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Tiesos negalima 
nuteisti 

w 

(Tęsinys) 
Garliavos vaikus tardytojai 

privertė kalbėti savo katego
rijom, kad, neva, vaidinime 
buvo kalbama apie buržuazi
nės Lietuvos atgaivinimą. 
Vaidinime nebuvo paliesta jo
kia santvarka. Ten Lietuva 
verkė moraliniame pakrikime 
žūstančių savo vaikų, o čia 
fabrikuojamas politinis insi-
dentas. 

Galite fabrikuoti politines 
bylas, klastoti tiesą, išsigel
bėjimo troškimo vis tiek nesu
stabdysi te... Niekas neturi tei
sės pasmerkti mažųjų tautų 
išnykimui, kaip jas yra pa
smerkę teisėjai, vyriausybės 
asmenys, šviesuoliai indife
rentai, sakydami, kad mažo
sios tautos vis tiek išnyks. 
Apie tai man kalbėjo ir proku
roras Bakučionis, ir tardy
tojas per man sudarytų kalti
nimų paskelbimą balandžio 6 
d. Taip nebus! Taip neturi 
būti! Prisikels Lietuva Die-
vuje — taps švari, sveika, tvir
ta, tada, nors tūkstantį metų 
truks mažųjų tautų sunai
kinimo siekianti santvarka, 
lietuviais mes išliksime... 
Nenusiminkite, vaikai, kad jus 
privertė duoti parodymus prieš 
mane ir dar neteisingus..., 
norint atsilaikyti prieš mo
ralinę tardytojų prievartą, 
reikia būti labai stipriam — 
mylėti Dievą ir Tiesą labiau 
negu savo gyvybę, o tokiais pi
giai netampama. Neapleiskite 
Rožančiaus, ateis laikas, kai 
drąsiai žvelgsite mirčiai į akis, 
nesulaužomi, nenugalimi. Nė
ra beprasmės aukos. Jūs trokš
tate tapti šauksmu Tėvynės 
lūpose ir prašėte manęs, kad 
jums padėčiau. Labai menki 
mano sugebėjimai, jokios 
patirties. Kadangi daugiau ne
buvo kam, kiek išėjo — sten
giausi. Būkite laimingi, kad 
esate persekiojami už Tiesą... 

Laisvanoriška nekaltųjų 
kančia sugėdins neteisingus 
teisėjus ir pavargs jie teisti 

Meilę, einančią už kitus auko
tis. Kitų drąsuolių lūpom pra
tęs Tėvynė jūsų šauksmą... 

Esu silpna, tik Dievu ir 
gerųjų žmonių maldom gyva. 
Nepaprastai esu visiems 
dėkinga ir prašau — neapleis
kite ir toliau. Už kalinius, o 
ypač už tardomuosius reikia 
labai melstis ir nepamiršti tų 
nelaimingųjų, kurie nutolę nuo 
Dievo... 

L a b a i g a i l a Š a p o k o s 
„Lietuvos istorijų" (11 egz.), 
kurias atėmė kratos metu. 
Tautos istorija nuo mūsų 
slepiama, todėl šis netekimas 
neįkainuojamas. Knygų ne
grąžins. Reikia jas visom iš
galėm nepaliaujamai dau
ginti. Esu kaltinama pagal 
prielaidą ir neteisingą eksper
tų išvadą informacijos per
davimu „LKBK". Teisėjai, jūs 
pirmiausia turėtumėte rūpin
tis, kad nebūtų už tikėjimą 
persekiojami žmonės, tada 
nebus ir panašių publikacijų. 

Meldžiuosi už tardytojus, 
gausius išdavikus. Jų gy
venimas skaudus — jiems 
lemta persekioti Tiesą. Ateis 
laikas ir supras jie, kad Tie
sos negalima nuteisti — Tiesa 
teisėjus teisia. Negalima nužu
dyti Meilės, įkalinti Laisvės... 
Esu pasiruošusi bet kokiai 
aukai. 

Esu kaltinama nacionaliz
mu. Jau Vydūnas kėlė Mažo
sios Lietuvos lietuvių tautinį 
susipratimą todėl, kad, pagal 
jį, nutautėję žmonės nužmo-
gėja... Kreipiuosi į visus, kurie 
užsibrėžėte smurtu, persekio
jimais, teismais išplėšti tikė
jimą iš žmonių širdžių. Noriu 
paklausti: Ar jūs žinote, kad 
tokiu būdu pasmerkiate mi
nias nužmogėjimui? Prašau su 
meile, kaip Brolius, ne-
atimkite iš žmonių tikėjimo, 
nežudykite Lietuvos. (Gy 
nimosi kalba sutrumpinta — 
red. past) . 

(Bus daugiau) 

Padeda Argentinai 
grąžinti skolas 

Buenos Ai res . — Argen
tina, kaip žinoma, turi labai 
dideles skolas užsienio ban
kams. Iki balandžio 1 d. Ar
gentina turėjo sumokėti ban
kams 500 mil. dol. palūkanų, 
tačiau neturėjo lėšų. Po ilgų 
derybų grupė kaimyninių vals
tybių sutiko tas palūkanas už
mokėti. Meksika ir Venecuela 
sutiko duoti po 100 mil. dol. 
Brazilija ir Kolumbija duoda 
po 50 mil. dol. ir JAV sutiko 
pridėti likusią sumą. Vie
nuolika bankų, jų tarpe penki 
New Yorko banka i , dar 
paskolins 100 mil. dol. 

Iždo sekretorius Donald 
Regan pareiškė spaudai, kad 
JAV dalyve* vimas šioje pasko
loje yra paremtas noru gelbėti 
demokra t inę Argentinos 
vyriausybę, o ne Amerikos 
'....«kus, kuriems grėsė nemaži 
nuostoliai, jei Argentina ne
galėtų įnešti palūkanų. 

Argentina toliau veda dery
bas su Tarptautiniu valiutos 
fondu. Šis reikalauja įvairių 
ekonominių suvaržymų ir ga
rantijų. Opozicija Argentinoje 
tvirtina, kad ši paskola Argen
tinai yra tik spaudimas, kad ji 
nusileistų valiutos fondui. 

Pasigirdo kritika ir JAV vy
r iausybei , kuri mokesčių 
mokėtojų pinigais gelbsti ban

kininkus. Tarp Argentinai 
lėšas skolinusių bankų yra ir 
Chicagos Continental Illinois 
National. Bijoma, kad Argen
tinos pavyzdžiu bandys sekti 
ir kitos valstybės, turinčios 
daug skolų, ir kils tarptautinė 
finansinė krizė. JAV iždo 
pareigūnai įrodinėja, kad ban
kų nuostoliai galėjo atsiliepti j 
kitas ekonomikos šakas. Būtų 
sumažėjusi galimybė skolintis 
iŠ bankų, būtų pakilę palūka
nų nuošimčiai, o tai būtų atsi
liepę į pramonės gaminių kai
nas, būtų vėl padidėjusi 
infliacija, būtų pakenkta eko
nominiam atsigavimui. 

— Aliaskoje protiniai ne
sveikas lenkas nusižudė ligo
ninėje. Jis pabėgo 1981 m. iš 
lenkų žvejų laivo ir nuo pir
mųjų dienų kalbėjo apie savi
žudybę. 

— Prancūzijoje streikus pa
skelbė plieno liejyklos ir laivų 
statybos įmonės. Protestuo
jama prieš vyriausybės pla
nus sumažinti šių nacionali
zuotų pramonės šakų darbo 
jėgą-

— Havajuose besilanką 
turistai turi retą progą pama
tyti du veikiančius ugnikal
nius: Kilauea ir už 25 mylių — 
Mauna Loa. 

Jordano karalius Husseinas ir karalienė Noor 
atsisveikina Akabos aerodrome su Britanijos 
karaliene Elzbieta II ir jos vyru Edinburgo kuni

gaikščiu Pilypu. Britanijos karališkoji pora 
pirmą kartą lankėsi Jordane ir viešėjo penkias 
dienas. 

Pirminiai rinkiniai 
New Yorkas . — Šiandien 

demokratų partijos pirminiai 
rinkimai New Yorke. Visi trys 
kandidatai aktyviai medžiojo 
balsus, nes New Yorko vals
tija siunčia į partijos konven
ciją didelį delegatų skaičių, 
net 252. 

P a s t o r i u s J a c k s o n a s 
šeštadienį dalyvavo didžiulia
me juodųjų parade Harleme. 
Susirinko juodųjų politiniai 
vadai, nors tarp jų daug poli
tinių skirtumų. Jacksonas Šią 
vienybę vadino savo „vaivo
rykštės koalicijos" pagrindu. 
Kandidatas aplankė kiniečių 
apgyventus miesto rajonus, 
kalbėjo homoseksualų, lesbie-
čių susirinkimuose, ragino 
visus „nuskr iaus tuos ius" 
vieningai balsuoti už jį. Jis ra
gino juoduosius susijungti ir 
išsirinkti juodą miesto merp, 
ką padarė Chicaga. J is nemi
nėjo, kad žymūs juodi merai, 
kaip Atlantos ar Detroito, jo 
neremia, o kaltina, kad jis, at
plėšęs juodųjų balsus, kenkia 
demokratų partijai, padeda 
prezidentui Reaganui. 

Šeštadienį pirminiai demok
ratų balsavimai įvyko Ken-
tucky valstijoje. Gubernatorė 
Martha Collins bandė pa
veikti demokratų veikėjus, kad 
jie neremtų nė vieno kandi
dato, o vyktų į konvenciją ne
įsipareigoję nė už vieną. Tuo 
atveju ji, kaip delegacijos 
vadovė, turėtų konvencijoje 
stiprų balsą. Jei suvažiavime 
nė vienas kandidatas negautų 
aiškios daugumos, ji galėtų 
mesti valstijos balsus ir tuo 
nuspręsti laimėtoją. Guber
natorė turės 15 tokių nesusi-
rišusių delegatų. Buvęs vice
prezidentas Mondale laimėjo 
12 Kentucky delegatų, Jesse 
Jackson gavo šešis ir sen. 
Gary Hart laimėjo tris. 

Stebėtojai kalba, kad vals
tijos pirminių rinkimų bal
savimui pakenkė tai, kad tą 
pačią dieną televizijoje buvo 
svarbios Kentucky universi
teto krepšinio rungtynės prieš 
Georgetovvno rinktinę uni
versitetų varžybų pusfinalyje. 
Žmonės skubėjo atlikti pilie
tinę pareigą ir bėgo namo žiū
rėti rungtynių. 

Demokratų kandidatams vis 
pikčiau puolant viens kitą pir
miniuose balsavimuose, res
publikonų kampanijos komi
tetas atidžiai stebi ir mokosi, 
kaip geriausia kritikuoti ir 
pulti galimą demokratų lai
mėtoją. Respublikonų nuo
mone, Hartas galėtų būti sun
kiau nugalimas demokratų 
kandidatas. Jis patraukia 

daug moterų balsų. Šeštadienį 
prezidentas Reaganas savo ra
dijo kalbą ir paskyrė mo
terims, nušviesdamas jų lai
mėjimus, jų svarbą darbo 
rinkoje. Kampanijos strategai 
rūpinasi, kad prieš 73 m. 
amžiaus prezidentą išeis mo
dernus, jaunas 47 metų Hart, 
kuris nešioja „kaubojiškus ba
tus", turi gražią, netvarkingą 
šukuoseną . P l a n u o t o j a i 
numato pulti Harto liberališ
ką praeitį, ryšius su McGo-
vernu, jo neaiškias pozicijas 
užsienio politikoje. 

Nauji Vatikano 
banko nemalonumai 

Roma. — Italijos spauda 
paskelbė, kad valdžios proku
roras pranešė Vatikano ban
ko vadovybei, jog tyrinėjami 
to banko prasižengimai. Ofi-
ciabus raštus gavę arkivys
kupas Paulius Marcinkus ir du 
pareigūnai: Luigi Mennini ir 
Pellegrino De Strobel. Pa
našius įspėjimo laiškus gavę 
Milano banko Italmobiliare 
prezidentas Carlo Pesenti ir 19 
banko pareigūnų. 

Italų laikraščiai rašo, kad 
įspėjimai liečia Vatikano ban
ko paskolą Milano bankui, 
kuris tą skolą turėjęs grąžinti 
ne Italijos liromis, bet šveica
rų frankais. Milano bankas 
1982 m. bankrutavo. Vati
kano spaudos atstovas kun. 
Romeo Panciroli, klausinė
jamas korespondentų, pasakė: 
„Mes tų reikalų niekad neko
mentuojame". 

JAV karo laivai 
paliko Libane 

Washingtonas . — Prezi
dentas Reaganas oficialiai už
baigė JAV kariuomenės įsi-
vėlimą į Libano reikalus. Kovo 
30 d. jis paskelbė, kad karo lai
vai, buvę prie Libano krantų, 
išplaukė toliau į Viduržemio 
jūrą. Anksčiau buvo tvirtinta, 
kad marinai Libane tik pakei
tė savo pozicijas, persikel
dami toliau į Vakarus, — į 
karo laivus. 

Prezidentas pabrėžė, kad A-
merikos interesai Libane 
nepasikeitė, Libanas nėra 
„apleidžiamas", tačiau šiuo 
metu daugiau nebereikia tarp
tautinės kariuomenės. 

Amerikos kareivių Libane 
liko nedidelis skaičius. Mari
nai Beirute saugo JAV amba
sadą, dar liko nenastatytas 
skaičius armijos karių, kurie 
treniruoja Libano kariuo-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Egipto prezidentas Muba-
rakas pareiškė viltį, kad greit 
bus atgaivinti Egipto diplo
matiniai ryšiai su Sovietų 
Sąjunga. Buvęs prezidentas 
Sadatas atšaukė savo diplo
matus iš Maskvos 1978 m. ir 
ištrėmė sovietų ambasadorių 
1981 m. 

— Rumunijos ambasadoje 
iš ketvirto aukšto lango iš
krito jaunas rumunas. Pran
cūzų policija aiškina mirties 
priežastį, nes rumuno kūne 
rastas įsmeigtas peilis. Jo dra
bužiuose rasti dokumentai 
rodo, kad Nicolai Iosie buvo 
inžinierius, rumunų komunis
tų partijos narys. Viena pran
cūzė moteris matė, kaip jo kū
nas krito iš ambasados lango. 

— Senatorius Goldwater pa
sakė Virginijoje kalbą, kurioje 
pranašavo, kad demokratų 
partija gali nominuoti kan
didatu į prezidentus sen. 
Edward Kennedy, nors jis 
p a s k e l b ė , kad j i s ne
kandidatuoja. Goldwateris ma
no, kad demokratų kon
vencijoje balsai bus taip su
skilę, jog nei Hartas, nei Mon
dale neturės daugumos. 
Tuomet demokratai kviesią 
Kennedį. 

— Gynybos sekretorius 
Weinbergeri8 lankėsi Graiki
joje, kur jį pasitiko 20,000 žmo
nių demonstracija, protesta
vusi prieš JAV karines bazes 
Graikijoje ir prieš Amerikos 
paramą Turkijai. 

— Sovietų „Pravda" rašo, 
kad Amerikos administracija 
nieko nedaro mažinti pasau
lyje įtempimus, o daro viską 
naikindama detante. Rea-
gano vyriausybė užsiima tuš
čia retorika, kuri padėties 
nepagerina, rašo laikraštis. 

— Turkijos vyriausybė rea
gavo į JAV senate kilusius 
reikalavimus sumažinti Tur
ki jai numatytą ka r inę 
paramą. Užsienio reikalų mi-
nisteris Halefoglu pasakė, kad 
toks kelias yra garantija, kad 
Kipro problemos nebus iš
spręstos. 

— Brazilijos valdžios rapor
te apie vasario 25 d. natūralių 
dujų vamzdžio sprogimą Sao 
Paulo priemiestyje sakoma, 
kad sprogime žuvo 508 
žmonės. Gaisras daug lavonų 
sunaikino. Žuvusių galėjo būti 
apie 700. 

Hondūras pašalino 
kariuomenės vadą 

T e g u c i g a l p a . — Hon
dūras Centrinėje Amerikoje 
yra svarbiausias JAV sąjun
gininkas. Čia ateinantį sek
madienį turi prasidėti karo 
manevrai „Grenadero 1". Dar 
už trijų savaičių buvo planuo
ti didesni jungtiniai karo pra
timai „Ocean Venture 84". 
Juose turi dalyvauti 30,000 
amerikiečių karių. Iš Hondūro 
veikia CIA remiami Nikarag
vos sandinistų valdžios prieši
ninkai, vadovaujami demok
ratinių Nikaragvos jėgų, kurių 
galva Adolfo Calero. Todėl 
pasaulio spaudos dėmesį 
sukėlė iš Hondūro šeštadienį 
atėjusi žinia, kad staiga pasi
traukė Hondūro kariuomenės 
vadas gen. Gustavo Alavarez 
Martinez. J i s buvo kariniu 
lėktuvu išvežtas į Kostariką. 
Kariuomenės vado pareigas 
laikinai paėmė valstybės pre
zidentas Roberto Suazo Cordo-
va. 

Kartu su generolu Alvarezu 
iš pareigų pašalinti trys aukš
ti karininkai: kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Jose 
Bueso Rosa, saugumo poli
cijos viršininkas gen. Daniel 
Bali Ca8tillo ir jūrų laivyno 
viršininkas gen. Ruben Mon-
toya. Iš senosios kariuomenės 
vadovybės savo pareigose liko 
tik du: aviacijos viršininkas 
gen. Walter Lopez Reyes ir 
kariuomenės generalinis in
spektorius gen. Rosales 
Abella. 

