagoginio 
instituto, iš Vilniaus Muzikos 
mokyklos ir iš Vilniaus liau
dies ansamblio. Daugėjant an
samblio nariams kilo ir jo va
dovų viltys išvystyti meninę 
veiklą. Po Vokietijos kapi
tul iaci jos p i rmą k a r t ą 
amerikiečių kariams Bam
berge buvo duotas Liet. taut. 
ansamblio koncertas. Daug 
vėliau man teko sužinoti, jog 
šis ansamblio koncertas buvo 
jau 23-sis, nes dar 1944 metais 
grupė balsingų asmenų, Stepo 
vadovaujami, gruodžio 1 ir 2 
d. koncertavo Finsterwaldėje 
ir Berlyne. Tai buvusi L T. an
samblio užuomazga Vėliau 
Potsdame ir Berlyno priemies
tyje Rudow, o susiradus užuo
vėją Lichtenfel8e (apie 15 km. 
į pietryčius nuo Coburgo, 
pietinėj Tiuringijoj) koncer
tuota ir giedota vietos katali
kų bažnyčioje. Kiek vėliau 
persikelta į Vierzehnheiligen 

t a k l i s d a r b o k u o p a i . 
1947.VII.27 Weidene bavarų 
taut. drabužių ir šokių festi
valyje. 1948.111.12 Frankfurto 
radiofone įdainuota į mag
netofono juostas eilė dainų. 

Emigracinė karštligė ėmė 
tirpinti L.T. ansamblio susice-
mentavimą. Išvykimo į Ame
riką galimybių pažadai suvi
liojo abu svarbiuosius L.T. 
ansamblio vadovus. Stepas su 
G. Velička ir kai kuriais an
samblio nariais paliko Seli-

Nuo pat Klaipėdos ir Vilniaus 
laikų savo mokinių tarpe turė
jo J. Brazį, Z. Paulauską, J. 
Armalį, Mielešytę, E . Kurs-
chat, Inzel, Schumann, A. Ka
zėną, A. Satkūną, A. Vyš
niauskaitę - Augustinavičienę, 
St. Klimaitę Pautienienę, D. 
Stankaitytę, Br. Jokūbaus-
kaitę - Jacikevičienę, V. Petri-
konį, brolėną L. Sodeiką ir J . 
Raudonį. 

Labai nemėgo Stepas mo
derniųjų „šlagerių", ypač 

A. a. muz. Stepas Sodeika 

mst., kur bažnyčioje giedota 
10 kartų. Perėmęs vėliau L.T. 
ansamblio administravimą ir 
vedęs pasirodymų statistiką 
užregistravau ir šiuos pirmuo
sius pasirodymus. 

L.T. ansamblis išsivystė į 
labai pajėgų ir judrų meninį 
vienetą. Nors G. Veličkos pa
statymai („Atsisveikinimas", 
kuris pradžioje buvo va
d i n a m a s „ J o n i n ė m i s " , 
„Nemunas žydi" ir „Žmonės 
prie vieškelio") buvo vaidi
nimai perpinti šokiais ir dai
nomis, bet Stepas Sodeika pa
ruošdavo da inas ir per 
spektaklius, kiek galėdamas, 
vadovaudavo chorui, diriguo
damas iš užkulisių. Be žodinio 
meno vadovo G. Veličkos ir 
muzikinio vadovo Stp. So
deikos šokiams vadovavo tau
tinių šokių vadovė Albertina 
Ličkūnaite ir liaudies instru
mentų kapelai Balys Pakštas. 
Žodžio, dainos ir muzikos ir 
šokio dinamiškas sujungimas 
į bendrą pasirodymą žavėjo 
žiūrovus ir salės visada bū
davo perpildytos. 

Be minėtų vaidinimų (jų per 
visą L.T.A. gyvavimo laiką 
buvo duota 152, įskaitant ir du 
G. Veličkos montažo „Kūčių 
vakaras" pastatymus), Stepas 
Sodeika paruošė ir viešai kon
certavo su LT. ansamblio 
chorais 113 kartų, davė 56 reli
ginės muzikos koncertus baž
nyčiose ir vadovavo giedoji
mams jose 180 kartų. Be to, 
vadovavo choro pasirody
mams įvairiose iškilmėse, kry
žių pašventinimuose, eisenose 
ar ansamblio narių vestuvėse 
ir kt. Taigi pagrindinis L.T. 
ansamblio variklis buvo dai
nos menas. 

Iš ypatingesniųjų stovyk
linių pasirodymų minėtini šie 
Stepo Sodeikos koncertai — 
Wie8badene 1946.II.4 pasiro
dymas Balfo atstovui kun. J. 
Končiui 1946.II.9 JAV pre
zidento žmonai E. Roosevel-
tienei. 1946.VII.25 šv. Kazi
miero minėjimo akademijoje. 
Gastrolių metu Detmolde dr. 

genstadte jų taip sunkiai su- sinkopinės ir triukšmingos 
kurtąjį kūdikį ir persikėlė į amerikietiškos šokių muzikos. 
Hanau stovyklą, kur perėmė Paskutiniais L.T. ansamblio 
„Dainavos" ansamblio vado- gyvavimo metais šalia an-
vavimą. Amerikoje Stepas tęsė samblio Seligenstadto stovyk

loje susikūrus B. Pakšto šokių 
orkestrui, Stepas sarkastiškai 
žiūrėjo į mus ir kiek išdidžiai 
vadino mūsų pastangas, ne 
muzika, o mažybiniai — 
„muzikike"... 

Nors aplamai kuklus ir 
drovus, Stepas mėgo koncer
tams pasipuošti, visada užsi-
vilkdamas fraką, kuris sudarė 
kontrastinį vaizdą diri
guojant tautinius drabužius 
dėvinčiam chorui. 

Ketverių metų laikotarpis 
L.T. ansamblyje liko praei-

savo darbą toliau, bendradar
biaudamas su G. Velička. 

Pasišventęs muzikos menui 
ir naujų balsinių pajėgų auklė
jimui Stepas Sodeika dažniau
sia tik iš reikalo kurdavo ką 
nors naujo arba naujai su
harmonizuodavo kokią dainą. 
Įs ipareigojimas vargoni
ninkauti ir vadovauti bažny
tiniam chorui taip pat atim
davo labai daug laiko. 
Mėgėjas meškerioti Stepas jau 
vis rečiau ir rečiau paimdavo į 
rankas meškerę, dažniau vis 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II su Grandinėlės jaunimu audiencijos metu kovo 3 d. Vatikano rūmuose. 

laikydamas „batutą" prieš su- tyje, tačiau ne užmarštyje, 
statytus choristus. Tačiau diri- prieš akis įraudęs, susikaupęs 
gavimo lazdelės jis nemėgo, ir atidus Stepo Sodeikos 
naudodamas ją tik iškilmin
gomis progomis. Ištikimas 
savo muzikos mūzai Stepas 
nepasidavė ir jokiems žemės 
dukrų žavėjimams ir liko visą 
gyvenimą nevedęs. 

veidas v i sada įkvėpdavo 
mums kažkokio jaudinančio 
iškilmingumo. Kartu su Stepu 
Sodeika, Gasparu Velička, Al
bertina Ličkūnaite, Baliu 
Pakštu visi ansambliečiai 

Dar Vokietijoje Balio Jaci- giliai širdyse jutome, kad dir-
k e v i č i a u s p a s t a n g o m i s bame didelį tautinio išlikimo 
(leidykla „Pašvaistė") išleis
tos Stp. Sodeikos gaidos 
„Šiaurės pašvaistė". 1968 m. 
jo brolio Valerijono ir vaikų 
pastangomis išleista „Kad su
grįžęs ant Nemuno kranto", melodijos. 

darbą. Beveik po 40 metų vis 
dar gyvi ansamblio vaidi
nimų vaizdai, vis skamba 
Stepo sukurtos, harmoni
zuotos ir l iaudies dainų 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

Tą pačią dieną 9 v. ryto prie 
East Chicago miesto rotušės 
buvo iškelta nepriklausomos 
Lietuvos vėliava. Vėliavos 
pakėlimo iškilmėse dalyvavo 
arti 200 asmenų, jų tarpe 
80 legionierių — Vytauto Post 
No. 289, Alhed Post 369 ir mo
terų Auxillary Post 369. Daly
vių tarpe buvo East Chicago 
miesto pareigūnai ir tauti
niais rūbais pasipuošusios J. 
Petraitienė, B. Vilutienė, dvi 
sesutės Navikaitės ir D. 
Seferytė. Maldą sukalbėjo 
East Chicago Šv. Pranciš
kaus parapijos klebonas kun. 
John Daniels. Trumpas kal
bas pasakė A. Vinikas, In
dianos legionierių vadas J. 
Krupa, A. VVaschulis ir E. 
Kovai. Po vėliavos pakėlimo 
ceremonijų buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. 

East Chicago, Ind. 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 66 m. sukakties mi
nėjimas, suruoštas ALT Lake 
apskrities skyriaus valdybos, 
talkinant apylinkės organiza
cijoms, praėjo įspūdingai. 

ALT valdybos pastangomis 
gauta iš Hammond, Gary ir 
East Chicago miestų merų 
proklamacijos, skelbiančios 
vasario 16 d. Lietuvių diena. 
Šiaurės Indianos laikraščiai 
„Hammond Times", „Calu-
met Day", „Gary Post Tri
būne", „Calumet Press" ir 
„Calumet Globė" plačiai iš
kėlė Vasario 16 dienos pras
mę ir ALT pastangas Lie

tuvos nepriklausomybei at
gauti. „Hammond Times" 
įdėjo ilgą ALT valdybos pir
mininko Alberto Viniko pa
ruoštą straipsnį, keliantį pa
vergtos Lietuvos klausimą. 