Hondūro vyriausybė, pa
skelbusi apie karininkų pakei
timą, neskelbia, kas įvyko. 

Lenkijos kryžių 
konfrontacija 

Varšuva. — Lenkijos ka
talikų vyskupų konferencija 
pareikalavo, kad iš mokyklų 
nebūtų pašalinami krucifik
sai. Tai labai svarbus klau
simas, mes reikalaujame, kad 
kryžiai būtų sugrąžinti į 
mokyklas, iš kurių jie buvo 
pašalinti, sakoma vyskupų 
pareiškime. Kryžiai turi likti 
įstaigose, kur auklėjami jauni 
lenkai, sakoma vyskupų laiš
ke, kuris sekmadienį buvo pa
skelbtas iŠ sakyklų. 

Lenkų vyriausybė tvirtina, 
kad viešose mokyklose kryžių 
laikymas laužo konstituciją, 
kuri atskiria Valstybę nuo 
Bažnyčios. Valdžios kalbė
tojas Jerzy Urban pasakė ko
respondentams, kad vyriausy
bė nenori susikirtimų su 
Bažnyčia, tačiau savo nuo
monės dėl kryžių mokyklose 
nemano keisti. 

„Solidarumo" buvęs pirmi
ninkas Walesa pasakė, kad 
darbininkai palaiko lenkų jau
nimą, kuriam valdžia paskel
bė karą. Dėl kryžių tauta ne
darys nuolaidų, nes čia 
paliečiami mūsų vaikai ir tau
tos ateitis, pasakė VValesa. 

Lenkijos saugumo policija 
sustiprino kratų ir tardymų 
bangą. Vasario ir kovo mėne
sį buvo suimta 250 valdžios 
priešų. Ypač gaudomi nele
galios l i tera tūros spaus-
dintojai ir platintojai. 

Garwoline mokyklų admi
nistratoriai išvarė iš mokyklų 
300 mokinių ir du mokytojus. 

Prezidentas nuramino tautą, 
kad valstybėje ramu, gy
venimas normalus. Jokio 
kariuomenės judėjimo ar nera
mumų užsienio diplomatai 
nepastebėjo. Vyriausybė 
paskelbė, jog valstybės tary
ba Hondūro parlamentui pa
teiks trijų kandidatų sąrašą, iš 
kurio bus parinktas naujas 
karinių jėgų vadas. 

Gen. Alvarez Martinez buvo 
laikomas JAV draugu ir 
sąjungininku. CIA veikla 
Hondūre buvo glaudžiai deri
nama su generolo štabu. Kai 
kurie Hondūro opozicijos 
veikėjai net tvirtino, kad ge
nerolas Alvarez buvo visiškas 
JAV ambasadoriaus John Ne-
groponte tarnas. Kartą gene
rolas į tai korespondentams 
atrėžė: „Joks ,gringo' man 
nepasakys, ką daryti". Pripa
žįstama, kad generolas buvo 
kietas antikomunistas, tačiau 
Hondūre kalbama, kad jam 
per daug rūpėjo asmeninis 
turtas. Jis savo įtaką nau
dojęs praturtėjimui, nuosavy
bių pirkimui, įsivėlimui į biz
nio planus. Generolas gerai 
sugyvenęs su JAV armijos 
generolu Paul Gormanu, kuris 
v a d o v a u j a i š P a n a m o s 
Pietinei komandai. 

Dar neaišku, ar pašalinti 
generolai bandys organizuoti 
sukilimą prieš civilinę valdžią, 
kuri Hondūre veikia tik nuo 
1982 m. Prieš tai 10 metų kraš
tą valdė karinė diktatūra. 
Amerikos kariniai sluoksniai 
paneigia, kad pakeitimai buvo 
vykdomi su Amerikos žinia. 
Tai esąs grynai vidinis Hon
dūro reikalas. 

menę, liko karininkų, kurie ko
ordinuoja Amerikos ginklų 
siuntimą Libano vyriausybei. 
Artimoje ateityje tie kari
ninkai išvažiuos, nes ginklų 
siuntimas sustabdytas. 

— Izraelio artilerija ir tan
kai apšaudė Libane Bekaa 
slėnį, kur pastebėtos palesti
niečių partizanų pozicijos. Šis 
apšaudymas palietė ir sirų 
apkasus. Praėjusią savaitę 
buvo sužeisti aštuoni Izraelio 
kareiviai. 

Laukiama karštų 
Izraelio rinkimų 

Je ruza l ė . — Izraelio parla
mento rinkimai bus liepos 23 
d. Darbiečių partijos įtakingi 
nariai: buvęs prezidentas Na-
von ir buvęs premjeras Rabin 
jau paskelbė, kad jie į premje
ro vietą nekandidatuos ir pa
rems partijos vado Shimon 
Pereso kandidatūrą. Darbie-
čiai. kaip žinoma, valdė Izra
elį daug metų, tačiau pralai
mėjo rinkimus 1977 m. 

Valdančioji partijų koali
cija nėra vieninga. Didžiau
sios Herut partijos suvažia
vimas įvyks balandžio 12 d. 
Partijos vadas, dabartinis 
premjeras Shamiras. vėl ren
giasi kandidatuoti, tačiau kai 
kurie partijos vadai siūlo iš
rinkti premjeru dabartinį vi
cepremjerą David Levy. Be jo 
savo kandidatūrą siūlo buvęs 
gynybos ministeris Ariel Sha-
ron. kuris turėjo pasitraukti iš 
gynybos ministerijos po 
Libane įvykusių palestiniečių 
skerdynių. Šiuo metu jis liko 
ministeriu be portfelio. Sha-
ronas iš visų Likudo koali
cijos „vanagų" laikomas di
džiausiu ..vanagu". Darbiečių 
Peresas laikomas nuolai
džiausiu liberalu. Juodviejų 
susikirtimas būtų Izraelio poli
tinių jėgų poliarizavimas. 

KALENDORIUS 

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

Balandžio 4 d.: Izidorius, 
Alėta, Algaudas, Eglė. 

ORAS 

Saulė teka 5:32, leidžiasi 
6:17. 

Debesuota, gali lyti, tempe 
ratūra dieną 55 1., naktį 35 1. 

. 
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ATSIMETĖLIO 
PASISAKYMAS 

Gerbiamas Daktare, „Pulk 
ant kelių ir dėkok Dangui, jei 
esi tikintis, o jei ne — tai Gam
tai.." Taip patari Tamsta 
senam žmogui persiritusiam 
80 m. ir esančiam sveikam. 

Tamsta įdomus įvairiais pa
tarimais ir savotiška mįslė 
kaip mąstantis žmogus. Bet 
jau laikas save aiškiau išryš
kinti, būtent: 

Ką Tamsta supranti sąvoka 
Dangus (didžiąja raide)? 
Dievą? Ar Tamsta tiki, kad 
yra dangus? Jei taip — kur? 
Kas į jį pateks ir kada? Jei jau 
yra dangus, tai gal ir pra
garas? Su velniais ir amžinom 
kančiom? 

Ar Dievas (Dangus) koks ko
mersantas, kad prieš jį reikia 
klauptis ir dėkoti už sveikatą? 
Ar jis kaip popiežius, kuriam 
reikėtų rankas bučiuoti? Ar 
visoki klūpojimai prieš įsi
vaizduojamą Dievą nėra žmo
giško vergiškumo simptomas? 
Simptomas, būdingas žmo
nijai ir dėl kurio lengva viso
kiems poli t iniams, reli
giniams ir ideologiniams 
žuvautojams su viliojančiom 
meškerėm pajungti žmones 
autoritetams ir dvasiškai - ko
mercinėm institucijom! 

Jei Dievas yra kaip mistiš
ka dvasia ar jėga, tai tai jėgai 
žmogus turėtų būti laisvai 
mąstantis, save gerbiantis 
individas, o ne koks klūpčio-
jantis vergas. J am nereikalin
ga žodinė malda, monotoniški 
nuvalkioti žodžiai. J a m 
žmogus turėtų būti įdomus, 
spinduliuojąs kilniais polė
kiais, tikslinga akcija ir nuo
latiniais ieškojimais, o ne 
apsikarstęs ideologiniais žibu
čiais ir religinėm - fantas
tinėm svajonėm apie po
mirtinį gyvenimą. 

Ar Tamsta nepamanai, kad 
tikintis žmogus, save įsprau
dęs į dogmas ir ritualus, tam
pa vergu įvairių komerciškai 
religinių institucijų, kurios 
stabdo buities pažangą ir esti 
priežastis visokių negerovių? 
Ar ne laikas propaguoti žmo
gų laisvą nuo bet kokių žmo 
giškų cirkų, maskaradų ir 

. kvailiojimų? Laisvą nuo 
komercinių maldų, duoklių, 
dešimtinių ir tariamų Dievo 
įgaliotinių čia žemėje. „įgalio
tinių" pasišovusių žmones val
dyti irnebetkaip.betsubizūnuir 
grasinimais pomirtinio gy
venimo kančiomis! 

Netikintiems Tamsta patari 
melstis gamtai. Bet gamta yra 
visuma to, kas yra: su Tamsta 
manimi, žiurkėm, mikrobais, 
žvaigždėm ir planetom. Ar 
nebus tada malda bučiavimas 
vėjo?... Man rodos, kadnėrane-
tikinčio žmogaus. Tik vieni tikiį 
įvairius Biblijos pranašus ir 
komentatorius, kiti Korano iš
minčiai pavergti, tretiems įdo
mus žydiškas Dievas, ketvirti 
turi individualią Dievo sam
pratą, skirtingą nuo esamų reli
gijų. Vadinami ateistai tikiirgi, 
bet ne į kokias ten fantastiškas 
dievybes, o gamtos jėgas. Dar 
kiti abejoja visaisirnuolattiria, 
ieško viso to, kas įdomu, kas pa
slaptinga. Visokie ritualiniai 
klūpčiojimai yra žmonijos 
egzistencijos karikatūra. 

Reiškiu Tamstai pagarbą. 

SIO SKYRIAUS 
PASISAKYMAS 

Kiekvienas iš mūsų kam 
nors priklausome savu gy
ven imu, d a r b u ir nus i 
teikimais: šeimai, visuomenei, 
darbovietei, pasaulinei bei reli

ginei bendruomenei, tautai, 
valstybei... Prasišalinusįjį iš 
bet kurio tokio susigrupavimo 
savanoriškai ir dėl skirtingų 
savo nusiteikimų galima lai
kyti atsimetėliu. Religinę 
bendruomenę apleidusysis 
kartais apšaukiamas atska
lūnu. 

Taip ir turime atsimetėlių -
atskalūnų nuo lietuvybės, 
šviesos, religijos, teisybės, 
logikos, sveiko protavimo... 
Tokie yra veiklūs tai gėryje, 
tai blogyje, priklausomai, 
kokius darbus atsivertę dirba. 
Jie yra daug veiklesni nau
jame nusiteikime, palyginus 
su jų veikla pirminiame sto
vyje. Šv. Augustinas yra į gėrį 
atsivertėlio pavyzdys. Kuris 
nors mūsiškis atskalūnas yra 
blogio įsikūnijimas, nes jis 
lengvatikiams siūlo gėrį be 
gerų darbų, juos vadindamas 
purvinais skudurais. 

Ir Tamsta esi pavyzdys atsi
vertėlio veiklos, deja, dvejo
pos. Juk Tamsta savo mo
tinėlės nemeluotame tikėjime 
augintas, pasisavinai žmoniš
kumo pagrindus ir jų pagalba 
dar ir dabar žmoniškas esi: 
jaudiniesi dėl stokos žmoniš
kumo savo aplinkoje. Tamsta 
atsimetei tik nuo Tamstai 
nepriimtinų religinių paviršu
tiniškumų ir su jais kovoji — 
net piestu laiške stojies prieš 
juos. Tai teigiama atsivertėlio 
veiklos pusė. 

Deja, te is ingai besielg
damas — prieš neesminius 
dalykus religijoje pasisaky
damas, Tamsta įsibėgėjęs 
savo laiške išreiški nedovano
tinus — žmoniškam ir švie
siam žmogui nepriimtinus 
tvirtinimus. Tai neigiamoji 
atsimetėlio veiklos dalis. Štai 
ji papunkčiui paduodama. 

1. Paviršutiniškumai reli
gijoje nėra esminis dalykas, 
gal ir gerai, kad jų atsikratai 
— ne visiems jie prie širdies. 
Bet kaip besielgdamas negali 
prieštarauti ne tik religinei, 
bet kartu ir mediciniškai 
tiesai: negali niekinti pasi
kartojančios maldos. Negali 
dėl to, kad pasikartojanti 
malda — toks dvasinis - emo
cinis susikaupimas - medita
cija, nemeluota, iš širdies 
einanti yra naudinga žmogui. 
Ji tokia dabartinės medicinos 
naudojama kaip vienas 
geriausias vaistas žmogaus 
pairusių nuotaikų tvarkymui. 

2. Dalinį blogį — kai kurių 
tikinčiųjų nevykusį elgesį 
laikai už visuotinį, — peiki 
visus dvasiškius ir jais pasiti-
kinčiuo8iu8. Tai baisus ne
žmoniškumas. Taip elgda
masis užsimerki prieš mūsų 
tautos dvasinius perlus: 
Prunskius. Zakarauskus , 
Balkūnus, Stasius, netolimos 
praeities Krupavičius, Albavi-
čiu8, Linkus, Tumus... Išmin
tingasis nori būti pagirtas tik 
nuo pagirto vyro. O nė vienas 
pastarasis nepagirs Tamstos 
vienpusiškumą peikiant iš 
eilės visus dvasiškius. 

3. Tamsta mėgini statyti 
namą nuo stogo pradėdamas: 
kalbi apie aukštus siekius, 
kurie tik asmenybe susitvar
k iu s i ems į m a n o m i įgy
vendinti, niekuo neprisidė-
damas prie savo ir artimo 
asmenybės (nusiteikimų) pa
gerinimo. Tamsta čia tuo 
reikalu fantazuoji taip stip
riai, kad apsitemdai tikslą, 
kurį čia pat gali pasiekti. Pats 
gali sava veikla prisidėti prie 
tikrų — asmenybe sveikų — 
žmonių (tapusių tėvais) pa
gausinimo. Tokie tėvai pajėgs 
trejopai geriau atlikti savas 
pareigas: pajėgs vaikus žmo
niškai mylėti, jų elgesius 

Gail. sesuo Ona Ankienė matuoja kraujospūdį Albinui Mickui 
Sodybos ambulatorijoje. N u Q t r M N a g i < > 

pulti ant tikinčiųjų, nes neturi
te kuo tinkamesnių pakeisti jų 
turimą dvasinį gėrį. Jų 
niekinimą palikime bedievy
bės davatkoms, o mes patys 
eikime per savo paties gerė
jimą kurti daug patrauklesnį 
pasaulį. Juk ne visi tikintieji 
yra menkuoliai, o Tamsta juos 
niekini vien" dėl to, kad jie yra 
kitaip savus plaukus susišu
kavę. 

5. Teigiame, kad būtino ir 
žmogui naudingo darbo 
marios, o darbininkų tik sau
jelė. Visai neverta Tamstai 
niekinti tikinčiuosius — pats 
laikas leisti savą energiją nau
dingai veiklai savo paties ir 
artimo naudai. Ką jiems duosi, 
tikėjimą iš jų atėmęs, neva 
Deglųjų Begėdžių nedė
kingumu juos „papuoši"! 
Versk save pamilti taip labai 
Tamstos nekenčiamus tikin
čiuosius, nes tik tokia 

N a u j a S o d y b o s g y v e n t o j a d a n t ų 
g y d y t o j a A n t a n i n a M a č i u i k i e n ė 
s t i p r i n a s i s v e i k u ir s k a n i u — 
l i e t u v i š k u m a i s t u S o d y b o s u ž k a n -

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

meilinga veikla galės būti pa
puoštas Tamstos gyvenimas. 
Savyje verdantį nedėkingumą 
Kūrėjui negali tik atsidavimu 
Mefistui pakeisti! Junkimes 
visi į būtiną artimui pagalbą. 
Dėl asmenybės menkumo da
bartiniai žmonės per daug 
skęsta narkotikuose, svai
galuose, rūkaluose, ištvirkavi
me, apkalbose, vienas kito 
nepakentime, artimo ne
gerbime, senelių apleidime, 
tikros religijos vietoje reli
giniais blizgučiais pasiten
kinime... 

Jau iš 10 mokinių tik trys 
gauna mokyklos baigimo 
diplomus. Menkų knygų ir 
tokios spaudos skaitytojai 
nuodyja savo protą ir asmeny
bę taip, kaip savo kūną žaloja 
netikusiu maistu besimai
tinantysis. 

Duok savą ranką jau 
dirbantiesiems — paklydu-
siojo į tiesų kelią vedantie
siems, Gerbiamasai šio laiško 
Rašytojau, ir eikime puoštis 
vertingiausiais papuošalais 
per paklydusiam įvairiose sri
tyse tvirtos ir teisingos 
pagalbos teikimą! 

Taip gražia — teisinga 
kalba parašęs laišką, Tamsta 
pilnai esi pajėgus leistis į nau
dingiausią sau ir artimui 
veiklą. Geriausios sėkmės 
Tamstai tokioje kelionėje! 

P.S. Jei Tamsta esi alergiš
kas Dangui ir pragarui, tai 
persistatyk juos sau, kaip gėrį 
ir blogį, o jei ir pastarieji 
neranda vietos Tamstos galvo
je, tai pats laikas keisti ma
kaulėj esamą bulvinę košę kuo 
nors vertesniu. 