Vasario 18 d. 8:05 vai. ryto 
per Hammond radijo stotį 
WJOB, nuskambėjus Lietuvos 
himno garsams, klausytojai 
išgirdo Vasario 16 dienai pri
taikytą pokalbį su žinių 
komentatorium Irving Levvin, 
kuris jau 18 metų skiria savo 
pusę valandos programą mūsų 
tautos reikalams. Pokalbyje 
buvo iškelta Lietuvos gar
b inga p r a e i t i s , l a i svos 
Lietuvos laimėjimai, žiauri 
mūsų okupacija ir ALT veikla. 
Šiais metais programoje daly
vavo Loretta Fortney, Birutė 
Vilutienė ir Vytautas Dama-
sius. 
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Chicagos skautininkui draugovės kavinėje Siu 
mc»u Kaziuko mugėje. IS k v s Halina Plau 
šinaitienė, s. Galina Moliejienė, p*> Irena Vait-
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vienė, s.Jolanda Krrelienė, v.s. Relino Kuttenė ir 
ps Aldona faiukaitienė — draugovės drauginin
ke 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Stanley Balzekas, Jr. , skaito 
paskaitą per Vasario 16 d. minėji
mą East Chicago, Ind. 

Kiekvieneriais metais legio
nierių Post 269 vaišina vėlia
vos pakėlimo dalyvius pusry-
č i a i s , o ALT v a l d y b a 
pasirūpina minkštais ir stip
resniais gėrimais. Barą rūpes
tingai tvarkė K. Ciurinskas. 
Vėliavos pakėlimo iškilmes ir 
pusryčius filmavo televizijos 
kanalas 25-asis. Filmuotojai 
— lietuvių kilmės Olga ir 
Stephan Krajeski pažadėjo 
pranešti Altos vadovybei 
pagaminto filmo rodymo laiką 
ir datą. 

Vasario 20 d.l0:30 vai. East 
Chicago Sv. Pranciškaus 
lietuvių bažnyčioje buvo at
našaujamos šv. Mišios už ken
čiančią Lietuvą. Besirenkan
čius į pamaldas tautiniais 
ženkliukais papuošė J. Petrai
tienė ir B. Tampauskienė. Sv. 
Mišias atnašavo klebonas 
kun. J. Daniels, kuris ir 
pasakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Bažnytinis choras, 
vadovaujamas muziko Anta
no Giedraičio, giedojo Mišių 
metu. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu. Vėliavas į 

bažnyčią įnešė ir išnešė J. 
Tampauskas ir B. Turkevi-
čius, palydint tautiniais rū
bais pasipuošusioms J. Petrai-
tienei ir D. Seferytei. 

Minėjimas — akademija 
vyko 4 vai. p.p. Šv. Pranciš
kaus parapijos salėje East 
Chicago. ALT skyriaus pirm. 
A. Vinikas pasveikino minė
jimo dalyvius ir pakvietė pro
gramai vadovauti kleboną 
kun. Daniels. Vytauto posto 
legionieriams vadovaujant, 
buvo įneštos Amerikos, 
Lietuvos ir organizacijų vėlia
vos. Sugiedoti Amerikos 
Lietuvos himnai ir patriotinė 
Šv. Kazimiero parapijos 
klebono dr. I. Urbono invoka-
cija. A. Vinikas trumpu žodžiu 
apibūdino ALT skyriaus ilga
metį vicepirmininką a.a. Kazį 
Valeiką, mirusį šiais metais 
vasario 6 d., ir paprašė minėji
mo dalyvius jį pagerbti susi
kaupimo minute. 

Meninę programos dalį 
atliko F. Zapolio vadovauja
mi tautinių šokių šokėjai, 
pašokdami jonkelį, malūną ir 
subatėlę. Dvylika porų puikių 
šokėjų žavėjo publiką savo 
vikrumu ir jaunatvišku entu
ziazmu. Šokėjus žiūrovai 
sutiko šiltai, nepasigailėdami 
jiems plojimų. Akordeonu gro
jo T. Strolia. 

Minėjime dalyvavo Gary, 
East Chicago ir Hammond 
miestų pareigūnai ir Indianos 
valstybės kongr. Katie Hali, 
kuri savo kalboje ir toliau pa
žadėjo kelti Lietuvos išlais
vinimo klausimą JAV Atsto
vų rūmuose. Pagrindinis 
kalbėtojas Stanley Balzekas. 
Jr., savo turtingoje kalboje 
t rumpai palietė Lietuvos 
istoriją, dabartinę padėtį ir 
ragino remti tuos Amerikos 
valdžios pareigūnus, kurie yra 
palankūs lietuviams. Sveikin
tojų dalyje kalbėjo J. Krupa ir 
Gary miesto meras R. 
Hatcher. 

Kiekvieneriais metais valdy
ba pagerbia asmenis, nusi
pelniusius Altos veikloje. Šiais 
metais ta garbė teko mūsų 
apylinkės veikėjui, buvusiam 
Altos valdybos vicepir
mininkui a.a. Kaziui Valeikai. 
A. Vinikas įteikė atitinkamą 
žymenį velionio žmonai Vale
rijai Valeikienei, kuri pasakė 
trumpą žodį. 

Šiais metais minėjimas pasi
žymėjo dalyvių daugumu — 
buvo pilna salė. Svečių tarpe 
buvo matyti buvęs East Chi
cago miesto meras dr. J. Nico-
sia su ponia, ilgametė Altos 
skyriaus vicepirmininkė A. 
Nenienė ir kt. Aukų Altui su
rinkta daugiau kaip 1,000 dol. 
ALTos skyriaus ižd. J. Skei-
riui, negalėjus dalyvauti minė
jime, aukų rinkimą tvarkė R. 
Nemickas. 

Vakarienei buvo pateiktas 
labai skanus lietuviškas 
maistas, pagamintas mūsų 
apylinkės patyrusių šeimi

ninkių: Teresės Degutienės, 
Onos Juskiv**, Elenos Jasai
tienės ir Lorettos Fortney. 
Barą tvarkė A. Degutis. 

Koresp. 

Worcester, Mass. 
KAZIUKO MUGEI 

ARTĖJANT 

Balandžio 8 d. Worcesterio 
„Nevėžio" ir „Neringos" tun
tų skautai, skautės Maironio 
Parko patalpose rengia Kaziu
ko mugę. Atidarymas, pietūs 
12 vai. Tęsis visą popietę. Re
zervuokime šį sekmadienį pra
leisti su lietuvių skautišku jau-
n i m u ir f i n a n s i n i a i 
paremkime jų veiklą. Savo 
veiklai lėšas jie telkia patys. 
Tai vykdoma ir per Kaziuko 
mugę, kuriai ruošiasi visus 
metus dirbdami įvairius 
medžio drožinius ir kitokius 
dalykėlius, kuriuos mugėje 
parduoda. Tai graži ir nau
dinga tradicija, duodanti 
progos įsigyti lėšų veiklai 
finansuoti ir gera proga jau
nimui parodyti savo meninius 
sugebėjimus. Kaziuko mugė 
yra reikalinga ir prasminga. 
Skautai kviečia visus atsilan
kyti ir jų darbų įsigyti, o taip 
pat ir sesių, kurios irgi kruopš
čiai ruošiasi ir su mamyčių pa
galba aprūpina įvairiais kepi
niais ir pavaišins pietumis. 
Teprisipildo pilna salė skau
tiško jaunimo rėmėjų. 

DALYVAVO PRIĖMIME 

Vasario 16-tosios minėjimo 
jrroga Lietuvos atstovas dr. S. 
Bačkis su žmona sukvietė į 
Lietuvos pasiuntinybės rūmus 
užsienio ambasadų ir daugelį 
kitų pareigūnų, kur vyko spe
cialus priėmimas Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 
proga. Dalyvavo ir JAV 
marinų pulkininkas Algis 
Garsys su mama Angele Gar-
siene, kuri tuo laiku svečia
vosi pas sūnų Algį su šeima 
gyvenantį Washingtone. A. 
Garsienė su vyru Vladu Gar
siu gyvena Worcestery ir yra 
Nekalto Marijos Prasid. 
seselių rėmėjų Worcesterio 
skyriaus pirmininkė. Priklau
so taip pat ALRK Moterų są
jungos 5-tai kuopai. 

KONCERTAS 

Balandžio 28 d. Maironio 
Parko didžiojoje salėje Šv. 
Kazimiero parapijos vyrų cho
ro koncertas, vakarienė ir 
šokiai. 

Gegužės 19 d. tas pats 
choras atliks programą dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos 
pavasariniam šokių vakare, 
kuris įvyks Lietuvių klube. 
Sesės šaulės visus pavaišins 
skania vakariene, bus ir 
šokiai. Rezervuokite šias da
tas minėtiems kultūriniams 
renginiams. •J. M. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m kovo mėn. 31 d. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemonty III. 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

JAV LB Lemonto apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko 
sekmadienį, kovo 25 d., Atei
tininkų namuose. Lemonte. 
Susirinko būrys apylinkės na
rių išklausyt i valdybos 
pranešimų ir aptarti ateities 

. veiklos planus. Susirinkimą 
. pradėjo apylinkės valdybos 
1 pirmininkė Agnė Katiliškytė-

Counsell. Susirinkimui pirmi
ninkauti buvo pakviestas 

I Anatolijus Milūnas ir sekre
toriauti Rasa Šoliūnaitė. Pir
mininkė perdavė apylinkės 

': veiklos pranešimą, trumpai 
apibūdindama valdybos atlik
tus darbus per 1983 - 84 me

ntus. Buvo pagirtas valdybos 
iždininkas Aleksas Karaliū
nas už sąžiningai atliktas 
pareigas. Taip pat ypatingai 
buvo pagirtas Bažnytinis ko
mitetas, kuriam vadovauja 
Kazys laukait is , apylinkės 

- valdybos narys. Šis komitetas 
atlieka Lemonto apylinkei 
tikrai svarbų darbą. Jie tvarko 
mėnesines šv. Mišias, kurios 
laikomos De Andrės seminari
joje. Taip pat Bažnytinis ko
mitetas per praėjusius metus 
suruošė eilę pietų, kurių pel
nas buvo paskirtas Lituanis
tikos katedrai, „Pasaulio lietu
viui". Maironio lituanistinei 
m o k y k l a i , , , Ž i b u r ė l i o " 
Montessori mokyklėlei ir Va
sario 16-tos gimnazijai. Buvo 
išreikšta padėka visai Kazio 
Laukaičio šeimai ir taip pat 
didelei grupei apylinkės mo
terų, kurių dėka šie pietūs 
buvo sėkmingi. Nepamirštas 
buvo ir šio komiteto iždi
ninkas Linas Šoliūnas, 
kuriam buvo padėkota už tvar
kingai vedamas knygas. 

Lemonto apylinkės valdyba 
visuomet pirmiausiai rūpinasi 
švietimo reikalais. Bandoma 
palaikyti galimai artimes
nius ryšius su Maironio 
mokyklos tėvų komitetu bei 
vadovybe. Valdyba remia 
m o r a l i a i ir f i n a n s i š k a i 
mokyklą. Ir šiais metais buvo 

• paaukota nemažai pinigų mo-
. kyklos išlaikymui. Taip pat 
smagu paminėti, kad Le
monto apylinkėje veikia ir 
nauja mokykla. Rudenį įsi
steigė ir veikia „Žiburė
lio" Montessori mokyklėlė. Le
monto apylinkės valdyba 
sveikina steigėjus, direk
torius, tėvelius ir mokinius ir 
pasižada ..Žiburėlio" mokyklą 
remti ir dirbti jos išsilai
kymui. Buvo keletas žmonių 
paminėta per susirinkimą, bet 
reikia daugiau pastangų ir 
darbo iš visų, kad šios mokyk
los išsilaikytų ir augtų. Tiki
me, kad visi apylinkės nariai 
yra pasiruošę atiduoti kiek 
reikia laiko ir energijos, kad 
taip ir įvyktų. 

Pirmininkė taip pat pami
nėjo, kad per „Pasaulio 
lietuvio" prenumeratų vajų 
Lemonto apylinkės Šiam 
reikalui suorganizuotas komi
tetas, kuris susidarė iš Kazio 
Laukaičio. Martyno Nagio ir 
Laurinaičio, atliko tikrai pa
girtiną darbą. Buvo surinktas 
nemažas skaičius prenumera
tų ir aukų „Pasaulio lietuvio" 
išlaikymui. lemonto apy
linkės valdyba per praėjusius 
metus parėmė ne tiktai savo 
apylinkės mokyklas, bet ir lie
tuvišką spaudą. Valdyba nori 
padėkoti visiems apylinkės 
nariams, kurie taip pat per 
metus aukojo. Dabar apylin
kėje vyksta aukų rinkimo va
jus paremti artėjančią Tauti
nių šokių šventę, ir nėra 
abejonės, kad apylinkės nariai 
ir šia proga parodys savo dos
numą. Šventėje juk dalyvaus 
lemonto Maironio mokyklos 
mokiniai ir apylinkės tautinių 
šokių vienetas „Spindulys". 

Toliau buvo perduotas iždi
ninko pranešimas ir Bažny

tinio komiteto pranešimas. 
Revizijos komiteto atstovas 
Bronius Nainys pateikė re
vizijos pranešimus, praneš
damas, kad ir apylinkės 
valdybos ir bažnytinio komi
teto knygos tvarkomos taisyk
lingai ir tvarkingai. Apie JAV 
LB Vidurio Vakarų apygar
dos veiklą girdėjome iš jos pir
mininko Kazio Laukaičio. Jis 
davė žinių apie apygardos 
atliktus darbus, taip pat pa
dėkojo Lemonto apylinkės na
riams už aukas apygardai ir 
už sąžiningai atliktus darbus 
apygardos ribose. 

Toliau buvo Lemonto apy
linkės mokyklų pranešimai. 
Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos vedėja Aldona 
Gasnerienė labai įdomiai per
davė žinias apie mokyklos 
veiklą, šiais 1983 - 84 mokslo 
metais Lemonto Maironio 
mokyklą lanko 148 mokiniai. 
Švenčiame šiais metais Mai
ronio mokyklos 25 metų įstei
gimo sukaktį ir tikimės dar 
bent 25 metus turėti šią mo
kyklą. Taip pat šiais metais 
įsisteigė mokykloje ir krepši
nio komanda, kuriai vadovau
ja aukštesniosios mokyklos 
mokytojas Linas Norusis. Ko
mandos pirmosios rungtynės 
su kitom lituanistinėm mokyk
lom vyks kovo 31 dieną. Ve
dėja paminėjo, kad mokyklos 
tradicinis Pavasario balius 
bus gegužės 5 dieną, ir ragino 
visus gausiai dalyvauti ir 
p a s i d ž i a u g t i m e n i n e 
programa, kurią atliks apy
linkės jaunimas. 

mūsų tautiečiams. Valdyba 
nori išreikšti padėką D. Valen-
tinaitei už perduotas žinias ir 
informacijas Šiuo svarbiu 
reikalu. 

Toliau vyko valdybos rin
kimai. Dar vieneriems me
tams valdyboje pasilieka šie 
asmenys: Agnė Katiliškytė-
Counsell, Kazys Laukaitis. 
Linas Norusis, Algis Mi
lašius, Algis Mockaitis ir 
Aldona Kamantienė. Dvejų 
metų kadencijai buvo išrinkti 
nauji nariai: Linas Gylys, Vy
tenis Milūnas, Rasa Šoliūnai
tė ir Dalia Dundzilienė. Re
vizijos komisiją sudaro 
Bronius Nainys, Pet ras 
Abromaitis ir Kazys Dap
kus dar pasilieka viene
riems metams. Taip pat buvo 
išrinkti atstovai į Vidurio 
Vaka rų apyga rdos su
važiavimą Jaunimo centre 

ZENONAS BALCHUNAS 
ADVOKATAS 

Pipal & Associates 
5935 S. PuUuski Rd. 

TEL. — 767-0455 
Valandos nuo 9 iki 6 vai. vakaro 

Kitu laiku susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta 

balandžio 29 d. Po rinkimų 
dar vyko gyvos diskusijos apie 
įvairius apylinkės reikalus. 
Pirmininkui uždarius susi
rinkimą, buvo sugiedotas Tau
tos himnas. 
Agnė K a t i l i š k y t ė - C o u n s e l l 

C L A S S I F I E D G U I D E 

Būk atsargus su liežuviu, ir 
greitas akimi 

Cervantes 

luiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimimiii 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. B Y L A I T I S i r 
V. B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, UI. 60629, Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 
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"Giewont" prekyboje 
PARDUODAMI AVIES KAILINIAI 

Taip pat siuvame kailinius pagal už
sakymą. Taisome ir valome kailinius. 

4388 S. ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILL. 

TEL. (312) 247-1042 

H 1 S C E L L A N E O U S 

PACKAGfc. EJUPRESS AGENCY 
MARIJA NOKKJKLLNf: 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūšies pre-
k€a. Maistas iš Europos sandelių. 

2608 W. 69 St., Chicago, IL 60629 
TeL — 925-2787 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR D2IOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis i Hermaną Dečkf 

Tel. 585-6624 po 5 vai. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

X)00<XXX>0<X)00<K><XXXXKK>0000< 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. 

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMTUTIS 
X K X K K > O C K > O O O O O O O O O O Ū O O O O O a c 

IŠNUOMOJAMA — FOH KENT 

ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio am
žiaus asmenims, Marąuette Pko. apy
linkėje. Skambint vakarais telef. — 
434-4440. 

D T e m e s i o 
ISNUOM.. nebrangiai, miegamas kam
barys pensininkei moteriai ar vyrui, 
mažame miestelyje netoli Kalamazoo, 
Michigane. 

Skambint 616—657-2449 

H E L P WANTED VYEAI 

R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda didelį 3 miega
mu bungalo. {rengtas rūsys. 2V2 rnaš. 
garažas. Apylinkėj 64-os ir Keeler 

Skambint 284-8549 

LAIKYKIMĖS MAROUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

MACHIVIST 
B O R I N G M I L L 

Operators with at least 3 years ex-
perience on floor or tab! a type hori
zontai boring mills. Mušt make all 
set-ups. Southside location. $8.00 an 
hour and overtime available. Call — 

Hal GUbert, 312—333-3761 

Didelis gražiai įrengtas bungalo. 
ku didelei šeimai. 

Pui-

DIE CUTTING 
SET-UP i 

<x\ Experienced set up person for Kluge 
i die cutter. Motiem air conditioned in TELEVIZIJOS 

Spalvotos 
Stereo 

ir paprasios. Radijai, 
ir Oro Vėsintuvai 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO ŠEIMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Translioįam iš nuosavos studijos Mar
ąuette Pk., vedėja Aldona Daukus 

7159 S. Maplewood Avenue 
Chicago, I L 60629 

TeL 778-1543 
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KURIAM GALUI MOKĖT 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE 

N U O $300 n a $1,000 

Maironio mokyklos tėvų ko
miteto pranešimą perdavė ko
miteto pirmininkas dr. Vy
tenis Darnusis. Kaip visuomet, 
f inansiniai re ikala i dau
giausia rūpi komiteto na
r iams. Sunku išs i la ikyt i 
mokyklai, nes vis kyla kainos 
mokyklos patalpų ir įvairių 
medžiagų. Mokykloje veikia 
Motinų klubas, kuris kartu su 
tėvų komitetu bando įvairiais 
būdais sutelkti pinigų mokyk
los išlaikymui. Susirinkimas 
taip pat turėjo progos išklau
syti pranešimą ..Žiburėlio" 
mokyklėlės tėvų atstovės V. 
Vasaitienės. Ši mokyklėlė sėk
mingai baigia savo pirmus 
metus ir tikisi toliau išsilai
kyti. Pamokos vyksta Brom-
bereck mokyklos patalpose, 
kurios yra Lemonte. Ši mokyk
lėlė balandžio 15 d. 1 -4 vai. 
turės ,,open house". Visi susi
domėję kviečiami atsilankyti. 

Į Lemonto apylinkės susi
rinkimą atsilankė Socialinių 
reikalų komisijos pirmininkė 
Danguolė Valentinaitė. Buvo 
nusirinkime daug susidomėju
sių dalyvių, kurie norėjo iš
girsti daugiau žinių apie sta
t o m u s s e n e l i ų n a m u s 
Lemonte. Buvo pakviesta D. 
Valentinaitė duoti pranešimą 
ir taip pat referuoti šiuo 
reikalu. Bendrai, susirinkimo 
dalyviai išreiškė paramą 
šiam projektui. Tiktai, atrodo 
visi rūpinasi, kad namų staty-

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir katvirtad vakarais iki 9 vai. 