T H E L T T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y ( U S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 

Publ i shed dai ly except S u n d a y a a n d Mondaya . Legal Holidaya, 
Dec . 26th. a n d Jan . 2 n d by the L i thuan ian Cathol ic Presą Society. 
S e c o n d c lasa postage pa id at Chicago , IL. 

Poetmastfcr: Send addrees c h a n g e s to Draugas 4545 W. 63rd S t , 
C h i c a g o , IL 60629. 

Subscript ion Rates $50.00 — Chicago, Cook County, Ill inois and 
C a n a d a . Elsewhere in the U.S.A. $50.00 Foreign countries $60.00. 

P a š t o i š la idas m a ž i n a n t , p a k v i t a v i m a i už g a u t a s prenumeratas 
nes iunc iami . A n t D R A U G O prie kiekvieno skaitytojo adreso, g a v u s i i 
jo mokest ) , a t žymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

Y2 metų 3 mėn. 
DRAUGO prenumerata mokama iš anks to 

metams 
Chicago ir Cook County $50.00 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 
Užs ienyje $50.00 
Kitur — Amerikoje . . $50 00 
Savait inis (Sestad.pried.') $30.00 

$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$19.00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

• Admini s trac i ja dirba kas
d ien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
n i a i s nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakci ja dirba kasd ien nuo 
8:30 - 4:00. " 

• Redakcija s traipsnius ta i so savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo . Juos grąžina tik i i anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neat sako . Skelbimų kainos 
pr is iunčiamos g a v u s prašymą. 

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 t v.v. 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Vakndos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

j i e m s kontroliuoti bei leisti 
normaliai vystytis. 

Tik taip tėvams elgiantis 
ims gausėti tikrų žmonių skai- St. Petersburg, Fla. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
čiu8 mūsų aplinkoje. Tokius 
žmones apšvietę, jų gausiau 
prisiauginę ir juos atsakingas 
vietas patalpinę susilauksime 
žmoniškesnio ir Tamstos tei
singai pageidaujamo gyve
nimo. Vien pageidavimais, 
šauksmais, peikimais bei reikia
mos minėtos veiklos niekas nie
ko teigiamo nepasiekė, nepasie
kia ir nėra jokių duomenų, kad 
kada nors pasieks. 

Todėl Tamstai reikia grieb
tis išmintingam žmogui tinka
mos veiklos, visus iš menko 
žmogaus burnos išeinančius 
niekus skleisti paliovus. Tokie 
menko žmogaus niekai seniai, 
jau Lietuvoje gyvenant, buvo 
skleidžiami, o Tamsta juos be
veik žodis žodin savo laiške 
pakartoji. 

Senovė j e i š m i n t i n g a s 
žmogus pasakė, o garbusis 
prelatas Adomas Jakštas 
polemizuodamas su ateistu, 
mano medicinos kurso stu
dentu, pakartojo Dixit stultus 
ir cordo suo-non est Deus 
(pasakė pakvaišėlis savo šir
dyje — nėra Dievo). Taigi ir 
čia Dievą neigdamas Tamsta 
nieko naujo nepasakai. 

4. Žmogaus žinojimą paly
ginus su gausybe nežinomu-
mo, jo pajėgumas prilygsta 
vos tik keletą abėcėlės raidžių 
pažinusiojo mėginimui skai-

traukos ėjo antroji programos 
dalis — pažymėjimų įtei
kimas. Visi Floridoje aukoję 
bent 200 dol. per atstovybę 
gavo pažymėjimus. Jų buvo 

šiais sukaktuviniais Vliko ir 30. Pažymėjimus išdalino prel. 
Tautos fondo 40 metų proga J - Balkūnas, dr. K. Bobelis ir, 
fondo atstovybe* St. Peters- Vacys Urbonas. -Dr. K. Bo-

PAGERBTAS 
TAUTOS FONDAS 

Dr. Peter T. Brazio ofita pereme 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe 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. 

DR. K. G. BALUKAS 
A k u š e r i j a 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 . P u l a s k i Road (Cravvford 
M e d i c a l B u i l d i n g ) . T e l . LL 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

burgo skyrius, kurio pirmi
ninkas yra Alfonsas Plepys, 
surengė neeilinį koncertą kovo 
21 d. 4 v. p.p. Lietuvių Piliečių 
klube. Susirinko apie 300 klau
sytojų. Kanklių koncertą bei 
rečitalį atliko kanklininkė 

belis tarė žodį apie svarbą 
laisvinimo veiklą remti ir prel. 
J . Balkūnas aiškino Tautos 
fondo tikslus ir veiklą per 40 
metų (geriau sakant 67 metų 
veiklą), Kazys Vilniškis pa
dėkojo už paskutiniųjų aš-

Mirga Bankaitytė ir aktorius I aštuonių metų paramą. Floridoj 
per tą laiką suaukota Tautos 
fondui 50,000 dolerių. Dabar 
po tūkstantį dolerių aukojo 
Jonas Valauskas, M. Karaitis 
ir M. Petrauskienė, o Ch. Čele-
dinas davė 667 dol. (su da
vusiais bus tūkstantis). Iš viso 
vakaras atnešė 4677 dol. Už 
aukas padėkojo skyriaus 
pirmininkas A. Plepys. Vaka
ras baigtas Tautos himnu. 
Svečiai buvo pavaišinti 
kavute ir sumušama i s , 
kuriuos parūpino Teresė 
Liutkienė. Nors programa išsi-
tęsė, bet 8kir8tėmės paten
kinti koncertu ir vaišėmis. 

Sekmadienį, kovo 25 d., Mir
ga dar kankliavo bažnyčioje 
per šv. Mišias. Sėkmės jai. 

Vincas Ju ron i s 

režisierius Petras Maželis. 
Mirga Bankaitytė yra stu

dentė, studijuojanti lingvis
tiką Cleveland State universi
tete. Mirga kankliuoja 15-ka 
metų. Baigusi O. Mikulskie
nės kanklių studiją. Kank
liavo Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestre, pasirody
dama kaip solistė. Koncerta
vusi Šiaurės Amerikos mies
tuose, Europoje, Venecueloje, 
Bahamose. Paskutiniu metu 
Romoje šv. Kazimiero jubilie
jinėje šventėje dalyvavo su 
„Grandinėlės" tautinių šokių 
vienetu popiežiaus audien
cijoje. Mirga atliko Mikulskio, 
Švedo ir savo kūrinius — iš 
viso aštuonis dalykus. Klau
sytojams labai patiko ir nesi
gailėjo jai plojimų. 

Aktorius Petras Maželis 
buvo Kauno teatro aktorius. 

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

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
"Vai. pagal susitarimą, pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; še.štad. 10-3 vai 

Ot» 735 4477 Ru 246-0067 arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T V G Y D Y T O J A S 

4 6 0 0 IV. 1 0 3 St. O a k Lavvn 
Tel. 4'23-8380. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs . tel. LL 5-0348; Re*. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
CVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV o3rd St 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 

o=-8 antr 12—o. wnkt 1 0 - 1 2 . 1—o 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
, . GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. AL6IS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

J O K Š A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

tyt i gyvenimo paslapčių Clevelando „Vaidilos" teatro 
knygą. Todėl ir Tamsta per- meno vadovas, režisierius ir 
anksti veržies į išaižymą dekoratorius. Šeštame Dra-
dievybės esmės, dangaus mos festivalyje Chicagoje lai-
vietovės, kas į jį pateks ir mėjo tris žymenis. J is reči-
kada... 

D a b a r t i n e i m e d i c i n a i 
daugelis net iš pažiūros 
paprastų dalykų nėra žinoma. 
Sakysim, niekas dar nežino, 
kodėl skrandžio žaizda vie
nam yra skausminga, o kitam 
ne. Taip ir gamtininkam 
neaišku, kaip Lietuvoje išpe
rėtas gandras pajėgia nu
skristi šešis tūkstančius mylių 
j Afrika ir vėl i tą pačią vietą 
sugrįžti. Apie sudėtingiausią 
kepenyse cheminių reakcijų 
eigą žinios irgi labai ribotos. O 
apie žmogaus sudėtingą vysty
mąsi — toli gražu iki pilno 
supratimo. Taip dedasi visuo
se dalykuose — mums dar toli 
g r a ž u iki p a k a n k a m o 
supratimo apie paslaptis neži
nomos šalies. 

Todėl Tamstai neverta užsi-

tavo du monologus (Inčiūros ir 
Grušo dramų) ir Jogailos laiš
ką iš „Milžino Paunksmės" — 
B. Sruogos. 

Programos pravedėja Mari
ja Peteraitienė padėkojo kank
lininkei Mirgai Bankaitytei, 
įdėjusiai daug laiko ir širdies 
populiarinti kanklių muziką 
lietuvių liaudies menui, kuri 
šiandien savo švelnumu, žavia 
ir įvairiaspalve kanklių muzi
ka mus nuneša į senolių vai
dilų kanklininkų apdainuotą 
karžygių Lietuvą. Taipgi didi 
padėka aktoriui, režisieriui 
Petrui Maželiui už pasigė
rėtinai atliktą programą, kuri 
priminė mums Nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
metus ir Kauno didžiojo teat
ro gražiausius laikus. Abiems 
įteikta dėkingumo gėlių. 

Po penkiolikos minučių per-

Palm Beach, Fla. 
LIGOTIEMS 

APSIGYVENIMAS 
Kiekvienas, prieš išeidamas 

į pensiją, pradeda galvoti, kur 
reikėtų praleisti gyvenimo 
saulėleidį. Daugumą šiaurėje 
gyvenančių vilioja šiltas 
klimatas — Florida. Atvažia
vę į Floridą, vieni perka 
namus, kiti gyvena kondomi-
niumuose. Turintiems silpnes
nę sveikatą ar nenorintiems 
apsikrauti senatvėje darbais, 
patartina kreiptis į Karme-
ličių seselių pensininkams 
išlaikomus namus. Adresas: 
The Pennsylvania Residence, 
208 Evernia St., West Palm 
Beach, Florida, 33401. Tele
fonas: 305-655-4665. Atskiri 
kambariai su patogumais. 
Geras maistas. Švari aplinka 
prie vandens. Katalikų koply
čia. Norint susipažinti smul
kiau, galima atvažiavus pas 
seseles apsistoti porai dienų. 
Seselės maloniai priima ir 
aptarnauja. 

MA. 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimą 

I ' 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

392S VVest 59th Street 
V a i pirm. , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Trec\ ir sėst uždaryta 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTĮ; OYDVTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta tre< 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

V a l a n d o s pagal sus i tar imą — Pirm 
antr , trei . ketv ir iestad 

Dr. Juozo Meškausko ofi*a peretne 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt. 
J ^ g p Tik susitarus 3 iki 

T e l . o f i s o ir b u t o : O l y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trec\ Sėst 12 iki 4 vai popiet 

DU IRENA KURAS 
GYDYTOJA P CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV s i*t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
O f i M tel- RE 7 11M; rezid. 239-291* 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

P R O S . ATO CHIRLRGrjA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 
Sešt pagal sutar imą. 

Of iso tel. 776-2880, rez. 448-554$ 

? P . 

Of iso tel. 434-2123, namų 448-619 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2 4 5 4 W w t 71tt Strart 
Pirm., antr, ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

O f s . tel. 586-3166; nam y .,61-3772 

DR. PETRAS 2LI0IA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

2-6; ieltadjeniau patai •utitaruruj 
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Pabaltijy ir išeivijoje 

SUKTA KGB VEIKLA 
Amerikos latvių sąjungos 

informacijos biuro leidžiamas 
biuletenis „Latvian News 
Digest" savo naujausiuose 
numeriuose paskelbė prane
šimą apie buvusio KGB agen
to įmanus Lesinskio atskleis
tas paslaptis apie KGB klaikią 
veiklą Pabaltijy ir išeivijoje. 
Lesinskis 20 metų dirbo KGB 
tarnyboje ir žino daug jų 
paslapčių. Į šias pareigas jis 
buvo įtrauktas prievarta: 
padavė Latvijoje prašymą 
gauti darbą. Jį apkaltino, kad 
kai ką nuslėpė iš savo praei
ties ir grasinimais privertė 
įsijungti į KGB veiklą. Du 
dešimtmečius dirbdamas KGB 
eilėse, jis ryškiai pamatė, kad 
vadinamoji Draugystės sąjun
ga (kitose Pabaltijo valsty
bėse turinti Tėviškės vardą) 
yra KGB padalinys. Dirbda
mas toje sąjungoje Lesinskis 
turėjo palaikyti ryšius su KGB 
g e n e r a l m a j o r u L o n g i n u 
Ardukevičium. 

Po kurio laiko KGB pasiuntė 
jį į Maskvą vienerius metus 
užsitęsusiam treniravimui. 
Buvo paruoštas išsiųsti į 
Vakarų Vokietiją kaip nele
ga lus imigran tas . Buvo 
išlavintas rinkti ir perduoti 
žinias, palaikyti ryšį špionažo 
tinkle, išsisaugoti valstybės 
seklių, perduoti šifruotas infor-
maci jas . Buvo i š lavin tas 
vartoti ginklą. Instruktoriai 
jam smulkiai išdėstė, kaip 
grobiami žmonės V. Vokietijo
je ar Austrijoje, kaip jie 
n u g a b e n a m i už geležinės 
uždangos, kaip KGB agentai 
įsilaužia į seifus. 

Tačiau Lesinskis buvo 
nukreiptas į kitą darbą: kaip 
laikraštininkas buvo pastaty
tas redaguoti laikraštį „Dzim-
tenes Balss" (Tėviškės balsas). 
Ta i la tvių sava i t raš t i s , 
s i u n č i a m a s u ž s i e n i n . 
Lesinskis buvo padarytas 
pirmininku komiteto palaiky
ti ryšius su užsienin pateku
siais latviais. Tai kita KGB 
fronto organizacija. Jos siekis 
— kultūriniai ryšiai su lat
viais, gyvenančiais užsienyje, 
siekiant juos infiltruoti ir 
ardyti išeivių bendruomenes 
Europoje ir Amerikoje. Taip 
pat buvo siekiama, kad KGB 
špionažo ekspertai gautų kvie
timus, iš atskirų asmenų ar iš 
grupių į Europą, į Vakarus. 

KGB net vartoja tokias 
klastingas priemones, kaip į 
atvykstančių jaunų vyrų iš 
vakarų kambarius pasiųsti 
merginas, kurios vėliau padė
tų šantažuoti ir panaudoti 
neatsargius turistus nustaty
tiems tikslams. 

Lesinskis liudija, kad KGB 
yra infiltravusi išeivijoje 
gyvenančias estų, lietuvių, 
ukrainiečių, armėnų ir kitas 
grupes, siekdama panaudoti 
KGB tikslams. 

Kai Lesinskis buvo paskir
tas pareigūnu Jungtinėse 
Tautose, į New Yorką išsikvie
tė iš okupuotos Latvijos dukte
rį ir žmoną ir po 20 metų 
planavimo, bebūnant KGB 
tarnyboje, 1978 m. paprašė 
politinio pabėgėlio teisių JAV-
se. 

Dabar jis išryškina kaip 
leidiniuose tokiuose kaip 
„Politiskie Bėgli Bez Maskas" 
(Poli t iniai pabėgėliai be 
kaukės) ar „Daugavas vana-
gi" (Dauguvos vanagai) yra 
šmeižiamos išeivių organi
zacijos, tokios kaip Amerikos 
latvių sąjunga ar panašios 
V a k a r ų Vokie t i jo je a r 
Australijoje. Stengiamasi jų 
vadovybės narius, rašytojus, 
emigrantų spaudos bendra
d a r b i u s a p š a u k t i n a c i ų 
bendrada rb ia i s . Lesinskis 
paliudijo, kaip KGB inspiruo
tuose leidiniuose, tokiuose 
kaip „Žmonės be sąžinės", 
skelbiami KGB falsifikuoti 
dokumentai . Amerikiečių 
Specialių investigacijų įstaiga 
OSI turėtų įsidėmėti Aį ypatin

gą pareiškimą. Lesinskis buvo 
paklaustas: „Ar gali būti 
bešališkas teismas kieno nors, 
kai vieninteliai kaltinimai 
prieš jį yra dokumentai, atei
ną iš tokių leidinių, kaip aukš
čiau minėtieji, ar liudijimai, 
atsiradę iš KGB tarpininkavi
mo?" Lesinskis pareiškė: „Aš 
neduočiau jokios galios 
j o k i e m s s o v i e t i n i a m s 
d o k u m e n t a m s ar sovie
tiniams liudininkams šito
kiose bylose". 

Lesinskis pasakojo, kaip jis, 
redaguodamas „Tėviškės 
balsą", dirbo nuolatinėje KGB 
majoro B. Borgs, vėliau kito 
KGB majoro — M. Kokorevics 
priežiūroje. Su jais turėjo susi
tikti kelis kartus savaitėje, 
duoti jiems informacijas raštu, 
išklausyti jų parėdymų, taip 
dirbdamas 23 metus. Lesins
kis liudija, kad Kultūriniams 
ryšiams su užsieny gyvenan
čiais latviais palaikyti komi
tetas, įkurtas 1964 m., vėliau 
tapo leidėju „Tėviškės balso". 
Tos organizacijos prezidiumo 
pirmininku buvo pats Lesins
kis ir jis paliudijo, kad ta 
organizacija dirba artimai su 
KGB. Visa tos organizacijos 
veikla, liečianti užsieny 

I gyvenančius latvių išeivius ar 
atvykstančius turistus, tvarko
ma KGB direktyvomis, atei
nančiomis iš komunistų parti
jos centro. 

ĮSPŪDINGOS SV. KAZIMIERO 
IŠKILMĖS PHILADELPHIJOJ 

Lesinskis paliudijo, kad 
Latvija ir Lietuva turi savo 
KGB branduolius, kad Tėviš
kės draugi j oš, siekiančios 
ryšių su išeiviais, tikslas yra 
ardyti jų veiklą. Lesinskis 
liudijo apie Tėviškės vadovy
bėje pastatytą gen. Karvelį, 
joje dirbančius Kazakevičių, 
M. Žakevičių, J . Lukoševičių. 
L e s i n s k i u i r e d a g u o j a n t 
, .Tėviškės b a l s ą " , KGB 
duodavo instrukcijas veikti 
prieš jo tautiečių bendruo
menes išeivijoje, varyti propa
gandą prieš JAV gyvenan
čius išeivius, apšaukiant juos 
karo kriminalistais, priklau
siusiais organizacijoms, ku
rioms vadovavo karo krimina
listai, nors tai buvo melas. 
Taip pat KGB jam liepdavo 
skelbti, kad emigrantų organi
zacijų vadai dirba vakariečių 
žvalgybos tarnyboje. Jis turė
jo skelbti, kad tie išeiviai — 
karo kr iminal is ta i vykdė 
nusikaltimus prieš žmogaus 
teises, būdami Latvijos poli
cijoje, Latvijos savisaugos 
daliniuose vokiečių okupa
cijos metu. Buvo siekiama juos 
diskredituoti prieš jų tautie
čius ir prieš žmones to krašto, 
kuriame išeiviai gyvena. Tuo 
buvo siekiama, kad jie neturė
tų pasekėjų, norėta, kad vaka
riečių vyriausybės nekreiptų 
reikiamo dėmesio į išeivijos 
vadų keliamus reikalavimus 
ištraukti įgulas iš Latvijos ir 
panašiai. 

Buvo siunčiami korespon
dentai į įvairias Latvijos 
vietas ir jie ten susektus nacių 
metu vykdytus nusikaltimus 
turėjo surišti su išeivijos 
vadovaujančiais asmenimis. 
Pačiam laikrašty KGB agen
tai rašydavo straipsnius, 
kaltinančius įtakingus išei
vijos žmones. Taip daroma ir 
Lietuvoje leidžiamoje „Tieso
je". 

Nuo KGB atsimetusio 
Lesinskio liudijimas svarbus. 
Jis žinomas JAV vyriausybės 
žmonėms ir Specialių investi-

I gacijų įstaigai. Tai perspėji
mas, kad negalima bendra
d a r b i a u t i su KGB 
kontroliuojamomis įstai
gomis, keliant bylas dėl taria
mų karo nusikaltimų. Už juos 
atsakingi naciai . Laikas 
nutraukti varginimą lietuvių 
ir kitų išeivių, jungiantis į 
KGB tikslus. Ir mūsų išei
viams reikia didesnio apdairu
mo ir atsargumo saugantis 
KGB klastų ir pinklių. 

Juoz. Pr 

Komitetas, sudarytas iš 
Philadelphijos trijų lietuviškų 
parapijų klebonų ir visų 
organizacijų bei sambūrių 
atstovų, intensyviai darbavos 
tris mėnesius, norėdamas gali
mai gražiau ir iškilmingiau 
paminėti šv. Kazimiero 500 m. 
mirties sukaktį- Kad pripil
džius didžiulę Šv. Petro ir Po
vilo katedrą, jubiliejus buvo 
plačiai garsinamas amerikie
čių (Philadelphia Inąuirer, 
Philadelphia Daily News, 
Northeast Times, The Catho-
lic Standard and Times) ir 
lietuvių spaudoje bei per vieti
nę Bendruomenės Balso ra
dijo valandėlę. Šiam reikalui 
ypač daug pagelbėjo plačiai 
diocezijai skaitomas „The 
C a t h o l i c S t a n d a r d a n d 
Times". Kovo 8 d. jame buvo 
išspausdintas gana i lgas 
straipsnis, pavadintas Pope 
Pray for Lithuania at St. Casi-
mir Mass., o kovo 15 šv. Kazi
miero iškilmių populiarinimui 
buvo paskirtas net visas 
puslapis. Jame tilpo trys nuo
traukos ir 3 straipsniai: Car
dinal Will Honor St. Casimir 
at Liturgy, Casimir Venera-
ted in Many Countries ir Local 
Man'8 Stamp Chosen. Pasku
tiniajame straipsnyje aprašo
mas dail. Romas Viesulas, 
kurio suprojektuotas šv. Kazi
miero pašto ženklas buvo iš
leistas Vatikane. 

Pagaliau atėjo kovo 18 d., 
sekmadienis. Tą dieną Šv. 
Petro ir Povilo katedroje įvyko 
iškilmingos pamaldos, skirtos 
šv. Kazimiero garbei. Prieš Mi
šias gausiai susirinkusius 

BRONIUS VAŠKAITIS 

maloniai nustebino vargonų! 
virtuozas Jonas Žukas, atlik
damas daugiausia prancūzų 
kompozitorių kūrinius. J o 
meistriškai paliesti katedros 
vargonai skambėjo didingai ir 
giliai smigo j klausytojų šir
dis. Daugelis šio žanro 
muzikos klausėsi pirmą kartą 
ir stebėjosi jos grožiu. Pagrojo 
Louis Vierne — Carillon De 
Westminster 'Pieces de Fan-
taisie, Op. 54), Roger Ducasse 
— Pastorale, Charles Tourne-
mire — Chorai - Improvi-
sation Sur Le „Victimae 
Paschali" ir S. Karg-Elert — 
„Nun Danket Alle Gott" (Op. 
65, No. 59). Koncertas tęsės 45 
min. Specialiuose mišiolėliuo
se, kurių išdalinta per tūks
tantis, buvo nurodyta, kad Jo
nas Žukas, baigęs Kauno 
konservatoriją, 4 m. vargonų 
muzikoje gilinosi pas Marcei 
Duprė Valstybinėje Paryžiaus 
konservatorijoj ir Ecolė Nor
male de Musiąue. Yra koncer
tavęs Lietuvos, Vak. Vokie
tijos, New Yorko, Chicagos, 
Baltimorė8 ir kitose kated
rose. Apie 3 vai., komanduo
jant Amerikos lietuvių vete
ranų posto pareigūnams, pro 
garbės sargybą, sudarytą iš 
jaunimo su tautiniais drabu
žiais, nusitęsusią per visą 
katedrą, pražygiavo su paly
da organizacijų vėliavos. J a s 
sekė koncelebruotų Mišių daly
viai: kard. John Krol, vysk. 
Vincentas Brizgys ir septy
niolika lietuvių kunigų. Kated
ros skliautuose skambėjo visų 

giedamos Pulkim ant kelių 
giesmės žodžiai. Pirmą skai
tymą atliko Marytė Lapera, o 
antrą — Tomas Danta. 

Pamoks lą , užs i tęsus į 
daugiau kaip pusę valandos, 
kardinolas pradėjo Šv. Tėvo 
kalbos, pasakytos kovo 3 d. 
Vatikane audiencijos metu, ci
tata, kurioje popiežius ragina 
iš viso pasaulio susirinkusius 
lietuvius solidarizuoti su gim
tajame krašte palikta Bažny
čia ir atkreipti reikiamą dė
mesį į okupacijoj gyvenančius 
brolius ir seseris. Pasidžiau
gęs, jog esame labai laimingi, 
savo tarpe turėdami vysk. V. 
Brizgį, išreiškė nusivylimą, 
kad iškilmėse nėra vyskupo iš 
Lietuvos, t.y. Julijono Stepo
navičiaus, jau daugelį metų 
negalinčio eiti pareigų savoje 
diocezijoje. Paaiškino, kad, jį 
kviečiant, buvo pasiųstas 
registruotas laiškas. Taip pat 
registruotas laiškas buvo nu
siųstas ir sovietų ambasa
doriui Wa8hingtone, prašant, 
jog įtaigotų savąją vyriausy
bę, kad vyskupui būtų duotas 
leidimas aplankyti JAV-bes. 
Nei iš vieno, nei iš kito negau
tas atsakymas. 

Priminė, kad kovo 4 d. Šv. 
Tėvas atnašavo Mišias su 13 
vyskupų, pakviestų iš įvairių 
Europos kraštų. Tuo, anot 
kardinolo, popiežius norėjęs iš
reikšti pagarbą bei soli
darumą Lietuvos tikintie
siems su kuriais saisto bendra 
kultūra ir religija. Toliau 
kard. Krol gana plačiai api
būdino šv. Kazimiero gyveni-

Vadovų pasitarimas Kaziuko mugėje. Iš k.: IJS 
Seserijos VSP s. Dalia Gotceitienė. JAV Vidurio 
rajono vadas v.s. Vytautas Jokūbaitis, LSS Vy
riausioji skautininke v.s. Danutė Eidukienė, 

"Aušros Vartų" tunto globėja Lietuvos gen kon
sule s. Juzė Daužvardienė ir LS Seserijos dvasios 
vadovas v.s. kun. Juozas Vaišnys, S.J. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

mą. Nors būdamas lenkų 
kilmės, niekur nereiškė pre
tenzijų į šventąjį. Pradėjęs nuo 
1940 m., suminėjo Lietuvos ti
kinčiųjų kančias ir jų heroiz
mą, kovojant dėl religinių tei
sių. Pabrėžė, kad komunistų 
galutinis tikslas — visiškai su
naikinti katalikų Bažnyčią 
Lietuvoje. Jūsų broliai ir sese
rys turi žinoti, kad visas lais
vasis pasaulis solidarizuoja su 
jais, meldžiasi už juos ir kad 
tiesa, kuri yra mūsų pusėje, 
kurią nors dieną, užtariant šv. 
Kazimierui, vėl triumfuos. 

Mišioms duoną ir vyną 
atnešė seselė Jonella, Šv. Ka
zimiero seserų kongregacijos 
generalinė vyresnioji, Diana 
Drumsta — Lietuvos vyčių 
atstovė, Rima Pliuškonytė — 
ateitininkų, Alė Mačiūnienė — 
skautų ir visų trijų pradžios 
mokyklų mokiniai: Šv. And
riejaus lituanistinės — Dalia 
Mironaitė, Šv. Kazimiero — 
Robin Kozel8kis, Šv. Jurgio — 
Sandra White. Psalmes ir Ave 
Marija giedojo sol. Marytė Bi-
zinkauskaitė. Invokaciją, 
kurioje buvo atskleista pa
vergtos Lietuvos sopuliai, per
skaitė Jūratė Stirbienė. 

Po Mišių vysk. Brizgys pasi
džiaugė gražiomis iškilmėmis, 
padėkojo rengėjams, kvietė 
būti šv. Kazimiero apaštalais 
bei nepamiršti kenčiančios 
tautos. Prieš pamaldas stu
dentai ateitininkai katedroje 
rinko parašus po peticija, 
kurioje reikalaujama išlais
vinti kunigus S. Tamkevičių ir 
A. Svarinską. 

Katedros parapijos salėje 
buvo suruoštos kuklios vaišės, 
į kurias atsilankė kard. Krol, 
vysk. Brizgys, arkidiocezijos 
kancleris prel. Pranciškus 
Statkus, muz. J. Žukas, sol. M. 
Bizinkauskaitė, kuniga i , 
seselės, kai kurių draugiškų 
tautų atstovai, valdžios parei
gūnai ir kiti. 

Būdinga, kad garsas apie iš
kilmes katedroje pasiekė net 
Pennsylvanijos valst i jos 
senatą. Jis priėmė specialią 
rezoliuciją, kurią vaišių metu 
senatorius Joseph Rocks įteikė 
Broniui Krokiui, šventes ruoši
mo komiteto pirmininkui. 

Iškilmes katedroje filmavo 
trečio ir šešto kanalo žmonės 
ir jas trumpai parodė lokalinių 
žinių metu. Kitą dieną „Phila
delphia Inąuirer", kurį skaito 
daugelis tūkstančių žmonių, 
pasirodė 3 didžiulės nuotrau
kos, kuriose dominavo jau
nimas su tautiniais rūbais ir 
straipsnis. Jame tarp kitko 
buvo pateiktos kelios citatos iš 
kard. Krol pamokslo. Jose pa
brėžiama, kad Lietuvoje vyks
ta nuolatinis, sistematiškas 
re l ig i jos p e r s e k i o j i m a s . 
Sovietų teroras pr i lygs ta 
Vokietijos nacių siautėjimui. 

Daugiau ar mažiau buvo at
gaivinta šv. Kazimiero dvasia. 
Pamaldose kiekvienas turė

jome progą savo asmeninius 
bei bendruosius skausmus 
išsakyti šv. Kazimierui ir 
prašyti jo užtarimo pas Aukš
čiausią. 

Tai buvo labai retas įvykis, į 
savo sūkurį įtraukęs visus ko
lonijos ir plačių apylinkių 
gyventojus: senus, jaunus, 
vaikus, jau kelintos genera
cijos lietuvių kilmės žmones ir 
net kitataučius. Iškilmingai 
praėjęs minėjimas buvo tar
tum nepaprasto šaltinio van
duo, kurio atsigėrę pasijutome 
dvasia atsinaujinę, kupini 
pasididžiavimo savo kilme, 
savąja herojiška kovojančia 
tauta. 

Teresės Gečienės dėka, iškil
mės labai plačiai nuaidėjo 
didžiojoje amerikiečių spau
doje ir televizijose. Lietuvos, 
lietuvio vardas pasiekė mili
jonus žmonių. Tai buvo di
džiulė tautinė - religinė de
monstracija, parodžiusi mūsų, 
kaip tautos, kultūrinį subren
dimą, atidengusi okupanto 
brutalius siautėjimus. 

MODERNAUS MENO 
MUZIEJUS 

Kada 54 metų senumo Mo
dernaus meno muziejaus New 
Yorko mieste pastatas pasida
rė per ankštas , prieš 4 metus 
imtasi padidinimo bei persi
tvarkymo darbų. Meno kūri
niai, kurių yra apie 20 tūks
tančių, nebesutilpo senose 
patalpose. Statant pastatą, bu
vo spėliojama praleisti iki 500 
lankytojų į dieną, bet kada 
1980 metais buvo išstatyti 
Picasso darbai, lankytojų 
skaičius pasiekė 7000. 

Pristačius vakarinį sparną, 
erdvė eksponatų išstatymui 
padidėjo dvigubai. Virš to 
sparno privatus statytojas pa
statė 44 aukštų gyvenamą 
dangoraižį. Už teisę naudotis 
virš pastato erdve muziejui 
buvo sumokėta 17 milijonų do
lerių. 

Besidomintiems menu, mu
ziejaus nuopelnai yra reikš
mingi ne tik JAV, bet ir visa
me pasaulyje. Be ruošiamų 
parodų savo patalpose, muzie
jaus vadovybė yra žinoma kū
rinių skolinimu kitų šalių mu
ziejams. 

Padidintas muziejus pirmą 
kartą turės atskirus departa
mentus. Tapyba, skulptūra, fo
tografija ir kitos meno šakos 
turės savo galerijas. Kinema
tografijos skyrius su savo fil
mų rinkiniu turės dvi audito
rijas, kur du kartus dienoje 
bus rodomi rinktiniai filmai. 

55 milijonų projektas numa
tytas baigti balandžio mėnesį. 
Keturių mėnesių uždarymo lai
kas yra reikalingas ekspona
tų sutvarkymui ir jų išdėsty
mui, pareiškė William Rubin, 
vienas iš muziejaus direkto-
n ų - Edm. Jak. 

KELIONĖ 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE 
AGOTA SUOPIENĖ 

18-tame šimtmetyje anglai su prancūzais tą 
sodybą sudegino, bet imperatorius vėl atstatė ir, kaip 
mūsų Yu-li-li aiškino, imperatorienė Ci-Ci rūmų 
puošimui sunaudojusi laivynui skirtus pinigus. 
Įeinam į didžiąją salę. Cia viduryje ant paaukštini
mo stovi devynių slibinų prilaikomas sostas. Prieš 
sostą labai įmantrus stalas. Iš abiejų sosto pusių 
didžiulės povo plunksnų vėduoklės. Kažkoks mistinis 
gyvulys, kuris, sakoma, apsaugoja nuo pikto. Pora 
bronzinių paukščių, slibinai, kurie laiko indus 
smilkalams, ir gandrų pavidalo lempos Abiejose 
salės pusėse įvairiais raštais išmarginti pilioriai. 
Dominuojanti spalva — auksinė, žalia ir rausva. 

Cia imperatorienė priimdavo kitų šalių pasiun
tinius. Yra ir teatras, kuris koridoriumi sujungtas su 
gyvenamomis patalpomis. Kitas koridorius jungiasi 
su svečių rūmu taip, kad tuo pačiu metu impera
torienė ir svečiai galėtų sekti sceną vienas kitam 
nekliudydami. 

Išėję į lauką per Pilnačio duris, esame prie lotosų 
tvenkinio. Takas veda į ežero pakrantę, kisrią puošia 
akmeninės figūros. I šiaurę nuo rūmų kalne stovi 
vėduoklės formos rūmai. Ir lauke prieš rūmus išdės
tyti akmenys taip, kad sudarytų lyg tos vėduoklės 
virbus — rankeną. 

Einame koridoriumi — promenada, kuris yra 
728 m. ilgio. Jis eina išilgai rūmų sienos ir turi aš
tuonis paviljonus. Vienas jo šonas atviras į ežero 
pusę. Koridoriaus lubos, sienos, paviljonai ir pilio
riai išdažyti žmonių, paukščių, gyvulių ir gėlių dau
giaspalviais piešiniais. Tų piešinių čia priskaitoma 
iki 8000. 