3314 V/est 63rd Street 
Tel. _ PRospect 6-8998 

Chrysler LeEaron Medallionf 
V * s -v2-dr Coupe" \ ^ ^ 

DALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • LeBARON 
PLYMOUTH • K CARS 

"U WIL- LIKĘ TJS" 

4030 ARCH2R — 847-1515 
iiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiM 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
X X X X > <X>0<KX>0-0-0-0-0-0<>0<><>CK> CKXX 

X>0000<XKXKX>0O000<X>0<KKXX)O 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
controi. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeL 636-2960 
>OOOOCOOOOOO(XX>0<M>00000000( 

house shop located in West Suburban 
Carol Stream. Some English preferred. 

Mr. Johnson 
AMERICAN SLIDE CHART 

Tel. — 665-3333 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

L E M O N T E 
SKLYPAI (su vandeniu, kanalizaci
ja, cementuota gatve) ant aklos gat
vės. Hillview apylinkėje. $19,000. 

TEL. 598-0889 

Mūrinė liuksus 5l/2 kambarių reziden
cija. Namas 27 metų, labai gerame 
stovyje. Arti 70-os ir Pulaski. 

BROKERIS P. 2UMRAKIS 
Tel. 778-6916 

HELP WANTED MOTERYS 

Reikalingos 
P A D A V Ė J O S 
Kreipktis tel. 925-5588 

1 
M I S C 
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Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

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. 778-9064 

1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO 

Balandžio 18 
Gegužes 9 
Gegužės 14 
Gegužės 30 
Birželio 11 
Birželio 18 
Birželio 20 
Uiepos 9 

- $1114.00 
- $1114.00 
- $1335.00 
- $1361.00 
- $1315.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1618.00 

Liepos 18 
Rugpjūčio 1 
Rigpiūčio 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

- $1361.00 
- $1361.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1127.00 
- $1142.00 
- $1268.00 

K>0<>0<K>000-O00<>0000<>0-0-0<X>CK>< 

ADVOKATAS ALGIS GLAMBA 
6 6 0 0 South Pulaski Road 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 
Tėtei. — 7 6 7 - 0 6 0 3 

Valandos pagal susitarimą 
x > o o o < x x x > o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 metų 

P U S M E Č I U I 
$126.00 Chicagoje 

į>97 . 0 0 
C i c e r o j ę 

a5'30/10/UM) 

6529 So. Kedzie Avenue 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — jvairūs maršrutą; — Vilnius. Ryga, Tali
nas. Maskva. Leningradas. 

Prie Š>u grupių galima jungtis i i VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu. Grupe* lydės vadovai. 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: gCTA 

Amcoeor Sooery 
OfVjv*Aq*n'j 

1-800-722 1300 (Toli FREE) 

I i Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
3 9 3 We«t Broadway, P. O. Box 1 1 6 . 

South Boston, Mass. 0 2 1 2 7 

fstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUD2l0NA$. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 

— sutvarkome dokumentus. 
Pnces are based on double occupancy and are subject to changes 

mas vyktų sklandžiai ir kad T narrvTMTTC 770 97T* 
vietovė būtų tikrai tinkama I - » n v & ¥ I U U 3 — - / / * W « J 

Veda KAZE B R A Z D 2 I 0 N Y T £ 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 

8:30—9:00 v. vakaro. Visos laidos iš WCEV stoties , 
1450 AM banga. 

St. Petersburgė: Šeštadieniais. 12:30—1:00 vai. ! 
>p.p. iŠ WTIS stot iesj 110 banga. 

Phoenix: Šeštadieniais. 12:30 vai. p.p.. 1540 AM banga1 

Adresas: 2646 West 7lst_Street — Chicago. IL 
60629. elefonas: (312) 778-5374 arba 436-5035." 

Į S I G Y K I T E D A B 

dlllllllllliilHIM!!l|||||llllllllllllllllllli:'i|lllllllllllllllllllllllllllllllllll|IIIIIIIIIIIIIIL 

S XX amž Madona (paveikslas) ap-
2 dovanotas aukščiausia premija tarp-
S t.-, utiniam e madonų meno festivalyje 
S Los Angeles. Calif. ir Grand National 
•5 Awatd Amerikos dailtnltiKu profe-
2 ninfje są. . goję N*ew Yorke. Tai 
2 puošni fin.il POVILO Pt'ZIN'O mo-
2 nografi^a ku"ri yra didelio formato 
2 i r talpina :8 spalvotas reprodukcl-
2 jas Kartu ir X X amž. Madona. Kal-
2 na su pers ,ntlmu 27 dol Puiki do-
= vtna ir • : ka bent kuriomis progo-
2 mis įteikt: bet kam: svetimtaučiui 
S ar lietuviui 

Gaunama ORAtTGE. 4545 
St.. Chicago. n , 6062*. 

W. esrd 

V A L O M E 
KILDIUS IR BAIDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
UllllllllllllllilIlUIllllUlllIlililliillHIIMIHj 

L E M O N T E 
Naujas mūrinis bi-level namas. Daug 
priedų. Hillview apyl. $19,000. 

TEL 598-0889 

O O O O C K > 0 0 0 0 0 0 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

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

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maptewood — Tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 

<><><>OOOQOOOO(>000&00000000<><> 

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

TeL — WA 5-8063 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

£HMIIIIII»l»1IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIHIHinmilimilllMlllllimillllli!||lį 

i JAY DRUGS VAISTINE 
= 2759 W. 71st St., Chicago, 111 60629 1 
I Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 E 
E RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY | 

= SALDUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS = 

= D. KUHLMAN, B.S , Registruotas vaistininkas : 

E Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai vakaro ; 
r Sekmadieniais nuo 9 va) ryto iki 8:30 vai. vakaro. i 

SllMIIIIII»IHIIIUIIIIIIIIIUIIMIinillllllllllllUIIIIUHIIMIIIMII1IMIHMIIIIIIHIMIIIIlflllll-

SS IllinoU gyventojai prideda $1.50 
S Talstijoi r ->ke»eio. 

^ii imii i i i ; inHii i i iHi iHii iHi i i i i imiimii ini i i i immimii i imii imiimmHHr 
^MIIftfllflllH1MiltilllllllltlllllUIMIIItIllllllllllllllllUinitll1ll1llllllIIIIIII1lltllfltlllfl|-^ 

| 1749 M LIETUVOS ŽEMĖLAPIS | 
= ' rinimai lotyniškai ir lietuviškai vaivadijom. E 
s vyskupijom, Lietuvos myliom. E 

| JAV ir Kanadoje 7 amer. dol., kitur 8 dol. 

E !o Lietuvos Saulių Sąjunga tremtyje. Platina. 

I s BERNATAVIČIUS, 1513 S. 4«th Court, 
| Cicero, Illinois 60650, U.S-A. 
^lUIlIlIlIlIMIMljllIlIlIlIlUllllllIflIHIlIlIlINIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUr 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairiu atstumu 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago. IL 60832. Tel. 927-5980 

Atdari apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3607 W. 58 Piace — Naujas bungalo. 
3614 W. 84 S t — 3-jų mieg. mūrinis 
5057 S. Knox — Naujas 3 butų 
6740 W. 63 St - Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. lĮ/2 vonios. 

TIK $26,900 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$1.200 įmokėti, turinčiam gerą kre-
dit5»- No. 717 

2 butų — 2 butų — 2 butų 
) No. 809 — Vieta mamai. 11/2 aukšto 
j mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
j 1 Į/2 vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
į butas viršuj. Archer ir Oak Park Ave. 
i Skambinkite dabar. 

| No. 814 — Naujas 3-jų butų. Archer 
ir Kenneth. 

No. 811 — Naujas 2-jų butų. 56-ta ir 
Pulaski. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėt, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

O'BRIEN FAMILi REALTY 
TeL — 434-7100 

* * • * > • • • • • • • • • • • • • . . . , . 

xx>o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o -
_ '9 — 20 — 30 : pigiau mokėsite už 
51 apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
S , pas mus. 

1 F R A N K Z A P O L I S 
| Tel. GA 4-8654 
I 3208J/2 W. 95th Street 
^ >00<K>0<X>00<X>00000<KK><>CKXX>0< 

" • " • * • • • • • • • " • • > . . . , . , 

Budraičio Real Estate įstaigos 
PATARNAVIMAI 

Nemokamai jkainuoslme jūsų nuosa
vybe pardavimui. 

Nemokamai išnuomosime jūsų butus 
arba nuosavybę. 

Taip pat patarnausime norintiems 
apdrausti nuosavybes, automobilius, 
sveikatą bei gyvybę. 

BUDRAITIS BEALTY 
6600 S. Pulaski Rd. 

767-0600 
. . . . 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

Aūsirnoka skelbtis dien. D R A U G E 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, g i skelbimų kal-

nos yra visiems prieinamos. 

http://fin.il


aiuiimiiMiHiiiiiHitiiiiiiiiiimiMtimiHiiiiiiiiiMmiiHiitiitm 

V | 1984 
arijonų Bendradarbių 56- tas Seimas 
m, Bal. men 8 d., sekmadienį, 

| S E I M O P R O G R A M A : 
S 11:00 valandą — šv. Mišios ir pamokslas _... 12:00 valandą -
= 1:30 valandą — Seimo posėdis, kuriuo ir baigsis 55-tas Seimas. 
= SEIMO SŪKIS — "RIKIUOKITĖS IR PASISVCSKITE" 

TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. Kilbourn Ave., Chicagoj | 

Pietus, 0 Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius, taip- 5 
gi visus prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbus šioje šalyje ir užsienyje, B 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti šiame 56-tame mūsų Bendradarbių Seime. r 

Marijonai ir Marijonų Bendradarbių Chicagos Apskr. Valdyba S 

juiiiiiiiiuiiiiiiimioimiiiiiNiuiuiuiuiiiiimiimiiiiiiiiiiim 
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SURADO PASTOVIUS 
NAMUS 

Kun. Antano Treškos mirties proga 
jose ir kapelionu Panevėžyje. 
Išsigelbėjęs nuo komunistų iš
vežimo 1944 m. pasitraukė į V. 
Vokietijos Bavariją, kur aptar
navo lietuvius pabėgėlius, o 
1950 m. išvyko į Kanadą ir 
prie Pacifiko, Vancouveryje, 
vėl laikė lietuviams Mišias. 
J is 1955 m. atsikėlė į JAV, į 
Grand Rapids dioceziją — Šv. 
Jono Vienney parapiją, kur, 
be kunigo tiesioginių pareigų, 
irgi mokė parapijos mokyk
loje katekizmo angliškai. 
Vėliau iki 1966 m. Custeryje, 
Mich., (kur yra Andriulio 
lietuviškų sūrių gamykla), 
buvo kleb. asistentu. Laike 
1967 - 71 m. buvo atkeltas čia į 
Šv. Petro - Povilo lietuvių 
parapiją, o nuo 1972 iki 1975 
m. buvo paskirtas Šv. Širdies 
parap. Viktorijoje, Mich., 
parapijos administratorium. 
Pablogėjus sveikatai per 1976 
m. gydėsi. Vietiniam lietuviš
kų Mišių komitetui prašant, 
1977 m. buvo vėl čia paskirtas 
į Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapiją klebono padėjėju. Čia 
jis sekmadieniais laikė 12 v. 
lietuviškas Mišias, o kitomis 
dienomis — angliškas Misiąs, 
kartu sakydamas pamokslus 
ir atlikdamas kitus patarna
vimus sergantiesiems. 