Išeiname į kiemą kur auga šimtamečiai 
kiparisai. Vienas jų suaugęs iš dviejų į vieną. Mūsų 
vadovė sako, jog poros, kurios nori sykiu visą gy
venimą praleisti, turi susikibusios tą medį apeiti. 
Mūsų vedusieji susigundo ir tempia vienas kitą 
aplink. Tarp medžių pridėliota įvairaus dydžio ir 
formų akmenų. Stovi aštuonkampė pagoda ir vėl 
rūmai iš akmeninių plokščių. Ežere plūduriuoja 
marmurinis laivas. Tolumoje matyti tiltas, kuris 
jungia du paviljonus. Ten, sako, mėgdavusi impera
torienė meškerioti. 

Ežere, sako, vasarą žydi balti ir raudoni loto
sai, skleidžiantys malonų kvapą. Iš trijų ežero pusių 
vis promenados, dekoruoti koridoriai ir paviljonai. 
Nuo kalno iš bambukų žalumos čiurlena šaltinis. 
Sako, vasarą, kuomet sužydi abrikosų medeliai, įsi
maišę tarp žalių žilvičių, ir raudonai sužydusių 
lotosų, atrodo, lyg pasakų pasaulis. 

Grįžtant aplankom kilimų fabriką, kur au
džiami įvairiausių spalvų ir dydžių kilimai. 
Apeinam, apžiūrim ir suprantam, kad mūsų apsi
lankymas — tai reklamai. Jie audžia eksportui. 

Važiuojame pas meškučius — the Great Pandas. 
Netoliese yra gyvačių ūkis, kur, sako, jos augi
namos medicinai. Medicinai a r kam, bet mes atsi
sakom ten eiti. Grįžtam vėlai ir pakuojamės, nes 
ryt jau išlėksime į Šanhajų. 

Gruodžio 4-ta. Šanhajus yra senas uostamies
tis, turintis 11 milijonų gyventojų. Pekine liko mūsų 

vadovės, o tie du vyrai vis su mumis. Cia priskiria 
mums naują vadovą, kurio vardas Yu. Jaunas ir 
pajuokauti mėgstąs vyrukas mums prisistatydamas 
sako: I am Yu but you not me. 

Važiuojame į viešbutį. Vėl gatvėse minios dvi
ratininkų. Kiti ant triračių įsitaisę tokias plat
formas, net ir prekes ar darbo įrankius vežasi. 
Namai — statyba čia skiriasi nuo Pekino. Matyti ir 
europinio stiliaus namų. 

Apsistojame Baiyun viešbutyje. Apsitvarkę 
išvažiuojame į vadinamą komuną. Pasitinka ūkio 
viršininkas, susodina aplink didelį stalą ir per 
vertėją, kuriuo yra Yu, ima pasakoti, ko ir kiek pri
auginama, kiek ko pagaminama ir pan. Mergaitė 
atneša po puoduką arbatos ir pailsėję einame apžiū
rėti darbininko buto. Įeinam į mažą cementinėm 
grindim prieškambarį, kur stovi lova, stalelis, pora 
taburečių ir kampe virtuvės reikmenys. Buto šei
mininkas veda į viršų, kur vėl vienas kambarėlis, 
bet čia tarp kitų būtinų daiktų ir televizija yra. Visų 
dėmesį patraukia gražiai paklota, masyvi, gražiai 
išdrožinėta lova. Vienam mūsų pastebėjus, jog toji 
lova esanti labai brangi, atsakoma, kad ji esanti 
labai sena ir einanti iš kartos į kartą paveldėjimo 
keliu. Nenoromis peršasi mintis, ar nebus 
„paveldėta" laike kultūrinės revoliucijos. Sako, jie 
čia dviese su žmona, o žemai dėdė gyvenąs. 

Valgom darbininkų valgykloje. Maisto daug ir 
įvairaus. Mėginam atspėti, ką valgome. Ant stalo 
indas, kuriame kažkas lyg būtų šrimpsai. Viena mo
terėlė jau norėjo paragauti, kai kažkas užklausė 
pekingiečio vadovo. Šis atsako: siurbėlės. To užteko 
ir nė vienas, net ir pats vadovas, jų nelietė. Valgom 
sriubą, kuri gana skani, o dugne du ritinėliai — gy
vatės? Paliekam ją. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS 

Brocktone 66-ją Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kakti minėjo vasario 8, 12 ir 
16 dienomis įvairiose vietose ir 
skirtingai. 

Vasario 8 d. 10:30 vai. r. 
miesto rotušėje Brocktono 
miesto meras Carl D. Pitaro 
pasirašė proklamaciją, skelb
damas Lietuvių savaitę Brock
tone. Pasirašymo iškilmėse 
dalyvavo lietuviškųjų organi
zacijų atstovai, daug jaunimo. 
Moterys pasipuošusios tauti
niais drabužiais ir uniformuo
ti šauliai. Po pasirašymo, lie
t u v i ų v a r d u P r a n a s 
Valungevičius (Frank Wallen) 
pasveikino Brocktono merą C. 
Pitaro ir papuošė ilga lietuviš
ka juosta su šalia rašto įaus
tu sveikinimo tekstu. Jam bu
vo p a a i š k i n t a juos tos 
simbolika. Meras Pitaro šią 
dovaną su ypatingu dėmesiu 
ir džiaugsmu priėmė. Šios do
vanos sumanytoja pristatė ir 
audėją, kuriai daug padėkos 
suteikė. Televizijos ir Brockto
no dienraščio reporteriai fil
mavo, fotografavo merą ir do
vaną su ten esančiais ir 
vakaro T.V. laidoje parodė, o 
dienraštis vasario 9 d. laidoje 
aprašė ir atspausdino nuo
trauką. Šios dovanos sumany
tojai buvo Ona Gureckienė, 
J.S. Stašaičiai ir kiti. 

Vasario 12 d. 10 vai. ryto Šv. 
Kazimiero lietuv. parap. baž
nyčioje pagrindinis minėji
mas. Brocktono Lietuvių tary
bos užprašytos šv. Mišios už 
žuvusius ir nukankintus Lie
tuvos laisvės gynėjus. Mary
tei Crowley grojant vargo
nais, uniformuoti Martyno 
Jankaus kuopos šauliai ir tau
tiniais drabužiais pasipuošu
sios Kat. Moterų sąjungos 15 
kp. narės sunešė JAV, Lietu
vos ir organizacijų vėliavas 
prie altoriaus. Mišias atnaša
vo ir turiningą šventės minti
mis pamokslą pasakė Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
kun. Petras Šakalys. Choras, 
vadovaujamas Marytės Crow-
ley, gražiai giedojo Mišias ir 
giesmes. Pranė Grybauskienė 

"solo atlik; "Sveika, jūrų 
žvaigždė". 

Po pamaldų visi Lietuvos 
trispalvėmis vėliavėlėmis pa
puoštais automobiliais, vyko į 
miesto centrą, Mindaugo aikš
tę, Lietuvos vėliavos iškėli
mui. 

3 vai. p.p. Šv. Kazimiero sa
lėje buvo tęsiamas minėjimas-
akademija. Salėje raibavo 
jaunimas, maži ir suaugusieji. 
Atvyko Brocktono miesto me
ras su žmona ir kiti svečiai. 
Minėjimą pradėjo Brocktono 
Lietuvių Tarybos pirm. Ro
mualdas Bielkevičiu8. Visus 
pasveikinęs pakvietė įnešti vė
liavas. Klebonas kun. P. Šaka
lys sukalbėjo maldą. Susikau

pimo minute pagerbti žuvę 
laisvės gynėjai ir kankiniai. 
Choras sugiedojo himnus ir 
"Maldą už Tėvynę" — Juliaus 
Gaidelio. 

Minėjimo pranešėja buvo 
Rymantė Janulaitienė. 

Nepriklausomybės paskel
bimo aktą skaitė jaunimas. 
Lietuviškai — Tomas Zikas, 
angliškai — Verutė Bizin-
kauskaitė. 

Miesto meras Carl D. Pitaro 
į susirinkusius prabilo lietu
viškai "Labas", ir anglų kal
ba pasveikino lietuvius. Ap
žvelgė Lietu vos istoriją, jos ir 
Pabaltijo dabartį. Palinkėjo 
lietuviams savo siekių greito 
išsipildymo ir užbaigė "Ačiū". 

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė Lietuvos Laisvės 
Kovotojų sąjungos pirm. Povi
las Žičkus. Jo žodis buvo turi
ningas, gerai paruoštas, su dė
mesiu išklausytas ir audrin
gais plojimais padėkotas. 

Išnešus vėliavas buvo per
trauka, kurios metu buvo ren
kamos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Stambesnieji 
aukotojai buvo "Sandara", J. 
ir S. Stašaičiai, Vyt. ir B. Su-
žiedėliai. Aukos tebeplaukia, 
kurių 66-siais nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuvių 
metais tikimasi daugiau, ne
gu ankstyvesniais. 

Po pertraukos dalyvius ža
vėjo jaunimas, Verutė Bizin-
kauskaitė, tėveliui akom
panuojant, solo padainavo tris 
dainas. 

"Sūkurio" liet. tautinių šo
kių šokėjai, vadovaujami Vy
tauto Bruzgio, pianinu paly
dint Marytei A. Crowley, 
pašoko: kepurinę, dzūkų pol
ką, audėjėlę ir subatėlę. Audė
jėlę ir subatėlę šokant, gražiai 
pritarė choras. 

Šv. Kazimiero liet. parap. 
choras, vadovaujamas Mary
tės Crowley, padainavo: "Kur 
bėga Šešupė", "Vai toli, toli", 
"Pabuskit" ir "Lietuva bran
gi". Šokėjams ir chorui minė
jimo dalyviai atsidėkojo aud
ringais plojimais. 

Lietuvių tarybos pirm. R. 
Bielkevičius visiems padėko
jo ir pakvietė vaišintis. 

Vasario 16 d. 12 vai. Pranas 
Valungevičius, (Frank M. Wal-

y len), savo darbovietėje Vasa
rio 16-sio8 šventės proga su
ruošė priėmimą lietuviams ir 
amerikiečiams. (Tą jau daro 
eilę metų). Salė perpildyta 
svečiais. Atvyko ir Brocktono 
miesto meras Carl Pitaro su 
žmona. Jėzaus Nukryžiuotojo 
seserys, kun. A. Abračinskas 
sukalbėjo maldą. Svečiai vai
šinosi lietuviškai paruoštu 
maistu. Martyno Jankaus šau
lių kuopos pirm. J. Stašaitis 
savo ir šaulių vardu padėkojo 
šeimininkui Fr. Wallen ir jo 
žmonai už tokias puikias vai
šes ir įteikė jam dovanėlę — 
dail. A. Tamošaičio knygą 
"Lithuanian Easter eggs", ku
ria džiaugdamasis Fr. Wallen 
dėkojo. 

Vasario 16 d. vakare, 9:05 
iki 9 vai., per WBET radijo sto
tį banga 1460 AM buvo per
duota turininga "Laisvės Var
po" vedėjo Petro Viščinio 
paruošta speciali programa 
amerikiečių visuomenės su
pažindinimui su Lietuva ir lie
tuviais. 

Taip Brocktono ir apylinkės 
lietuviai atšventė 66-ją Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį. Visose minėji
mo d i e n o s e r e n g ė j a i , 
programų atlikėjai ir svečiai 
rado daug džiaugsmo, sustip
rino ryžtą dirbti ir aukotis dėl 
Tautos dabarties ir šviesios 
ateities. 

E. Ribokienė 

Melrose Park, III. 
ĮAMŽINTAS A.A. 

STASYS V I D M A N T A S 

Gyvendamas Melrose Par
ko lietuvių kolonijoje Stasys 
Vidmantas daug dirbo lietu
vybės išlaikymui, pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimo ir šalpos 
reikalams. Ypatingai jis my
lėjo jaunimą ir su juo nuošir
džiai dirbo. Jo pastangomis ir 
pasidarbavimu Melrose Parko 
kolonijoj buvo suorganizuotas 
tautinių šokių ratelis, kuris, 
pasirinkęs vardą „Klumpė", 
gražiai veikė ir su tautiniais 
šokiais važinėjo po kitas 
lietuvių kolonijas. Kelerius 
metus buvo pirmininkas LB 
apylinkės, sekretorius Melrose 
Parko lietuvių Amerikos pilie
čių klubo, priklausė Baifo 117 
skyriui, amerikiečių Eagles 
organizacijai. 

Išėjęs į pensiją Melrose Par
ke pagyveno trumpai ir per
sikėlė pas savo gimines į 
Marąuette Parko lietuvių kolo
niją, bet su Melrose Parku ry
šių nenutraukė. Atsilanky
davo į susirinkimus, renginius 
ir pažįstamus. Tik pradėjęs 
sirguliuoti ir jaust is blogiau, 
Melrose Parką lankyti nu
stojo. Stasys Vidmantas amži
nybėn iškeliavo 1982 m. spalio 
19 d., būdamas 72 metų 
amžiaus. Buvo gimęs 1910 
metais. 

Jo bičiuliai, su kuriais jam 
teko Melrose Parke artimai 
dirbti, sumanė Stasį Vid
mantą įamžinti Tautos fonde. 
Įamžinimui surinkta 156 dol. 
Aukojo Katrytė ir Kazimieras 
Valiai, Zina ir Algis Sinkevi
čiai, Anelė ir Kazimieras Taut-
kai, Ona ir J o n a s Rugeliai, 
Birutė ir Leonas Barauskai, 
Astra ir Tomas Rudaičiai, 
Magdutė Rudaitienė, Ona 
Junkerienė, Stasė Gritėnienė, 
Jonas Če rn ius , Kęstut is 
Valavičius, Ona ir Vacys 
Rakauskai , Cha r l e s Ulis 
ir Vincentas Šuopys . Su
aukot i p i n i g a i p a s i ų s t i 
Tautos fondo atstovybei Chi-
cagoje. Aukotojai už paauko
tus pinigus gaus pakvita
vimus paštu ir pavardės bei 
paaukotos sumos bus paskelb
tos „Eltos" informacijos biule
tenyje. Jei kas da r norėtų savo 
auka prisidėti prie Stasio Vid
manto įamžinimo, aukas pra
šoma įteikti A. Sinkevičiui. 

(ckt) 

NUO 
1715. 
J ū s ų protėvia i gar

džiavosi pas l ap t ingu , 
tur t ingu, Švelniu, šil
dančiu, elegantišku Mar
teli Cognac skoniu nuo 
1715 m. 

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

Sveiks. 

Imported by T h e Jos. Gameau 
Co., N.Y., N.Y. c 1981. 80 proof. 
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DĖMESIO KNYGŲ MYLĖTOJAMS! 

Lietuviškos Knygų Klubo išleistu leidinių 
I Š P A R D A V I M A S 

K A I N A 

$6.00 
$6.00 

$8.00 
$6.00 

$2.00 
$3.00 

Jurgis Giliate. Metmenys, 

Premijuotas 

— $4.50 

$1.00 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$2.00 

$8.00 $4.00 

$4.00 $2.00 

$3.00 
$3.00 

$10.00 $3.00 

$4.00 
$3.00 

$8.00 $4.00 

$6.00 $3.00 

$8.00 $3.00 

$2.00 $1.00 

$7.00 $3.00 

$1.00 
$1.00 

$2.00 $1.00 

RUDENYS IR PAVASARIAI. A. Baranauskas. Romanas. 
II d. 340 psL 1976 m. - &M 

RUDENYS IR PAVASARIAI A. Baranauskas. Romanas. 
m d. 389 psl. 1978 m. — $8.00 

PRAGARO VYRESNYSIS. V y t Voiertas. Premijuotas 
romanas, 273 psL 1971 m. _.. $5.00 

{KAITĖ VILNIAUS AKMENYS — Juozas Kralikauskas. 
Premijuotas romanas, 186 psL 1979 $5.00 

KOL ESU CIA — Jurgis Jankus. Pasakojimai. 
376 psl. 1979. — 

SEPTYNIOS VIENATVĖS — O.V. Milašius. Vert* Antanas 
Vaičiulaitis, 152 psL 1979 _ -

VINCO MAZURKEVICIAUS ROMANAS — Albinas 
Baranauskas. 280 psL 1980. 

LAISVOS ATOSTOGOS — J. Savasis. 192 psL 1980. 
ISPANŲ NOVELES — ISPANŲ RAŠYTOJŲ NOVELIŲ 

ANTOLOJIJA. Sudarė Povilas Gaudys. 486 psl. 1980. 
JiLštNŲ KUNIGAIKŠTYTE — Jonas Vizbaras. Sudavos 

premijuotas romanas. 288 psl. 1981 
GREITKELIS—Vytautas Voiertas. Romanas, 164 psL 1980. 
TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS — Aloyzas 

Baronas. Nevelės, 176 psl. 1981 _ 
NEBAIGTOJI SIMFONIJA — Adolfas Markelis. Novelių 

rinkinys, 123 psl. 1981 
PAŽADŲ DVARAS — Anatolijus Kairys. Tautosakinis 

romanas, 244 psl. 1982 - — -... 
KETURI GANYTOJAI — Mykolas Vaitkus. Atsiminimai, 

180 psl. 1960 -
KUNIGAS, DIEVO IR ŽMOGAUS TARNYBOJE — 

M. Krupavičius. 719 ps. 1961 
MOTINA m MOKYTOJA — sr . Tėvas Jonas XXHL 

Enciklika 115 psL 1962 ~_ 
LOZIAI — Jeronimas Ignatonis. Romanas, 301 psl. 1963. 
RUDENS SAPNAI — K. Grigaityte. Premijuotas poezijos 

rinkinys, 80 psl. 1963 _ 
VYNUOGtS IR KAKTUSAI — JuUa svabalte. Eileraidsi, 

96 psL 1963 — $200 $1.00 
AUKSO 2ASIS — Birutė Pflkelevičiute. Pasakiška trijų 

veiksmų komedija, 159 psl. 1965 $2.00 $1.00 
BALTOSIOS PELYTĖS KELIONĖ Į MENULĮ — Danutė 

BindoMen*. 58 psl. 1966 _ $L50 $1.00 
KULTŪRINĖS GELMES PASAKOSE (1) — Vytautas J. 