Kun. A. Treška buvo malo-

A.a. kun. Antanas Treška 

Prieš du mėnesius, t.y. sau
sio 20 d., Grand Rapids, Mich, 
mirė a.a. kun. Antanas Treš
ka. Kadangi jis keliolika metų 
tarnavo lietuviams Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje sekmadie
niais laikydamas lietuviškas 
Mišias ir sakydamas gražius 
pamokslus, tai lietuviai yra 
jam labai dėkingi. 

Jis gimė 1913 m. rugpiūčio 9 
d. Linkuvos valsč., Šiaulių 
apskr., Kaune baigė kunigų 
seminariją ir 1940 m. birželio 
16 d. gavo kunigo šventimus 
Kristaus Karaliaus Vardo 
katedroje Panevėžyje. Buvo 
vikaru bent keliose parapi-

naus ir švelnaus būdo dvasiš
kis, bet nebuvo linkęs į visuo
meninę veiklą ir neturėjo 
gilesnio šoninio užsiėmimo, 
todėl labai daug skaitydavo ir 
melsdavosi. Kai 1983 m. 
vasarą pajautė turįs lyg stip
resnį bronchitą ir pasitikrino 

{ligoninėje, tai buvo rasta jau 
!toli pažengęs plaučių vėžys 
• nuo rūkymo, jog negalima 
j buvo jau operuoti. Brolis 
j Jonas jį vežiojo iš klebonijos 
dėl chemoterapijos ir spec. 

į spindulių gydymo į ligoninę, o 
buv. klebono šeimininkė K. 

Į Ziegler kasdien atveždavo 
maistą į kleboniją, nes da
bartinis kleb. kun. Schichtel 

! neturi pastovios šeimininkės, 
i Slaugant broliui Jonui su 
šeima ir meldžiantis klebonui, 

| a.a. kun. Antanas mirė klebo
nijoje, nes jis taip norėjo ir 
prašė. 

Laidotuvių Mišias aukojo 
vietinis vyskupas J. Breiten-
beck, dalyvaujant 46 dekana
to kunigams. Ypatingai stip
rus įspūdis liko dalyviuose, kai 

į visi kunigai aplink altorių su 
; vyskupu giedojo Mišių 2 dalis, 
i dalyvavo aukų šventinime ir 
i Komunijos dalinime. Spec. 
'g iesmę pravedė kun. D. 
Morrow. Sv. Jono evangelijos 
skaitymą lietuviškai perdavė 
ilgametis liet. Mišių komiteto 
pirm. ir lektorius S. K. Balys. 
Kleb. kun. K. Schichtel pa
sakė nepaprastai gražų, jaut
rų ir prasmingą pamokslą, 
iškeldamas tragišką lietuvio 
kunigo likimą. Kai iš savo 

tėvynės iškeldintas lietuvis tu
rėjo keliauti per pasaulį, ne
rasdamas sau pastovių namų, 
kol pagaliau Aukščiausias jį 
pasikvietė pas save — į amži
nuosius namus. Daug para-
piečių verkė klausydami. 
Amerikiečių ir lietuvių chorai 
kartu ir abiem kalbomis gie
dojo vedant vargonininkėms 
M. Salaikienei ir A. Kamsic-
kaitei. Kun. A. Treška palai
dotas parapijos kapinėse kuni
gams skirtoje vietoje. Iš 
Chicagos buvo sesuo dr. S. 
Riškienė su šeima. Buvo pilna 
bažnyčia žmonių. Parapija su

ruošė mokyklos salėje prieš
piečius visiems kunigams ir 
parapiečiam8. Tam tinkamai 
prisidėjo parapiečiai ir LB 
apyl. vald. su pinigine auka. 
Vakarinio Mich. dienraštis 
„The Grand Rapids Press" ir 
,,The Western Michigan 
Catholic" įdėjo atitinkamus 
str. apie a. a. kun. Antaną. Be-
siskirstą lietuviai viens kitam 
linkėjo, kad su šiomis iškil
mingomis laidotuvėmis nepa
sibaigtų lietuviškų Mišių 
laikymas šioje prieš 80 metų 
lietuvių įkurtoje parapijoje. 

S. K. Balys 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1984 m kovo 23 d., 
9 vai. ryto, po ilgos ir sunkios ligos, sulaukęs 86 m. amžiaus mirž 
mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

JL A. 
Diplomuotas Inžinierių* 

JONAS KR1SČIUKATTIS 
Gyveno Avon, Massachusetts 

Kūnas buvo pašarvotas Waitt laidotuvių namuose, sekmadie
ni, kovo 25 d. Pirmadienį, kovo 26 d., kūnas buvo atlydėtas į Sv. 
Kazimiero bažnyčią, Brockton, Mass., pamaldoms už velionio sielą. 
Po pamaldų buvo nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms ir pažįstamiems daly

vavusiems šermenyse ir laidotuvėse. 

Nuliūdę Žmona MARIJA, sūnus ANTANAS, 

.,.. 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Kearny, N.J. 

PALAIDOTA J U L I J A 
SKRIPKUVIENĖ 

Viešpaties ranka, palietusi 
kovo 2 d. dantų gydytoją Juli
ją Skripkuvienę išvadavo ją iš 
čia turėtų dėl įsigalėjusios li
gos kančių, bet ir atskyrė nuo ją 
mylėjusios šeimos, giminių, 
draugų ir organizacijų. Šios že
mės kelionę ji užbaigė ligoni
nėj aprūpinta šv. sakramen
tais savo artimųjų akivaizdoj. 

Ji gimė šiame krašte, 
Newark, N.J., bet 1912 buvo 
parvežta į Lietuvą, kur ir užau
go, lankė mokyklas ir baigė Vy-
tautos Didžiojo universitete 
Kaune dantų gydytojos moks
lus 1938 m. 1940 m. sukūrė 
šeimą su veterinarijos daktaru 
Stasiu Skripkum. bet šeimos 
laime nepriklausomoj Lietuvoj 
neilgai teko džiaugtis. Viena po 
kitos sekusios okupacijos pri
vertė ir ją, kaip ir daugelį kitų 
ieškotis saugesnės prieglau
dos kituose kraštuose. Pralei
dusi kelerius metus Vokietijos 
pabėgėlių stovyklose, ji, kaip 
JAV pilietė, 1948 m. su šeima 
pasiekė Amerikos žemę ir apsi
gyveno Keamy, N.J. Paaugus 
vaikam, pradėjo dirbti St. Mi-
chel ligoninės, Nevvark, N.J., 
laboratorijose atsakingus tyri
mo darbus, kol galėjo pasi
traukti į užtarnautą poilsį 1972 
m. 

Buvo pašarvota Shaw-Buyus 
laidojimo namuose Kearny, 
kur dvi dienas ją gausiai lankė 
jos kaimynai, buvę bendradar
biai ir pažįstamieji, nes dėl sa
vo jautrios širdies ir paslaugu
mo ji buvo daug jų įsigijusi. Jos 
atminimą daugelis pagerbė gė
lėm, o už jos vėlę buvo užprašy
ta kelios dešimtys Mišių. 

Buvo laidojama kovo 6 d. iš 
Sopulingosios Dievo Motinos 
bažnyčios Kearny į Sv. Kry
žiaus kapines North Arling-
ton, N.J. Bažnyčioj už jos vėlę 
aukojo koncelebracines Mišias 

šios parapijos klebons kun. Do
mininkas Pocius, Švč. Trejy
bės parapijos, Newark, N.J., 
klebonas prelatas Sharnus ir 
dar vienas kunigas. Velionę 
bažnyčioj pasitiko Lietuvių 
katalikių moterų draugijos na
rės su degančiomis žvakėmis ir 
jų giedama giesme "Sveika, 
Marija, Dievo Motina". Mišių 
metu velionę solo giesmėmis 
pagerbė jauna, aukštuosius 
muzikos ir operinio dainavimo 
mokslus baigusi solistė Angelė 
Kiaušaitė. Mišių skaitymus at
liko Jonas Kiaušas. Mišiom pa
sibaigus, Moterų s-gos narėm 
vadovaujant, buvo sugiedotas 
Viešpaties Angelas, ir, ilgai 
automobilių vorai lydint, ve
lionė buvo palydėta į kapines. 

Velionė paliko liūdinčius sa
vo vyrą vet. dr. Stasį, dukrą 
med. dr. Aldoną, sūnų inž. Ro
mą su marčia Audrone ir j ų tri
mis gražiai lietuviškai kalban
čiais vaikais, brolį med. dr. 
Juozą Plikaitį, brolį Adolfą 
okup. Lietuvoj ir seseris Anelę 
Lenkijoj ir Albiną Bilaitienę 
JAV-bėse. Be Katalikių mote
rų draugijos velionė dar pri
klausė švč. Mergelės Marijos 
sodalicijai, Amerikos lietuvių 

gydytojų s-gai, Ateitininkams 
s end raug i ams ir Lietuvių 
Bendruomenei. 