Bagdanavičius, M.I.C. Keturių dailių tautosakine-
teologinė studija, 357 psl. 1969 _ __ $5.00 $2.00 

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (D) — Vytautas J. 
Bagdanavičius, M L C Keturių dailių tautosakinė-
teologinė studija, 357 psl. 1969 $5.00 $2.00 

KULTŪRINES GELMES PASAKOSE (UI) — Vytautas J. 
Bagdanavičius, M J . C Keturių dailių tautosakinė-

teologine stadija, 357 psL 1969 _ $9.00 $8.00 
MARTYNAS MA2VYDAS VILNIUJE — Juozas 

Kralikauskas. Romanas, 307 psl. 1976 $6.00 $3.00 
DABARTIES SUTEMOSE — Bronius Zumeris, Premijuotas 

veikalas, 187 psL 1967 $2.50 $1.00 
AUKSINIAI RAGELIAI — Pranas Naujokaitis. Lyrika, 

64 psl. 1968 __ '. $2.00 $1.00 
OŠIANČIOS PUŠYS — Halina Dkižiulytė-Moslnaldenė. 

176 psl. 1968. $2.50 
VIENIŠI PASAULIAI — A l i Rota. Romanas, 265 psL 1968 $3.50 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI — Jurgis Gliaudą. 

Premijuotas romanas, 304 psl. 1969 $4.00 $2.00 
PASAGA IR VYŠNIOS — Albinas •seansaikas Eilėraščiai, 

64 psl. 1969. __ $2.00 
LIETUVIŲ APYSAKOS—Herman Sudermann. 132 psl. 1970. $3.00 
DAILININKO ŽMONA — Juozas Tintais. Romanas, 

218 psl. 1970. _ $£00 
AISVYDO PASAKOS — Antanas Giedrius. 140 psl. 1971. $3.00 
VIENA PASAULYJE —Danutė Brmzyt*-Bindokkm*, 

140 psl. 1971 _ $5.00 $2.00 
AIDAI m ŠEŠĖLIAI — Vacys Kavaliūnas. Premijuotas 

romanas, 234 psL 1972 _ $5.00 $2.00 
KIAUROS RDESKUCrOS — Antanas Musteikis. Romanas. 

$1.00 
$2.00 

$1.00 
$1.50 

$2.00 
$1.50 

$4.50 $2.00 

$2.00 $1.00 

$4.50 $2.00 

259 psl. 1972. . 
GĘSTANTI SAULE — 

218 psl. 1954. . 
ABRAOMAS IR SŪNUS — Aloyzas 

romanas, 206 psL 1973. 
KARALIAI IR BULVES — Uodas Dovydėnas. Apysakos, 

212 psl. 1973 
TAUTVILĄ—Juozas Kralikauskas. Romanas, 205 psL 1973. $4.50 
VARDAI IR VEIDAI — Stasys Yla. Mūsų kultūros istorijoje 

°"Q Mažvydo Ugi Skvirecko. 345 psl. 1973 $6.00 
IBSSTERA—Vacys Kavaliūnas. Romanas, 221 paL 1974. . . $4.50 
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA — Birutė PūkeJerlčiutė. 

Premijuotas romanas, 183 psL 1974. $4J0 
ATSIMINIMAI — Mykolas Krupavičiui. 364 psL 1972. . . $$10.00 
ALIJOŠIAUS LAPAI — Dr. S. Aliūnas. Humoristiniai 

Eilėraščiai, 87 psl. 1975 $225 
DEBESYS ir PROPERŠOS—Petras Melnikas. 297 psl. 1977. $2 50 

MIGUEL MANARA — O.V. Milašius, vertė Antanas 
Vaičiulaitis, Sesių paveikslų misterija, 94 psL 1977 $4.00 

NARSA GYVENTI — Jurgis Gliaudą. Romanas, 
310 psl. 1978 _ . . ...... . . $6.00 

TEISĖJO ATSIMINTMAI—Coalovas Butkys. 318 psl. 1982. $1000 
UETUVTŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. I-D. Redagavo 

^ ^ Barn. Brazdžionis. 608 psl. 1957 $700 
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA — Sudarė J. Aistis 

ir A Vaičiulaitis. 832 psL 1952 _ $6.00 
ORA PRO NOBIS — Jurgis GUanda. Draugo premijuotas 

romanas. 448 psL 1953 $400 
PAVASARIS PRIE VARDUVOS — Panirus Jurkus. Novelės 

176 psl. 1954. 
TREJOS DEVYNERIOS — Dr. S. Aliūnas. Humoristine 

forma kalbama apie mūsų kasdieninius rūpesčiui 
ir negeroves. 64 psl 1961 
KUKUČIO VARDINES — Statys Džiugas. Eilėraščiai 

ma*esiens Antroji laida — 60 psL 1976 $ J J O 
SAULUTĖ DEBESĖLIUOSE — Leonardas ZHtoviOus. 

Eilėraščiai razissiems 63 psl 1963 $1.50 

PASTABA: Užsakant knygas per pastą, pinigų nesiųsti, užsimokėsite gavę 
sąskaitą Sj sąrašą issfldrpkite ir pasilaikykite. 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS TESIS DO GEGU2ES 1 D , 1 « 4 M. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAI 4546 Wttt 63rd Strttf 

Chteap, H 60521 

$2.00 
$2.00 

$3.00 
$2.00 

$2.50 
$3.00 

$1.00 
$1.50 

$1.50 

$2.00 
$4.00 

$5.00 

$4.00 

$2.00 

$2.50 $1.30 

50 

$1.50 

$1.00 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOB B E N T 

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

Skambint 616—657.2440 

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

R E A L E S T A T E 

PACKAGE EXPRESS AGE>CY 
MARIJA XOREIKIE>-£ 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros ruiiea pre
kes. Maistas i* Europos sandėlių. 

2698 W. 69 S t , Chicago, O. 60629 
TeL — 925-2787 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St, teL 776-1486 
>ooooooooooooooooooooooooo-c 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

MASTER PLUMBING 
Lkensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karšto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

x>°°oooooooooooooooooooooo< 

F A S H I O N C A E P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

8804 W. 63 S t — TeL 778-9064 

'e* 
V A L O M E 

ILTJJMTJS IR BAIDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — BE 7-5168 
' » M « M H « > M » I 

0 0 0 0 0 0 0 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. Maplewood — TeL 254-7450 

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

• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAIKYKIMĖS MARQUETT£ PKE. -
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran 
gus. 

Didelis gražiai įrengtas bungalo. Pui 
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

IIUIIIIIIIIIIIIIilIlIUIIIHIIIIIIIIIIIIiUlItlIlII 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
MIIIIIIIIIIHUllIlIlliiniininmnniminim, 

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, R, 90632. TeL 927-5989 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

Perskaitė "Draugą", duokite 
j | kitiems pasiskaityti. 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. €9 SL, Chicago, IL 90929 

S1TJNTINIAII LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Va 

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 
' » » M M > n • eee-» 

D Ė M E S I O ! 

imnmtmNiiiiimmiii 
X X amt. Madona (pareikštas) ap
dovanotas aukščiausia premija tarp
tautiniam* madonų meno ftoUiaryfr 
Loa Angeles, CaUf. ir Orand National 
Award Amerikos dailininkų profe-
•inSje sąjungoje N»w Torke. Tai 
puošni dali. POVILO P U I N O mo
nografija, kori yra didelio formato 
ir talpina, SI spalvotas reprodukci
jas. Karta Ir XX a m l Madona. Kai
na ao persiuntimu 27 doL Pulki do
vana ir tinka bent kuriomis pro<?o-
mla Jteiktl bet kam: svetimtaučiui 
ar lietuviui. 

DRAUGE, 4 S U W . 
Ui 

Ininota gyventojai prideda f l . l t 
vaJsttfos mokesčio. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinnniiiii iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiinimiiiiimiitHimraimiiiiiliiiūim% 

7 Drive-in Tellers 
Open 6 days a week 

Opsn Friasy evenings, 5 P. M. to 8 P. M. 

Instead of Taunday evenkifs 

MARQUETTE NATIONAL BANK 
64th and So. Western Avenue 

Malt Bank — 6816 South Wtttofi GR 6-5100 

itiiiiimiitiHiiiiimii irHiHiiiMiHiiHiiimmfnrmiiMiiiiiiiiMiiiiiii rMummtmtmmnmmtmmmmm 

http://fl.lt
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| ^ a ^ ! Mari jonų Bendradarbių 56 - tas Seimas) 
I " T H O ^ f 1984 m. Bal. mėn 8 d., sekmadienį, TĖVŲ MARIJONŲ PATALPOSE 6336 So. Kilboum Ave., Chicagoj I '^įĮSfot | 
= TSsSsffl^S^ ^ S E I M O P R O G R A M A : ^ J ^ * Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius taip- • y^ JidL"* 5 

5 S E I M O P R O G R A M A 
s 11:00 valandą — šv. Mišios ir pamokslas 12:00 valandą — Pietūs, 

1:30 valandą — Seimo posėdis, kuriuo ir baigsis 56-tas Seimas 
SEIMO SŪKIS — "RIKIUOKITĖS IR PASIŠVĘSKITE" 

o gi 

Nuoširdžiai kviečiame visus Marijonų Vienuolijos rėmėjus - bendradarbius, taip- į 
visus prijaučiančius bei norinčius paremti jų darbus šioje šalyje ir užsienyje s 

riniiMiMummiiHHiiiiiiiin 

• MOSU KOLONIJOSE 

kuo skaitlingiausiai dalyvauti šiame 56-tame mūsų Bendradarbių Seimo. = 

Marijonai ir Marijonų Bendradarbių Chkagos Apskr. Valdyba § 

•UltUIIIIIIIilUlUIIItlUII •ItttliliiaiUlilIlUlilIIlIlIllIlIlIIIIUIIIIllHIIIIUIIIlIllIlIltlIlIlIlIlIlUllllflIlMIlIlIlIlIfltHIIItlIlIlIlIlIlI Illllllllllllllllillllllllllllllll i , ,i, . i. 
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Rochester, N. Y. 
SPALVINGAS 

ATSISVEIKINIMAS 

Eugenija Bulsienė, Antanas 
Burkūnas, And. Cieminis ir kt. 

parengtas ir turini H 
kultūrine 

-

Kovo 10 d. vakare, Šv. 
Jurgio parapijos žem. salėje 
rengtas atsisveikinimas su 
bu v. vietos lietuvių B-nės 
choro dirigentu Jonu Adomai-
čium buvo spalvingas, gerai 

savo 
programa. Rengėjai 

— L. B. choro komitetas ir 
choristai. Stalai buvo perkrau
ti įvairiais skanėstais. 

Jonas Adomaitis lietuviškai 
dainai yra pašventęs beveik 
visą savo gyvenimą, bet sulau
kęs be trijų dienų 65 metų, išė
jo užtarnautam poilsiui, 
pasižadėdamas ir toliau chorą 
remti . (Plačiau skaityk 
„Drauge", kovo 9 d.) 

Vaišėms vadovavo Vyt. 
2muidzinas ir k-to pirm. Anta
nas Burkūnas. Cia išgirdome 
jautriai dainuojamas lietuvių 
liaudies dainas duetu Angelę 
Džiakonienę ir Oną Adomai
tienę, Andrių Cieminį ir Vyt. 
Žmuidziną ir kt. Poetė Neri
mą Narutė paskaitė savo 
naujausią atsisveikinimo eilė
raštį, dailiojo žodžio meninin
kė Izabelė Žmuidzinienė 
padeklamavo ilgoką dainų 
pynę, pavadintą Dainava. O 
buv. choristės stud. Antanina 
Žmuidzinaitė iš Bostono ir 
s t u d . R a s a Kroky tė iš 
Philadelphijos puokštę atnešė 
ne tik rožių, bet ir padainavo 
pavadintą Jaunystės dainą; 
chore juodvi išgyvenusios 
gražiausias pirmosios jaunys
tės dienas. Ir negi čia 
išvardinsi visus, kurie nuošir
džiai dėkojo ir dainavo, kaip 
jie sakė už daugelį, daugelį 
metų, kurie jų širdis graudino 
ir linksmino. Choro k-to valdy
ba Ant. Burkūnas, Angelė 
Džiakonienė ir Eugenija Bul
sienė visų vardu įteikė dail. 
Liucijos Laukaitienės pieštą 
paveikslą, kurio viršuje išrašy
tos šešioliktinės gaidos, o kiek 
žemiau patraukliai įrašytas V. 
Krėvės eilėraštis „Daina". Kito
je paveikslo pusėje visų choris
tų parašai ir linkėjimai. Ir 
visa tai jų ilgamečiui choro 
d i r i g e n t u i . Prof. V l a d a 
Sabalienė ilgesniame sveikini
mo žodyje iškėlė dainos reikš
mę išeivijoje, kuri lydėjo per 
visas išgyventas audras. Bet 
kad lietuviška daina darniau 
skambėtų, reikėjo dirigentų, 
vadovų, organizatorių. Ir 
vienas iš tokių kaip tik ir buvo 
J o n a s Adomaitis , kuris 
nepagailėjo nei laiko, nei 
sveikatos. Dėkojo J. Adomai
čiui už daugelio metų darbą ir 
pasišventimą puoselėjant 
lietuvišką dainą. Rašyt. Jur
gis Jankus apgailėjo, kad J. A. 
išeina į tų eiles, kurie niekada 
neturi laiko... Kun. Justinas 
Vaškys, OFM, parapijos 
klebonas, prieš vaišes savo 
maldoje prašydamas Dievo 
palaimos, linkėjo J. Adomai
čiui sveikatos ir ilgiausių 
metų. 

Po šampano, didžiulio torto 
(A. Džiakonienės) ir vaišių, 
choristai susibūrę į ratelį dar 
ilgai, ilgai dainavo. Jų tarpe ir 
j o n a s su Onute. J o n a s 
Adomaitis prieš pjausty
damas tortą nuoširdžiai dėko
jo v i s iems c h o r i s t a m s , 
svečiams ir daug padėjusiam 
choro vadovavimo darbe And. 
Cieminiui, V. Žmuidzinui ir 
vargonininkui R. Obaliui. 

Tai buvo tikrai retas, puikiai 
parengtas, bet ir užtarnautas 
a t s i s v e i k i n i m o v a k a r a s , 
kuriam daugiausia triūso įdė
jo Angelė D ž i a k o n i e n ė , 

N A U J A S CHORO 
D I R I G E N T A S 

Reimundas Obalis, parapi
jos vargonininkas, sutiko 
perimti ir choro dirigento 
pareigas. Tai jaunosios kartos 
atstovas, jau čia baigęs muzi
kos mokslus, daugelį metų 
artimai bendradarbiaująs su 
choru. 

— Vasario 26 d. įvykusiame 
Liet. radijo klubo susirinkime 
valdybon išrinkti: Danutė 
Olienė — pirm., Nijolė 
Draugelienė — ižd., pranešėjų 
tvarkytojas And. Cieminis, 
kasininkė Rūta Monenko, 
valdybos nariais Jadvyga 
Reginienė ir Darius Kirštei-
nas. L. radio klubas jau baigia 
35 metus. Iki šiol buvęs 
pirmininkas Vitolis Litvinas 
pasiliko radijo pranešėju. 

sb. 
•• 

Rochester, N.Y. 
P A K I L I SV. 

KAZIMIERO Š V E N T Ė 

Rochesterio lietuviai šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
500 metų mirties sukaktį at
šventė labai patraukliai ir 
pakiliai kovo 3 ir 4 d. Šešta
dienį 7 vai. v. Šv. Jurgio liet 
kat. parapijos salėje gausiai 
susirinkę turėjo retą progą 
pasigėrėti puikiu „Volungės" 
choro, svečių iš Toronto, dai
nų koncertu. Chorui vadovavo 
ir dirigavo jauna muzikė Dalė 
Viskontienė, pianinu palydėjo 
Vytautas Paulius. Visi choris
tai ir choristės jauni, todėl ir 
jų balsai pakiliai skambėjo: 
puikiai išlyginti ir gerai susi
dainavę. Nors koncertas už
truko daugiau dviejų valandų, 
bet visiškai neprailgo. Petrau-
kos metu poetė Nerimą Naru
tė — Kazė Miškinienė padek
lamavo šv. Kazimiero garbei 
parašytą poemą. Vėliau vyko 
vaišės ir pasižmonėjimas su 
svečiais iš Toronto. 

Sekmadienį, kovo 4 d., 11 
vai. ryte iškilmingas Mišias 
atnašavo klebonas kun. Justi
nas Vaškys, OFM. Mišių me
tu giedojo „Volungės" choras, 
vargonais palydėjo Vytautas 
Paulius. Mišių metu rašytojas 
Juozas Kralikauskas savo žo
dyje platokai palietė 8v. Kazi
miero laikus, siekdamas net 17 
šimtmetį. Visos organizacijos 
Mišiose dalyvavo su savo vėlia
vomis. 

Tuoj po Mišių parapijos sa
lėje dalyvavę pamaldose turė
jo malonią progą pasigėrėti 
mikliai šokančiais "Lazdyno" 
šokėjais ir pasivaišinti bei pa
sisvečiuoti. 