Julija buvo pareiginga mote
ris. J a i rūpėjo ne tik šeimos rei
kalai, bet ir visa kita lietuviška 
veikla. J i buvo dažna įvairių 
renginių lankytoja ir negailėjo 
aukų įvairiems lietuviškiems 
reikalams. 

Velionės atminimui pagerb
ti Tautos fondui aukojo asme
nys Juozas Giedraitis, N. ir J . 
Kiaušai, E. Dietrich, A Gar-
bauskas, S. Globys, R. ir T. 
Hoffa, K. Jankūnas, A. Kiau
šaitė, K ir L Kiaušas, P. ir B. 
Macijauskai, M. Melynienė,~Lir 
M. Sollich, dr. d. Stukas, u . ir Lu 
Sucich, B. Šilas, P. Zaiuba, N. 
Armonienė, A Balbatienė, A. 
Bilaitienė, V. Bucholcienė, M. 
Goraitė, V. Melinienė, S. Rama
nauskienė, A. Stupinkevičie-
nė, P. Šukys ir T. Zujienė. 

K.J. 
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"Mt. Greemrood Chapel" 

OKE£NWOOD FUNER AL 

8088 West l l l t h Street 
888-2287 561-4543 
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KELIONĖS 1 LIETUVA 1984 m. 

: 

1 SAVAITES KELIONftS 
(Maskva, Vilnius, Madera) 

Birželio 10; Birželio 17; 
liepom 22 ir Rugpjūčio 19 . 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . 

2 SAVAIČIŲ KELIONES 
(Maskva, Vilnius, Ryga, 

Gegulės 13 — Gegužės 27 
liepos 00 — liepos 23 . 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 
Rugpjūčio 06 (su Roma) 

New York 
$153000 $136000 
$1310.00 $1140.00 

) 
$1485.00 
$1800.00 
$1527.00 
$2060.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1315.00 
$1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMEBICAN TBAVEL SEBVTCE BUREAtJ 

9727 South WestBrm Ai 

duktė SILVIA ir THOMAS 

Buvusiai mūsų Valdybos narei 

A. f A. 
FLORENTINAI KURGONIENEI 

m i r u s , 
sūnui dail. KĘSTUČIUI ZAPKUI ir visiems ARTI
MIESIEMS reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drau
ge liūdime. 

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDO VALDYBA 

Boston, MA. 

Tauriajam šveicarų tautos sūnui, visą 
savo gyvenime aukojusiam kovai už Lietu
vos laisve ir jos gerove, brangiam mušu 
draugijos nariui 

A.f/V 
PROF. DR. JUOZUI ERETUI 

amžinybėn išėjus, su jo šeima ir visa Lietu
viu tauta gilai liūdi 

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA 

A. f A RIČARDUI ESTKAI mirus, 
jo žmonai STASEI, dukteriai DALIAI, sūnui EDMUN
DUI, žmonos seseriai VALEI ir broliui PRANUI bei vi
siems ARTIMIESIEMS GIMINĖMS nuoširdžią užuojau
tą reiškia 

PRANAS IR DANGUOLĖ KAVALIAUSKAI 
IR MAMYTĖ 

A f A DUANE KELLEY 
Gyveno Park Ridge, Ulinois. 

Mirė kovo 28 d., 1984 m., sulaukęs 36 m. amžiaus. 

Gimė Ghicago, Illinois. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Angelė (Ramai-
tė), motina Marion, 2 broliai Dale, brolienė Ellen, ir Kev-
in, brolienė Ann, uošviai Povilas ir Onutė Ramai, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas penktad. nuo 3 iki 9 vai. vak. 
Petkaus Martjuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Laidotu
vės įvyks šeštadienį, kovo 31 d. Iš koplyčios 10:30 vai. 
ryto bus nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, motina, broliai ir uošviai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hetuutage Avenue 
relefonas — YArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

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

Tel. — 974-4410 

TU. (812) 288-8787 

Mielam 

A. f A. RIČARDUI ESTKAI mirus, 
žmonai STASEI, dukrai DALEI DAUKŠIENEI 
ir sūnui EDMUNDUI su ŠEIMOMIS reiškiame 
giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

OLGA IR VACYS NUMGAUDAI 
ŽIVILĖ IR ALEKSAS SILGALIAI 
VYTĖ IR JONAS GYDAI 

i — — — J Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drauge'. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1984 m kovo men. 31 d. 

x Dr. Antanas Butkus iš Cle-
velando atvyks į ateinanų sa
vaitgalį Jaunimo centre rengia
mą JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos konferenciją ir daly
vaus jos programoje. Dr. But
kus buvo tos tarybos steigėjas 
ir pirmasis jos vadovas. Šiuo 
metu jis darbuojasi kaip LB 
krašto valdybos ir Tautinių šo
kių šventės rengimo komiteto 
pirmininkas. Ta pačia proga 
jis pasimatys ir su PLB valdy
bos nariais, kurie tą patį savait
gali renkasi posėdžio. 

x Bronius Nainys įsigijo vi
sus reikiamus leidimus nekilno
jamo turto pardavinėjimui ir 
pradėjo dirbti kaip Licensed 
Real Estate Associate su Cen-
tury 21 Olsick & Co., 1180 
State St, Lemont, EI B. Nai
nys per įvairius kursus įsigijo 
paskolų gavimo ir aplamai tur-

j to pirkimo finansavimo specia-
X OSI (specialių investtgacijn j l v b e - Olsic & Co. priklauso ne-

skyriaus) re&alais balandžio į J o j a m o turto pardavėjų są-
5 d., ketvirtadienį, 7 vai. vak. Jurgai, todėl Bronius Nainys 
Jaunimo centro kavinėje bus ! ̂  pardavinėti namus, sklypus 
adv. Povilo Žumbakio praneši- į * » komercinius pastatus visoje 
mas. Pas Lietuvių Bendruo- j Chicagos ir pietvakarių užmies-
menės teisinis komitetas, kuris j č i u apylinkėse. Jis ypač patar-
rengia šį pranešimą, kviečia vi-Į1**8 lietuviams, norintiems to-
sus lietuvius pranešime gausiai Je apylinkėje apsigyventi ar pa. 

X Mus. Alvydas Vasaitis ga
vo kvietimą diriguoti pasaulinio 
garso simfoniniam orkestrui 
"Philharmonia Hungarica". Ta 
proga liepos 27 d. jis išskrenda 
į Europą, kur praleis ilgesnį 
laiką. Jau kurį laiką jis ruošiasi 
dviejų pianistų koncertui, kuris 
yra planuojamas šį rudenį ir 
jį atliks kartu su muz. Jonu 
Govėdu. Gegužės 20 d. muz. A. 
Vasaitis akompanuos operos 
solistams Maralin Niska ir Al
giui Grigui "Draugo" koncerte, 
kuris bus Los Angeles mieste 
Alei Rūtai romano premijos 
įteikimo iškilmėse. 

x audwest Museum of Ame
rican Arte, Elkhart, Ind., ren
gia Viktoro Petravičiaus dailės 
darbų parodą tarp gegužės 11 
ir birželio 17 d. Tai lietuviams 
didelės reikšmės įvykis, ypač 
dėl to, kad muziejus, vertinda
mas V. Petravičiaus kūrybą, eks
ponatus yra įsigijęs nuosavy
bėn. Smulkiau apie šią parodą 
bus paskelbta vėliau. 

X "Margutis" jau veikia nau
jose patalpose, 2615 W. 71st St., 
Chicago, DI 60629, teL 312— 
476-2242. Darbo valandos nuo 
10 vai. r. iki 5 vaL p. p. 

x Dr. Tomas Remeikis, PLB 
valdybos vicepirm., nuvykęs į 
Los Angeles, tarėsi su pasauli
nių latvių bei estų organizacijų j 
atstovais, o taip pat su Gintaru ' 
Grušu, PLB valdybos vicepirm., 
ir PLJS valdybos pirmiininku 
bei kitais PLJS valdybos na
riais. Kalbėtasi be kita ko apie 
lietuvių pogrindžio spaudos pla
tinimą išeivijoje ir apie abiejų 

dalyvauti gyti nuosavybę. Suinteresuo
tieji gali skambinti 312—257-
7100 (į įstaigą) arba 312— 
257-6641 (į namus). 

X Lemonto Maironio lituanis-

X Petronėlė Tamošiūnienė, 
Marijonų bendradarbių Cicero 
skyriaus pirmininkė, renka au- i 
kas ir kviečia narius dalyvauti j 
balandžio 8 d. Marijonų bendra- «»** mokyklos 25-rių metų su-
darbių seime. Seimas bus Mari- kaktuvinis "Pavasario balius" 
jonu koplyčioje ir svetainėje. ]bus gegužės 5 d, šeštadienį, 6 
Koplyčioje 11 vai. šv. Mišios, 12 } * * vak< s t Constantine and 

1:30 I Helen salėje, 11025 Roberts vai. svetainėje pietūs ir 
vai. p. p. seimo posėdžiai. Da-
lyvau.: itieji seime išgirs apie 
Marijonų bendradarbių darbus 
ir ateities planus. 

X Putnamo seselių rėmėju 
metinė šventė su vakariene bus 
rytoj, sekmadienį. Jaunimo cen
tre. Pamaldos bus Jėzuitų ko
plyčioje 4 vai. p. p., o 5 vai. bus 
Jaunimo centro salėje vakarie
nė ir programa. Meninę progra
mą atliks iš Toronto sol. L 

Road, Palos Hills, Hl. Mokyk
los tėvų komitetas kviečia sve
čius praleisti linksmą vakarą.! kad Royko posakis, jog Arizo-

valdybų bendradarbiavimą šiais 
ir kitais rūpimais klausimais. 
G. Grušas ateinantį savaitgalį 
žada atskristi į Chicagą. 

X Vainio Aleksos eilėraštis 
"Recent apparitions of the Vir
gin Mary", laimėjęs pirmą pre
miją (iš net 130 konkurentų) 
Illinois universiteto Chicagoje 
1983-84 m. poezijos konkurse, 
atspausdintas laikraščio "Com-
muter" kovo 28 d. laidoj. Eilė
raštis hermetiškai nuaustas pri
siminimų ir paauglio erotikos 
motyvais. Įspūdis — stiprus. 
Gaila, kad tekstą žaloja stam
bios korektūros klaidos. 