Salė buvo papuošta didžiu
liu šv. Kazimiero paveikslu, 
pieštu dailininkės Vidmantie-
nės, o ant sienų iškabintos lie
tuviškos drobių juostos. Šv. 
Jurgio parapijos biuletenis 
(savaitinis) taip pat buvo pa
puoštas šv. Kazimiero pa
veikslu, pieštu dail. Rūtos Ge
čienės. 

Trumpai kalbant, šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo, 500 
metų mirties minėjimas pra
ėjo pakiliai ir su geru pasiruo
šimu. Už tai didžiausia padė
ka priklauso kun. Justinui 
Vaškiui, mokytojai Birutei Lit-
vinienei, Nijolei Draugelienei, 
rašyt. Jurgiui Jankui ir ne
suskaitomoms jų talkinin
kėms, paruošusioms choris
t a m s i r m i n ė j i m a n 
atsilankiusiems puikias vai
šes bei priėmusiems nakvy
nėn choristus. 

Worce8ter, Mass. 
PRIVALOMI GAISRO 

SIGNALIZATORIAI 

Worce8terio miesto valdyba 
1983 metais nutarė, kad namų 
savininkai, kurie turi trijų ar 
daugiau šeimų namus, būtinai 
privalo įvesti elektrinę gaisro 
signalizaciją priekiniame ir 
užpakaliniame koridoriuje, 
visuose pastato aukštuose. 

Be t o , r e i k a l a u j a m a 
kambariuose įrengti po vieną 
baterijinį gaisro signaliza-
torių. Tam darbui atlikti 
laikas yra ribotas — 18 mė
nesių. 

Tą darbą gali atlikti elektri
kas, pagal Ugniage8ybo8 de
p a r t a m e n t o nurodymus . 
Elektrikas tą darbą atlieka per 
tris - keturias valandas. 

Rašantis šią žinutę, elektri
kui už darbą sumokėjo 450 
dolerių. Kitas elektrikas 
pasakė, kad už tokį darbą 
reikės mokėti 800 dolerių. 
Mano name darbas nebuvo 
gerai atliktas, nes praslinkus 
šešioms dienoms signalizacija 
be gaisro ir dūmų pradėjo sig
nalizuoti. 

Išjungus elektros saugiklį, 
signalizacija buvo sustab
dyta. Tas pats elektrikas gais
ro signalizaciją pataisė be 
atskiro atlyginimo. Vienos ir 
dviejų šeimų namuose gaisro 
signalizacija neprivaloma. 

A n t a n a s Bušmanas 

nomis, t.y., ketvirtadienio, 
penktadienio ir šeštadienio 
vakarais 7:30 vai. ir reko
lekcijų užbaiga Verbų sekma
dienį, balandžio 15 d. 11 vai. 
Rekolekcijoms vadovaus prel. 
Vytautas Balčiūnas. Visi 
lietuviai kviečiami pasinau
doti šiomis rekolekcijomis. 

New Yorko ateitininkai ba
landžio 8 d. minės kun. prof. 
Stasio Ylos mirties metines. 
Mišios 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Pa
mokslą sakys kun. Kazi
mieras Pugevičius. Po Mišių 
akademija mokyklos salėje. 
Paskaita — dr. V. Vyganto. 
Studentai ateitininkai atliks 
savo programą. 

R e l i g i n i s k o n c e r t a s 
balandžio 14 d. Apreiškimo 
bažnyčioje. Parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininko 
Viktoro Ralio, atliks Th. 
Dubois, „Septyni paskutinieji 
K r i s t a u s ž o d ž i a i a n t 
kryžiaus", ištraukas iš Rossi-
ni „Stabat Mater" ir Verdi 
„Reąuiem". Solo giedos Ange
lą Keršaitė. Gros Trimitų 
kvintetas. 

Vaikučių pirmoji komunija 
bus gegužės 6 d. 11 vai. ir 
Eucharistinė diena — metiniai 
atlaidai. Iškilmingi mišparai 5 
vai. Pamokslas, procesija ir 
palaiminimas su Švč. Sakra
mentu. 

Gegužės 20 d. vysk. Vincen
tas Brizgys teiks Sutvirtinimo 
sakramentą Apreiškimo baž
nyčioje 11 vai. Vaikus regist
ruoti pas parapijos kunigus 
arba Maironio šeštadieninėje 
mokykloje pas kapelioną kun. 
Antaną Prakapą ir seselę Ur-
baną. 

J .L .P . 
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L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecti-
cut lietuviams! 

Penktadienį ii W£VD Stoties 
N«w Yorke nuo 10 iki 11 vaL vakaro. 
t7.9 meg. FM. Tajppat klausykitės 
"Music of Lithuania" programos kas 
sekmadienį nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietų, iš Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt Dr. JOKŪBAS STUKAS 
R 234 Sunlit Drive 

Watchtmg, N J. 07060 
TeL — (201) 753-5636 

HIWHMIIHIHHHHilHlHimiHHitimHlMIII 

> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
10 — 20 — 307c pigiau mokėsite už 

nuo ugnies Ir automobilio 

Dr. Algirdas M. Budreckis 

A L G I R D A S 
Senovės Lietuvos valstybininkas, 

jo veikla b? laikai 

Leidinys didelio formato, 364 
psl., kieti viršeliai. Visa medžia
ga, apie Didijį Lietuvos kuni-

ir sekmadienį), šv. Kazimiero gaikštį Alfe'rdą, kruopščiai su-
par. salėje, pardavinės pyra- rinkta ir paruošta, 
gus. Pajamos skiriamos LB Išleido LSST Simo Kudirkos 
veiklai. šaulių kuopa New Yorke, 1981 

Gegužės 24 d. (ketvirta- m. Spaudė Pranciškonų spaus-
* ^ *m*!mJ!*t*.**? j * * - tuvė Brooklyne. Kaina su per

siuntimu $16.30. 

TRUMPAI 
~ « • • • • 

Kovo -14 d., Maironio Parko 
patalpose, įvyko LB valdybos 
posėdis. Aptarti Clevelande 
vyksiančios Tautinių šokių 
šventės paramos reikalai. 

Vietos LB darbščios narės, 
balandžio 14 - 15 d. (šeštadienį 

nyčioje vysk. Timothy J. Har-
rington suteiks Sutvirtinimo 
sakramentą. 

Mokyt. M. Dabrilienės vado
vaujamą Aušros Vartų litu
anistinę mokyklą šįmet baigs 
trys mokiniai. t 

Worce8tery ir jo apylinkėse 
pradžios mokyklose norima 
įvesti svetimų kalbų (prancū
zų, ispanų, vokiečių, italų ir | 
kt.) mokymą. Tvirtinama, kad 
svetimą kalbą moką mokiniai 
geriau pažįsta savo tėvų kalbą 
ir yra geresni bendruomenei i 
nariai. 

LB Worcester io apy l . 
valdyba paskutiniame savo 
posėdyje 25 dol. auka prisi
dėjo prie Religinės šalpos Į 
atliekamų darbų. 

Vietos LB valdyba netrukus I 
turės narį socialiniams! 
reikalams. 

LB VVorcesterio apyl. v-ba,Į 
gegužės 13 d., rengia Motinos 
dienos minėjimą. 10 vai. r. šv. 
Mišios už gyvas ir mirusias 
mamytes. Po jų, Šv. Kazi
miero parapijos salėje, pusry-Į 
čiai ir programa. 

Birželio 10 d. LB v-ba rengia I 
Tragiškojo birželio minėjimą 
tuoj po 10 vai. r. šv. Mišių, Šv. 
Kazimiero salėje. Pagrindinė 
kalbėtoja — buvusi Sibiro 
tremtinė rašytoja Elena 
Juciūtė. 

J . B. 

Brooklyn, N.Y. 

APREIŠKIMO 
P A R A P I J O S VEIKLA 

Šiais metais rekolekcijos A p 
reiškimo parapijos bažnyčioje 
bus balandžio 12 - 14 die 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, tftf W. 6Srd Sr. 

Chicago, TŪ. 60629 

F R A N K Z A P O L I S 
XBL GA 4-8654 

S208H W. 96th Street 
>**o«ooooooooooooooooooooo< 

ttNmtmtiHniiiiiHiiiiimimiiniinmiiiii 

RADIJO PROGRAMA 
Ssa*ns«a Lietuviu Radijo programa 

Naujoj Anglijoj 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo &00 iki 8:45 
•aL ryto per radijo stot| WLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty. Radijo 
programų popiet nuo 4:30 iki 5:00 vai. 
popiet jau nebėra. 

Parduodama vėliausių pasaulinių Ži
nių santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos it Magdutee pasaka. Sią pro
gramą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis į Bal-
tic Florists-gelių bei dovanų krautu
vę, 502 E. Broadway, So. Boston, MA 
02127. Telef. 286-0489. Ten pat gau
namas dienraštis "Draugas" ir rasite 
taipgi dideų pitirlnlrtmĮ lietuviškų 
knygų. 
«umiimiiiiiiiiiiiiHimiiiimiiiiiiiiuii& 

OSVALDAS GERKfi 
Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirt kovo mėn. 31 d., 1984 m 
Gimė Lietuvoje, Raseiniuose. Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stefanija ir gi

minės. 
Kūnas pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1446 South 50th Ave., 

Cicero, Illinois. Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 3 dieną. 
Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas j švento Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Švento Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus it pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus ŽMONA 
Laidotuvių direkt. Sally Butkus — Telefonas 652-1003. 

UŽSISAKYKITE "DRAUGO" PLATINIMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G Ą , 
karia su persiuntimu kainuoja tik 

vienas (#1.00) doleris 
Kataloge rasite didelį, įvairių knygų pasirinkimą, ku

rios išleistos laisvame pasaulyje. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 4545 W. 6Srd Street, 
Chicago, IL 60629 

JL JL 

DipL Ekon. JONAS K. KARYS 
Mirė 1984 m. kovo 26 d., Bridgeporte, Connecticut. 

Buvo gimęs 2aslių valsčiuje, Skėrių kaime. Amerikoje gyve
no 37 metus. 

Savanoris - kūrėjas, žurnalistas, lietuvių numizmatikos pirmū
nas, mokslininkas • autorius, už numizmatikos trilogiją apdovanotas 
"Aidų" žurnalo premija. 

Priklausė Liet. Bendruomenei Buvo vienas iš Bridgeport'o LB 
Apylinkės steigėjų ilgametis Revizijos Komisijos pirmininkas. 

Velionis buvo pašarvotas Charies Dougiello šermeninėje, išlydė
tas iš Sv. Jurgio bažnyčios. 

Giliame liūdesyje liko žmona JOANA KARIENE - REIVYTYTE 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERAI DAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Teleforui LA 3-0440 ir LA 3 Q852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - YArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SONOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-I2I3 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugę". 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. balandžio mėn. 3 d. 

x lietuvių Istorijos draugijos 
leidžiama "Lietuvių Tautos Pra
eitis" VIII tomas 1 knyga "Šv. 

• Kazimieras" su įdomiais straips-
: niais apie mūsų vienintelį šven-
i tąjj kun. prof. dr. Pauliaus Ra-
I bikausko, vyskupo Kazimiero 
į Paltaroko, kun. V. Bagdanavi-
j čiaus, kun. dr. L Urbono ir dau
gelio kitų jau paduota spaus
dinti M. Markūno spaustuvei. 

X Jaunuuo tautinių šokių an
samblio **GrandiesM vyresnioji 

x Clevetendo vyrų oktetas 
Chicagos Jaunimo centre kon
certuos šeštadienį, balandžio 
7 d., 7 vaL vak. Bilietai gauna
mi Vaznelių prekyboje. Kon
certą ruošia Lietuvių Skaučių | g r u p ė balandžio 6 d., penktadie-
sesarijos vadija n^ 9 v a i v a ^ . išvažiuoja į To-

X Aldona Sakalaitė. gyvenan
ti Valparaiso, Ind., savo motinos 
a a. Sofijos Sakalienės vardu 
atsiuntė "Draugui" 75 dol., nes 
jos motina buvusi "Draugo" 
bendradarbė, lietuviškų organi
zacijų veikėja ir lietuviškos 
spaudos skaitytoja, tai nuolat 
prisimindavo ir labai vertinda
vo. Jos tėvas a a. Ignas Saka
las buvo ilgametis "Draugo" 
redaktorius ir bendradarbis. Už 
auką nuoširdžiai dėkojame ir 
reiškiame savo apgailestavimą 
netekus motinos a a. S. Saka
lienes. 

X Nekalto Prasidė juno para
pijos bažnyčioje Brighton Par
ke rekolekcijos lietuviams bus 
balandžio 11-13 dienomis. Jas 
ves kun. Antanas Saulaitis, jė
zuitų provincijolas. Klebonas 
prel. D. Mozeris kviečia visus 
lietuvius pasinaudoti šiomis 
priešgavėninėmis rekolekcijomis 
ir uoliai jas lankyti. 

X Birutė Jasaitienė vadovau
ja PLB valdybos švietimo komi
sijai, kuri šiuo metu pradėjo 
rengti specialią tautinio auklėji
mo programą, pritaikytą naudo 
jimui mokyklos, organizacijos ar 
šeimos židinio rėmuose. Progra
ma susidės iš vaizdinės, garsi-

Kviečiami rekolekcijas lankyti j kun. Juozas Vaišnys, SJ, atvyk- j nės ir rašytinės medžiagos net 
vyrai ir moterys. j sta su lietuvių kalbos kultūros į trimis kalbomis — lietuvių, 

X Sol. Anita Pakalniškytė, rontą. Balandžio 8 d., sekma-
viena jaunųjų mūsų solisčių Ka-»dienj, ansamblis atliks progra-
nadoje, atliks Margaritos parti- Į mą Toronto Lietuvių namuose. 

Ansamblį kviečia Toronto "Gin
taro" arsamblis savo naujai iš
leistos plokštelės supažindinimo 
renginyje atlikti programą. 

ją Fausto operos spektakliuose. 
Praeitą savaitgalį ji buvo Chica-
goje ir dalyvavo tos operos re
peticijose kartu su solistais ir 
choru. Ją globojo Jadvyga ir x Lituanistikos seminaro ko-
Jonas Labanauskai, pas kuriuos jnjgįja praneša, kad jau baigta 
ji apsistos ir per paskutinių sa- sustatyti būsimo seminaro kal
vaičių repeticijas ir per &Į>ek- įog p r 0grama. Lietuvių kalbos 
taklius. gramatikos pagrindus sutiko 

x Giedrininkių visuomeninin- j dėstyti "Draugo" redaktorius 
kių organizuojamas rekolekci- j Mykolas Dranga. Jis taip pat 
jas balandžio 12-14 dienomis 7 i duos naują kursą skirtą kalbos 
vai. ir balandžio 15 d. 9:15 vai. j logikai nagrinėti. "Laiškų lietu-
praves kun. Petras Daugintis, j viams" mėnraščio redaktorius 

Lietuvių tautinių šokių šokėjų vienetas "Gija" dalyvaus 
me tryptinyje". Vadovė Lydija Ringienė. 

balandžio 8 d. Jaunimo centre ruošiamame "Favasarinia-
N'uotr Vytenio Lietuvninko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

X Vakaronė su Valdu Adam-! k«™»- Dr. Antanas Klimas, ger-
kum. Vidurio Vakarų regiono; manistikos ir lyginamosios kal-
Gamtos apsaugos administrato- j b<*yros profesorius Rochesterio 
rium bus penktadienį, balan- j universitete, duos du kursus, 
džio 6 d. 7:30 vai. vak. Jauni-',burnas bus skirtas lietuvių kai
mo centro kavinėje. Prelegen- į *<* k i r č i u mokslui, o kitas tari-
tas kalbė? apie gamtos apsau- \ m o pratyboms. Vienuoliktas Ii 
gą Amerikoje ir ok. 
Vakaronę skautams ir 
nei rengia Chicagos skauti 
kių.-ku Ramovė. 

uvoie. * tuanistikos seminaras ruošiamas 
.įgU o m e \ rugpiūčio 5-19 dienomis imtinai 

1 netoli Akrono miesto, Ohio val-
jstijoje. Rengimo komisijai va-
•dovauia Mindaugas Pleškys. 

x i A V nės futbolo taurės Ha-1 
nois pusfinalinėse rungtynėse j x * * n a U a Ko^Men* balan-
ioa Futbolo klubas Lituanica d ž i o 6 d 7:15 vaL vak. dainuos 
prieš kroatų "Crcatan". Rung- i "P*1"* rengiamo meno festivalio 

anglų bei ispanų, kad ją galėtų 

ARTĖJA 
"PAVASARINIS TRYPnNIS' 

rodyti lietuviškai visuomenei, 
o Chicagos visuomenei įvertinti 
jaunimo lietuviškojo šokio kul
tūros puoselėjimo pastangas. VII-jai Lietuvių tautinių šo-

pagal aplinkybes prisitaikyti j kių šventei, liepos 1 d. įvyksian- ^ ^ r . 
įvairių laisvojo pasaulio kraštų čiai Clevelande, lėšas telkti ko-j ___, . _ v ; . _. - ' . r ' . . . 
jaunimas. Programon įeina tau- mitete Chicagoje dirba visuome-' 
tosaka, tautodailė, liaudies pa-1 niniame darbe ilgametį patyri-
pročiai ir kt. Jos tikslas — per! mą turinti Matilda Marcinkienė, 
lietuvių tradicinės kultūros lo- i Šis komitetas yra numatęs kele-

miami Lietuvių Tautinių šokių 
šventės organizaciniai darbai. 