X Prano Pranckevičiaus laiš
ką išspausdino "Chicago Tribū
ne" kovo 30 d. Laiške jis sako, 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

I&GELBĖJO IŠ EŽERO 
Janice Mayo, 29 m., telefono 

tuviams ir pažadėjo paramą Li-1 
tuanistikos katedrai. Jie su vii-. 
timi žvelgia į ateitį ir neabejo
ja katedros sėkmingumu. 

Po visų pranešimų buvo pa
klausimų, kada ir kur bus ieš
komas profesorius, kokios gali- j bendrovės tarnautoja kovo 22 
mybės studijuoti vyresnio am- \ d n e t o U N a v y p ^ -^to į ^ e . 
žiaus žmonėms, kokios p a r a m o s e J ą i š g e l b ė j 0 Susan Sisulak. 
tikimasi iš Kanados ir kitų kraš- j 22 m., ir policininkas Sam Cozao. 

I tu- L*8- ' ištraukta ji pasakė: "Kai bu-
Pokalbiai buvo gana įdomūs, j Vau vandeny, tariau: Jeigu ir 

atskleidžia mūsų didžiuosius sie- j mirčiau, ačiū Tau Dieve už gy 
lrius. Tikimasi, kad lietuviškoji: venimą, kurį turėjau". Ji buvo 
išeivija šį reikšmingą darbą nugabenta į Northwestern ligo-
sėkmingai užbaigs ir lėšomis ninę. 
ateityje parems. KALBfiJo KARALIENE 

Vakaronę paįvairino Rita Mar- -
, , . . ~ • . v. . , . _ _ Jordano karaliaus Hussemo 
kelyte-Dagiene gražiu balso tem- . „ •, . Z. , 
bru ir įdomia interpretacija p ^ fc» S ? ' . ? ? ? ' x 
dainavusi šėriau žirgelį, Anksti į » d ^ J 0 JAV - arabų drau-
rytą rytelį ir Pasvarstyk antela. i W « konferencijoje Chicagoje, 

J ^ J I Palmer House viešbuty. Jos 
Po to visi pasivaišino kavute | m e r g a u t i n ė ^ v a r d ė b u v o Usa 

ir sumuštiniais, dar valandėlę Į H a l a b y M ^ugusi W ashingto-
besidalindami Lituanistikos ka- ' n e > d a b a r t u r f 33 m a m ž i a u s . 

Muz. Alvydas Vasaitis, kuris diriguos "Philharmonia Hungarica" Europoje, 

tedros rūpesčiais. 
Jurgis Janušaitis 

PIETV AKARIŲ BALFO 
VEIKLA 

Balfo 57-to skyriaus metinis 
j susirinkimas įvyko kovo 23 d. 
į dr. A. Šležo namuose. 

Skryriaus pirm. K Bružas 
pasveikino susirinkusius Balfo 
40 m. jubiliejaus išvakarėse. 

SEBr* SKYRIAUS VEDfcJAS 
Kardinolas J. Bernardin pa

skyrė kun. G. J. Rassas arki
vyskupijos moterysčių ir šeimų 
gyveninio vedėju. 

MĖNESINIŲ TIKĖTŲ 
TURĖTOJAMS 

Chicagos miesto ir regionali
nio susisiekimo tvarkytojai iš tų 
usmenų, kurie mėnesinius va-

įteikrmo iškilr.čse Los Angeles. Calif. 
akompanuos solistams Maralin Niskai ir Algiui Grigui "Draugo" premijos Į Pas idž iaugė gausiu susirinkimu • žiavimo t ikėtus buvo nusipirkę 

i pakviesdamas pirmininkauti N. j anksčiau, ėmė reikalauti papil-
į Macėną. Sekretoriavo ir proto-; domų primokėjimų, nes važma 
! kolą perskaitė Aldona Grinienė.; buvo pakelta. Dabar teismas iš 
! Protokolas buvo priimtas be pa-; aiškino, kad toks primokėjimo 
įtaisymų. Toliau sekė pirm. K ! reikalavimas neteisėtas. Svar-
j Bružo pranešimas. Vajus šie- stoma. kaip tuos primokėjimus 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
LITUANISTIKOS KATEDROS 

RfPESClAI 
Svarbus projektas yra Litua

nistikos katedros Ulinois univer-

Bus meninė programa, vakarie
nė ir šokiai Dėl bilietų pra
šome skambinti Gražinai Vasie-
nei, teL 852-5626. 

X Dr. Kastytis Jučas, odos li
gų specialistas, skaitys paskaitą 
apie odos ligas balandžio 1 d., 
sekmadienį, 1 vaL p. p. Jaunimo 
centro salėje. Bus paliestos su
brendusių odos problemos. Tuoj 

Marcinkutė. Bus galima susi- | ̂  paskaitos jis patikrins no-
tikti su seselėmis Augusta Se- rintiems odą atskirame kam-
reikyte ir Igne Marijošiūte iš : baryje ^ atsakys į klausimu*. 
Putnamo ir ses. Margarita Ba- į 
reikaite iš Toronto. x ***** orkestras ieško mn-

\ rikanto. Skambint 579-3834. 
X Jolita Kriauceliūnaitė, jau- (ak.) 

na akademike, sutiko pravesti 
jaunimo pavasario šventės — 
Tryptinio programą balandžio 
8 d, 3 vai. popiet Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje, dalyvau-,, 
4 - * - * • - i - - ~ t ir atlieka kitus fmanjanhm pa-
jant astuomoms sokejų grupėms. 1 . _ .. . . . *Z 

Į -) i tarnavimus. Konsultantai n- pil-
P dytojai tar i daugiau kaip 12 

x PLJS Ryšių centras ruošia ; metų patyrimo. Patarnaujama 
pigiai. Palyginkite. Skambta-
kite nuo 9 vai r. iki 5 vai vak. 
tel. 850-7380 arba ano S vaL po
piet Ud 9 vai. vak. teL 77*6991. 
Ofisai Oak Brook, HL ir 2606 W. 

X Nida M — M Services, 
naujai jsteigta lietuvių bendro
vė kruopščiai užpildo pajamų 
mokesčių blankus — Income Ta* 

"Balandžio priėmimo — April 
Fool'' šokius kovo 31 d., šešta
dienį, 8:30 vai. vak. Vyčių salėje 
(ne Šaulių namuose kaip anks
čiau skelbta), 2455 West 47 St. 
Atitinkamai apsirengusiems įėji- Į 63 Street, Manjuette Parke. 
mas 3 do.. kitiems 4 dol. Gros (ak.). 
Pop-Tops. (pr.). x N A M A M S PIRKTI PA-

Pra- SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimaia ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
I Mutual Federal Savings, 2212 

Road — 

X Income Tax Service 
nas G. Meile, CPA, sąžiningai 
atlieka pajamų mokesčių ap
skaičiavimą. Kas dar neužpil-
dėte Income Taksų blankus, 
skambinkite dėl patarnavimo 
susitarimui nuo 9 vaL ryto iki 
5 vai. vak. tel. 263-0075 arba į 2621 W. 71 Stoeet, Ohksago, HL 
vakarais nuo 7 iki 10 vai. vak. i TeL 476-2882. Visų rusių pa-
tel. 636-5347. (sk.). 

West Cermak 
VI 7-7747. 

Telef. 
(•k.) 

X North Riverside, vakarinė
je dalyje arčiau La Grange, par
duodamas visai naujas 6 kamb. 
namas. Prie Forest Preserve, 
kur palei čiurlenantį upelį, virš 
6 mylių asfaltuotas keliukas va
žinėti dviračiais, bėgioti arba 
maloniam pasivaikščiojimui. Čia 
visą laiką sutinki simpatiškus 
žmones. Kreiptis į Juozą po 5 v. 
vak. tel. 656-6116. (sk) . 

A H A S 
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ūiinklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. (sk.). 

x Akiniai siuntimai ) Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaite — 
Optical Studio. 2620 West 71 
Street, Chicago, HL 60629. Te
lefonas 778-6766. (ak.) 

x KASA Uetovk} Fsdenalto* 
Kredito Uaija u i IRA terminuo
tus indėlius moka 11%. Atida
rė ar padidinę savo IRA smakai-
tą iki i m. balandaio 15 d., indėlį 
galite nurašyti nuo 1983 metų 
pajamų. (* . ) • 

x PaMkoiMA vyriškis. Atsa-
I komingas asmuo reikalingas ad-
ministracinėms pareigoms. Pa-

| geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede
ral Savings. TeL 847-7747. 

(ak) . 

nos kaliniams davimas triskart Į 
per dieną maltos mėsos kepsnio j 
"įžeidžianti" bausmė. Jei sovie- i 
tiniams kaliniam būtų duoda-; 
mas toks maistas, jiems būtų Į 
palengvinimas, kai jie badauda-
mi verčiami dirbti sunkius dar
bus. 

X Prof. Augustino Voldema
ro 100 metų gimimo sukakčiai 
atžymėti Lietuvos Atgimimo są
jūdis išleidžia jo raštų rinkinį. 
Knygos pristatymas įvyks ba
landžio 8 d., sekmadieni, 3 vai. 
popiet Vytauto Didž. šaulių 
Rinktinės namuose, 2417 W. 43 
Street. Dr. Algirdas Budreckis 
atvyksta iš Bostono, kaip pa
grindinis kalbėtojas, pristatant 
prof. A. Voldemaro raštų rinki
nį. Meninę programos dalį iš
pildys sol. Algirdas Brazis, pia
ninu palydint Aldonai Brazienel. 
Lietuvos Atgimimo sąjūdis nuo
širdžiai kviečia visus dalyvauti 
knygos pristatymo popietėje. 
Įėjimas nemokamas. Po progra
mos vaišės. (pr) . 

X Gerojo Ganytojo Namai 
ruošia pavasario šventę gegužės 
7 d. 12 vai., Cedar Lake, India
noje. Pagrindinis programos 
punktas — popiežiaus palaimini
mo pristatymas globos namams. 
Bus vaišės, muzika ir susipažini
mas su globos namų ruošimo 
progresu. Dalyvavimą ragina
me pranešti tel. 436-6376 arba 
538-5323. Norinčius dalyvauti 
šv. Mišiose, prašome atvažiuoti 
11 vai. Važiuoti 41-ju keliu į 
pietus iki 133-čio kelio, tuomet 
sukti į kairę ir važiuoti iki Cline 
gatvės, čia sukti į kairę ir va
žiuoti apie y2 mylios iki G. G. 
namų. (pr.). 

x Užsakymui antomobinams 
bei kitiems daiktams — tarpi
ninkaujame užsakant dovanas 
artimiesiems Lietuvoje Kalė
doms ir bet kuriuo kitu laiku. 
Sutvarkome iškvietimo doku
mentus — American Tra vei Ser
vice Buranu, 9727 80. Westeru 
A ve., Ohleago, BL 60643 Tetef 

J. Kavaliūnas išreiškė visiems 
aukotojams ypatingą oadėką. j m e t b u v o ^ ^ į m i n g ą s . Su- | t e ks grąžinti 
Drauge pažymėjo, kad antrajam j f»* ^ ^ ^ ^ J ^ : STATO DAUGIAU NAMTJ 
įmokėjimui jau turima apie: fo 40 m. jubiliejų švęsime fc*H * 

; ; " , ! 71.OOO dol. Į talką atėjo ^ Ka- j ^ ė s 20 d. Lemonte. kartu su, Chicagoje vasario ^enesjduc-
sitete įategmaa Tai Pasaulio | ̂ ^ * Bendruomenė iki ^ m o n t o B ^ 0 » v: skyrium, j ta 1,110 leidimų pasistatyti na-
Lietuvių Bendruomenes rupes- i . . " ^ •-• 
tis. Lituanistikos katedra jau 
iš 

įnešusi apie 
... . . . . T, ,. . Ateityje Kanada šiuos darbus tikrųjų įsteigta Pradinis / J 

, . . .. : flVT ,. , ...... gausiau parems, nes jau yra dviejų simti: tūkstančių dolerių , . r , , . \ * • •' sudarytas katedrai remti komi-

10000 dol jP1"11- K. Bružas padėkojo vai-1 mus vienos šeimos gyvenimui, 
dybai už glaudų bendradarbia-; Statyba šiemet vasario mėnesį 

mokėjimas atliktas praėjusių 
metų rudenį Dabar kasmet rei
kės įmokėti po 100,000 dol. Įmo
kėjus dar vieną 100,000 dol. šiais 
metais, katedra oficialiai pradės 
veikti. Lietuviams iš viso teks 

tetas, visos aukos leidžiamos nu
rašyti nuo pajamų mokesčio. 

vimą ir visiems nariams už aukų j pakilo 111% palyginus su perei-
rinkimą, taip pat padėkojo šio j tų metų vasario mėnesiu, 
susirinkimo globėjams dr. A. ir j LIGONINĖ ATPIGINO 

I A. Šležams. Ta proga Balfo! _ . _̂ , , . . , . : » , . . . . , r , .. . svc. Nazareto Mamos ligom-• ženkleliais buvo apdovanoti dr.: . __. , n„ T * 
Jonas KavaUūnas parodė di- p i r ^ A S u t k a i fc J o n a s r^.: ne Chicagoje nuo kovo 26 d. at-

delį susirūpinimą Lituanistiką 1 ^ ^ \ pig111© mokesti už patarnavimus 
studijuojantiems parama, stipen- j pacientams, ateinantiems iš na-

per ateinančius ketverius me-j di jų parūpinimu. Čia talkino Odininkas R. Gražulis prane-1 m ų . Atpiginimas siekia 20%-
tus įmokėti dar 400,000 doL Lietuvių fondas. Taip pat prisi- j į* apie labai gerai pavykusį va-; M E N O PARODA 

dėjo ir Vydūno fondas. Bet dar I JU. kuriame buvo surinkta 3,230; 
tos paramos nepakanka. Norima I doL ir šie visi pinigai buvo per-1 ^ ^ " į j * centrinėje 

*dau£au paiiimnti stipendijų duoti Balfo Chicagos apskr. iž-1 bibliotekoje — kultūros centre, 
B t . , ^ J ^ J ^ ^ Reyj^jog komisijos i 78 E. VVashington balandžio 14 

pranešimą padarė N. Macėnas j — birželio 9 dienomis vyks pre 
tada atsiras daugiau studentų, 
norinčių studijuoti lituanistiką. 
Illinois universitete iki šiol vei
kia lituanistikos kursai ir juos 

!per ketverius metus yra lankę 
j 266 studentai. Taigi turima vil-
I čių, kad ir studentų atsiras. Nu-
! matoma aktyviau telkti lėšas ir 
'stipendijų fondui. 

Įdomius pranešimus padarė 
Illinois universiteto Chicagoje 
planavimo direktorius prof. N. 
Moravcevich, Slavistikos depar
tamento dir. prof. B. Sljivic-
Simsic. Lituanistikos programos 

j direktorė prof. M. Stankus-Sau-
Prof. NTMoravcevfch į laite ir asistentė, siekianti dok-

kalba kovo 9 d. Jaunimo centre įvyku- į torato iš lituanistikos, Danutė 
šioje vakaronėje. j Račiūnaitė. Pastaroji pažymėjo, 

i kad jos niekas nevertė pasi-
Lietuvr4 visuomenę apie Li- • r i n k U ^uan^i^ 0 ^ pamjio 

tuanistil;«, katedros rūpesčius j ^ b e ^ b d a ^ a lietuviškose or-

pažymėdamas, kad, patikrinus! mijuotų darbų paroda, sudaryta 
knygas, rasta, kad jos labai I iš North Shore lygos veikusios 
tvarkingai vedamos. Toliau sekė i parodos geriausių skulptūros, 
Balfo pirm. M. Rudienės prane-, tapybos ir fotografų darbų. 
Šimas iš Balfo veiklos, šiuome-Į""' 
tinį gyvenimą Lietuvoje ir nau- i P l r m . — A. Šležiene, nariais 
jai atvykusius lietuvius. Po to i A-. Sutkuvienė ir N. Macėnas. 
skyr. narys Jonas Talandis ap-! Svečias Balfo 28-to S>T. pirm. 
tarė apie lietuvių galimybę pa-1 D- Misiulis pranešė daugiau apie 
tekti į JAV valdžią. Šiuo laiku rengiamą bendrą minėjimą. Už-

ir viltis 
valiūnas 

formavo Jonas Ka-
kated-

S12—2S8-9787. («k) 
X JAV LB Socialinių reikalų 

tarybos 2-jų javaičiu ekskursija 
į Pietų Ameriką lapkričio 23 d. 
Kreiptis į Danguolę Valentinai-
tę teL 312—434 0935 arba į Bi
rutę Zalatorienę teL 312—346-
6643. (sk). 

ganizacijose. Profesoriai smul-
Iituanistikos kated- ^ a p i b ū d i n o Lituanistikos ka

ros lėšų teikimo komiteto pir-; t e d r Q 6 j^eįgimo d g ą , k o k i e pa. 
mininkas ir Illinois universiteto ; ^ ^ 1 ^ ^ ! d a r b a i atliekami, 
aukštieji r areigūnai bei profeso- k a į p b u g i e ž k o m a s profesorius, 
riai kovo 9 d. Jaunimo centro I k e l ė n ^ t į daugiau ieškoti litua-
kavinėje. Inistika besidominčių studentų. 

Jonas KavaUūnas, pradeda- J j e p a r o d ė d i d e l į palankumą lie-
mas pokarius pažymėjo, kad ' 
atšventėme Vilniaus universite
to 400 metų, šv. Kazimiero 500 
metų mirties ir "Aušros" 100 
metų sukaktis. Tai ryškieji įvy
kiai, akivaizdžiai liudiją lietuvių 
tautos didžiuosius kultūrinius 
laimėjimus. 

Išeivija save įamžina, įsteig
dama Lituanistikos katedrą Illi
nois universitete. Si katedra bus 
mokslo židinys, tarnaująs lietu
viškai i.šr»į vijai ir pavergtai tė
vynei IjetovaL Pasidžiaugė, 
kad liet'.vSkoji išeivija pa
čiu sunkiausiu momentu praė
jusį rudenį suaukojo reikiamus 
200,000 d .! pradiniam įmokėji
mui ir • pralaužė pirmuosius 
ledus į Lituanistikos katedros 
tttteirimci minti*5* itnrvejidinima. 

J. Talandis yra kandidatas į 
Chicagos Metropolijos sanitari
nio distrikto komisionierius. Jis 
įtikinamai pasakojo, kodėl jo 
kandidatūra respublikonų parti
joj į šią poziciją dabar yra la
bai svarbi lietuviams ir prašė 

1 paramos prisidėti darbu ir bal
savimu, kad jam tas pasisektų 

Toliau dr. G. Grinis pasiūlė 
valdybai pasilikti ir sekantiems 
metams. Vienbalsiai visiems 
pritarus valdyba pasiliko ši: 
pirm. — K. Bružas, vicepirm. — 
V. Lapenas, K. Dambrauskas, 
B. Andiukaitis, ižd. — R Gražu
lis, sekr. — Al. Grinienė, narys 
— J. Levickas. Revizijos kom. 

darydamas susirmkimą N. Ma
cėnas padėkojo visiems už dar
bingą vakarą ,0 dr. A. Šležas 
pakvietė visus prie vaišių stalo. 

\ . M. G. 

Violeta Smieliauskaite-AtJunson Dariau* ir Girėno M. mokykloje rodo vai-
kams mezKim*. Nuotr. Raminto* Lap&vie* 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 83rd Street 
CbJeago, IL 80629 

TeL — 7764162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

-3UHJ*-

Mftfcattt JOMS filiAITtf 
6247 B. Sėdate Avtarar. 

Chfaaffo, IL 69626 
TeL —1 7766700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
fteitad. 9 • . r. fld l raL d. 

WAGNER and SONS 
TYPEWRrrEllS AND 
ADDING MACHINES 

Nuotnoii, Parduoda. Tslso '• 
VirS 50 metų patikimas jums 

patarnavimas \ 

5610 S. Pulask) RdL, Chicago ; 
PHONE — 581-4111 
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