Kiekvienam šiame 'tryptiny
je" dalyvaujančiam taut. šokių 

SPAUDOS ATGAVIMO 
MINĖJIMAS 

Jauni-

\H ARTI IR TOLI 
J. L VMLSTYMK 

— "Neringa" stovykla — Jau
nimas — Kazimieras! Šiais žo
džiais gailėtų nuskambėti pir
masis vasaros stovykiiius šūkis! 
Visa lietuvių išeivija švenčia šv. 
Kazimiero 500 metų sukaktį. O 
stovyklai "Neringai" Vermont 
kalnuose sutampa 15 metų nuo 

i įsikūrimo. Tai būtų galima pa-
• vadinti "Neringos" jubiliejiniais 
i metais. Ir koks gražus sutapi
mas, nes su šia vasara šioj sto-

J vykiavietėj bus pradėta nauja 
stovykla jaunuoliams, bebai
giantiems gimnaziją ir prade-

• dant studijai (17-20 metų). Tai 
didelis užmojis mažam seselių 

į Putname vienetui. Tačiau drą-
j są suteikia pasitikėi-rnas žmo-
: nių parama bei šv. Kazimiere. 
j jaunimo globėjo, užtarimu. Pra-
'•> matyta stovykla vyks nuo rug-
jpiūčio 12-25 d. Iš visų stovy -
į kiauto;' \ bus prašoma pilno įsi-
Į jungirr.. į programą, tvarkos bei 
'taisyklių laikymosi bei lietuvių 
kalbos. Vadovybė stengsis pa
teikti turiningą ir vertingą pro-

] gramą, kad visi galėtų ne vien 
i smagiai laiką praleisti krikščio-
| niškoj lietuviškoj aplinkoj, bet 
ir šį tą naujo patirti. Regis
truotis galima šiuo adresu: 
"Neringa", Icc., Putnam, Conn. 

Kovo 25 d 1 vaL p. p. jauni-; ^ ^ a r b a ^ i.203-928-5828. 
mo centro kavinėje Liet. Moky- _ ^ VeršeHenė, 89 
tojų sąjunga surengė 80 metų | ̂  ^ ^ ^ ^ k o v o ^ d . 
nuo spaudos atgavimo minėjimą. 
S-gos pirm. Jadvyga Penčylienė 
atidarydama trumpai priminė 
spaudos reikšmę lietuvių tautai. 

byno pažinimą kelti mūsų jau- • tą renginių Chicagoje, jų tarpe j šokėjų vienetui skirta 10 minu-1 Programai vadovauti pakvietė 

tynės bus balandžio 8 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. Evergreen 
Parko aukšt. mokyklos aikštėje, 
99-ta ir Kedzie gatvės. Paremti 
mūsų komandą įsigykite atpi
ginta kaina (3 dol. suaugusiems, 
2 pensininkams ir vaikams) bi-

atidaryme. Solistė dainuos iš 
paniškai, nes ji tą kalbą gerai 
moka. Dainuos klasikines ir 
dabartines dainas. 

X Kun. P . Daugintis, SJ, ba 
i landžio 6 d. po 9 vai. šv. Mišių, 
I kurios bus Jėzuitų koplyčioje, 

lietus kuogreičiausiai F. K. Li-! kalbės apie "Jėzų Kristų — gy-
tuankos patalpose, 2614 W. 69 \ v°Jo vandens Šv. Dvasios teikė-
St. arba Vaznelio prekyboje, i ją"- Kviečiami pamaldose ir 
2501 W. 71 St. paskaitoje dalyvauti 

x Premijų Įteikimo iškilmėse 
Detroite balandžio 15 d. meninę 
programą atliks Darius, Laima į 
ir Aras Lapinskai iš Chicagos. 

X Gerojo Ganytojo Namai 
ruošia pavasario šventę balan- j 
džio 7 d. 12 vai., Cedar Lake, j 
Ind Pagrindinis programos j 
punktas — popiežiaus palaimini-
mo pristatymas globos namams. 
Bus vaišės, muzika ir susipažini- j 
mas su globos namų ruošimo 
progresu. Dalyvavimą ragina
me pranešti tel. 436-6376 arba 
598-5323. Norinčius dalyvauti 
šv. Mišiose, prašome atvažiuoti 
11 vaL 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 V2 mylios iki G. G. 
namų. (pr.). 

x Išnuomojamas vasarnamis 
sezonui Unon Pier, Michigan. 
Skambint: 1-616—469-0231. 

(sk.). 
x KASA Lietuviu Ftotanafiaė 

Kr*dito Unija u i ERA terminuo
tai iodėlni moka 11%. Atida
rę » ' ;%didinę *avo IRA sąskai
ta ilu » m. balandžio 15 d., indėli 
galit? -.UTIM nuo 1983 metų 
P*j*rr>i ( i k . ) . 

mmo tautinę savigarbą. Lėšas 
šiam užmojui įvykdyti renka 
PLB valdybos finansų komisija, 
kurios pirmininkas yra Stasys 
Jokubauskas. 

X Veronika ir Jurgis Janušai-
čiai kovo 19 d išvyko nuolati
niam apsigyvenimui į Daytona 
Beach, Fla. Juos pasitiko dide
lis būrys kaimynų, jiems suruo
šę jų namuose steigmenos po
būvį. Janušaičių naujas adre
sas : 8 Talo Circte, Port Orange, 
Florida, 32018, tel 904-767-7755. 

X Juozas Žilionis, gyv. Cle-
veland, Ohio, pedagogas, ener
gingas lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, mūsų artimas ben
dradarbis, garbės prenumerato
rius, kuris 1983 metais atšventė 
75 metų amžiaus sukaktį, at
siuntė didesnę sumą "Draugo" 
paramai su tokiu laiškučiu: 
"Kiek žinau, "Draugui" šiemet 
artėja 75 metų amžiaus. Tai v a 
nutariau pagelbėti už save me
tais jaunesnį "Draugą". Ta pro
ga linkiu sėkmės "Draugo" lei
dėjams, redaktoriams ir admi-
nistracijai". Juozui žiiioniui už 
tokią mielą paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

balandžio 8 d Jaunimo centrej čių pasirodymui — dviem ilges-1 sekret. Vytautą Lapeną, kuris : . 
"Pavasarinis trypti-1 niems ar trim trumpesniems i paprašė visus susikaupimo mi-1 

šokiams, šokiai nesikartos, nes i mite pagerbti mirusius spaudos 
ruošiamas 
nis". Tai aštuonių Chicagoje 
veikiančių tautinių šokių šokė
jų vienetų pasirodymas. Jame 
dalyvaus šie vienetai: "Gija" — 
vadovė Lydija Ringienė, "Gran
dies" jauniai, vad. Irena Smie-
liauskienė, Lietuvos Vyčių šokė
jai, vad. Frank Zapolio, "Malū
nas" — skautų šokėjų vienetas, 
vad. Silvija Radvilienė, "Ramby-
nas", vad. Stasės Bacevičienė, 
"Spindulys", vad. Rasa Šoliū-
naitė, "Švyturys", vad. Giedrė 
Cepaitytė, ir "Vytis" — Vytau-

kiekvienas vienetas atliks kitus 
— skirtingus. Šis renginys turi 
ir skatinančios įtakos patiems 
šokėjams, nes teikia galimybę 
ne tik pasirodyti patiems, bet 
stebėti kitus ir palyginti save 
su kitais. 13 viso renginio pro
gramoje dalyvaus arti 160 šokė
jų, kurie programos pabaigoje 
visuomenei žada ir netikėtą 
staigmeną, šokiams gros ats
kirų vienetų akordeonistai. Ren
ginio pranešėja bus Jolita Kriau-

to Didž. šaulių rinktinės šokėjų j čeliūnaitė, ilgametė "Grandies" 
vienetas, vad Violeta Atkinson. j šokėja ir buvusi taut. šokių mo

kytoja lituanistinėse mokyk
lose. Visi tautinių šokių šokėjų vie

netai intensyviai ruošiasi VU-jai 
Tautinių šokių šventei Ruošia
mas "Pavasarinis tryptinis" bus 
gera proga šio darbo vaisius pa-

darbuotojus. 
švietimo tarybos pirm. Jonas 

Kavaliūnas paskelbė, kad mece- į 
nato kun. dr. Juozo Prunskio j 
paaukotą 500 dol. premiją lai- Į 
mėjo mokyt. Juozas Plačas, su-1 
redagavęs jau 1000 "Tėvynės j 
žvaigždutės" vaikų skyriaus \ 
"Draugo" laikraštyje, kuri buvo j 
pradėta prieš daugelį metų mo- į 
kytojų s-gos iniciatyva. Įteik- j 
damas premiją pats mecenatas i 
kun. J. Prunskis kvietė visus 
veiksnius dirbti vieningai, Altai 
ir L. Bendruomenei sutartinai i 
bendradarbiaujant. 

Kings Park, N. Y. Iš Apreiški
mo parapijos palaidota kovo 
23 d. šv. Jono kapinėse. Nuliū
dime liko sūnus Vytautas ir 
dukra Gražina Bartkuvienė su 
šeima. 

— Albinas Prižgintas, vargo
nų virtuozas, kovo 12 d. Elisa-
beth, N. J., turėjo vargonų kon
certą. Laikraštis "Daily Jour
nal" įsidėjo palankią recenziją 
ir A. Prižginto, grojančio vargo
nais, nuotrauką. Koncertas ver
tinamas labai gerai. 

— Moterų "Birutės" draugijos 
New Yorko skyrius kovo 18 d. 
turėjo susirinkimą, kuriame sa
vo įspūdžius įdomiai papasako
jo g kelionės į Romą Livija 
Klivečkaitė. E. Grudzinskienė 
surengė visoms moterims malo
nų priėmimą. 

nė Lietuvą nuo kryžiuočių puo
limų. Rusų administracija su 

- - .visais savo valdininkais, moky-
sta JAV LB krašto vaMybos į ^ v^ems ji parėmusiems šiame ; t o j a i a ^ ^ teismaifl ^ ^ 

J. Plačas priimdamas premiją 
Į renginį iš Ovelando atvyk- dėkojo mecenatui, mokyt, s-gai 

X Živilė Nuntgaudaitė ir 
Aleksas šilgaliai, gyveną Palos 
Hills, kovo 15 d. susilaukė an-
trojo sūnelio Vytenio J o n o . j t a i p į r ^ ^ ^ 
Naujuoju broliuku džiaugiasi \ 
trejų metų Aleksiukas, o seneliai 

pūna. dr. A. Butkus, vyriausia 
VLT-sios Tautinių šokių šventės 
meno vadovė Jadvyga Reginie-
nė, Lietuvių Tautinių šokių in
stituto pirm. Galina Gobienė ir 
vicepirm. Alg. Vitkauskas, o 

darbe. 
Po to visiems gerai 

kultūrininkas Bronius Kviklys i 

! sunaikinti lietuvybę ir visus pažinomas ! _. . , . versti rusais ir pravoslavais. 
Vysk. Valančiaus suorganizuo-skaitė paskaitą apie spaudos uz- Į . 

draudimą, kovą dėl spaudos lais-

Po programos Jaunimo centro 

vės ir patį atgavimą. 
Spaudos uždraudimą pasparti

no tuometinis Vilniaus general
gubernatorius Muravjovas, suda-

Vacys ir Olga Nujngaudai, • k a v į n ė j e b u s g a l i m a p a s i v a i S i n t i ręs keturių asmenų komisiją 
j Aleksas ir Augustė šilgaliai 
dar vienu vaikaičiu. 

y P-<V'*..O-ri*.i ' i.r«w. Atsa
kom ir z h* a&muo reikalingas ad 
ministracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 
"*.' r , -aiinėlę. M'\t'ia! Fede-
ral »savnnKs TeL 847-T747. 

(sk.). 
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x Nijolė Kupstaitė priimta į 
Apollo chorą po specialaus pa
tikrinimo. Choras turi 200 cho
ristų ir Chicagos apylinkėje yra 
seniausias, įkurtas po didžiojo 
Chicagos gaisro. Artimiausias 
koncertas bus birželio 6 d Or
chestra Hali. N. Kupstaitė yra 
pianistė, neseniai atvykusi iš 
okupuotos Lietuvos. 

x Visiting Appotntment: Pro-
fessor or Associate Professorof 
Lithuanian language and litera
tu re for the Distingui8hed Pro-
fessorship of Lithuanian studies 
for 1984H8O. Minimum reąuire-
ment is a Ph. D. degree from an 
aceredited institution, fluency in 
Lithuanian, broad eacperience in 
graduate level teaching, and a 
distinguished record of scholarly 
accomplishments. Salary te 
negotiable and depends upon 
qualifications and eocperience. 
Applications should be sent by 

•April 30. 1984 to Dr. Biljana 
Slijivic-Simsic, Head of the De
partment of Slavic Languages 

j and Literatures, University of 
Dlinois a t Chicago, Box 4348, 
Chicago. LL 60680. The Univer
sity of Dlinois is an affirmative 
action-eąual opportunity emp-
lover. 

Sidrys 125 dol., dr. Birutė Ir 
Bronius Kasa kai čiai 100 dol., 
dail. Janina Marks 100 dol., dr. 
Ona ir dr. Albinas Garūnai 100 
dol., Ona Maišonytė 100 dol., 

X lietuvių Operai, kad ji ga
lėtų ir toliau tęsti kultūrinę veik
lą ir pastatyti Fausto operą, jos 
spektaklių išlaidoms padengti 
Zota ir Gediminas Mickevičiai 
iš Michigan City, Ind., paauko
jo 1,000 dol.; Gražina Santoski, dol., Anna ir Petras Abromai-
Healthy Food restorano savinin
kė Bridgeporte, paskyrė 1,000 
dol., Marija ir Andrius Vaitkai, 
Arcades Liquors ir restorano sa
vininkai iš Belleville. atsiuntė 

i cepelinų pietumis, kava su gar- ^ ^ ^ ^^^ p r itaikyti lie 
džiais kepiniais, veiks ir baras. t u v i ų k a l b a i het ^ ^ d r a u . 
Bus proga pabendrauti ir p a s i - į a ^ paskelbė jo įpėdinLs Kauf-
džiaugti mūsų jaunimo nuošir- m a n a s 1 8 6 5 m e t a i s pagal v i d a u s 
džiu dalyvavimu lietuvių kultu-1 
rinėje veikloje. 

Jvykiu susidomėjimas labai 
didelis, todėl visi kviečiami iš 

Mažojoj Lietuvoj knygų 
spausdinimas ir sukurta knygne
šių armija per 40 metų prieši-

: nosi, nesigailėdama aukų, kol 
į galų gale pats rusų senatas 1904 
j m. nusprendė, kad nėra jokio 
i įstatymo, draudžiančio lietu-
j viams naudoti lotyniškas raides. 
! Prasidėjo kultūrinio gyvenimo 
! suklestėjimas, pradėtas leisti net 

, dienraštis "Vilniaus Žinios". Ši 
reikalų mimsteno Valujevo pa- k o v a u % r Q d i n o hetuvi teu^ i r 
kymą, i — . . j . 

Net pats vysk. M. Valančius •, . ,.. , - y - _̂ . j laimėjimo, pradžioje nesusiorientavo ir da- ' 

nepriklausomybės 

Dojens & Associates, I n c . 100 į a n k s t o ^ j b i l i e t u s > kurie ^ fVO 5 ™ ? ? " ? £ 
idanka spausdintoms religinėms 

čiai'100 dol.. dr. Jonas Sataa 100 j g a U n a m i p M t a " t o i ų **** ^ k n y g o m s , bet po to greitai su-
dol 
100 dol.. Antanina ir Petras 
Kaušai 100 doi.. Vincas ir Ona 
Urbonai 100 dol. Monika Taut-

Meninėj daly jaunimo atsto
vai padeklamavo iš spaudos 
draudimo laikų poezijos. Tai Zita 
Dubauskaitė, Alida Vitaitė ir » A » *. » Z . *f-^«rfoi < kėjų vienetų vadovus ir Vazne- i n r a t o « t u ^s^n j^^a ere- I ^o*™*^' ^ " * v *"""» " , Rože ir Pranas Mačenriai j Jl* T .. 0 . i P 7; . n j S K K ų ^ " ^ J 1 ^ • Vytenis Kirvelaitis. Po minėjimo 

lių prekyboje Marąuette Parke. 
Savo dalyvavimu ir plojimais 

paskatinkim jaunimą ir lėšomis 

siantį rusimmo pavojų ir stojo 
į kovą už lotyniškas raides lie
tuviškose knygose. 

Prelegentas vysk. M. Valan-625 dol., Juoas Petrauskas 500 \ vaišienė iš Highland Park, BL, 
dol., Vacys Petrauskas 325 dol., j 100 dol., Sofija ir Adolfas Jeiio-1 paremkim VTI-ją Uetuvių Tau-' 5įų palygino su Lietuvos didžiai- j 

i visi jaukiai pabendravo prie 
į mokyt. Rožės Kriaučiūnienės 
paruoštų vaisių ir kavutės. 

A. P. B. 

Gražina Liautaod iš Cary, DL, j niai iš Darien. ni.t 100 dol., An-1 tinių šokių šventę. 
300 dol., Vincas ir Dana Bariai; gėla ir Vytenis Diridai iš Le-

IR šiais kunigaikščiais, kurie apg>'-

300 dol., dr. M. C. Vygantas 250 
doL, dr. Jadvyga ir dr. Viktoras 
Dubinskai 200 dol., Vida ir Al
fredas Blyškiai 200 dol., Genė 
ir Vytautas Beleckai iš Sunny 
Hills. Fla., 200 dol., Aldona ir 
dr. F. Mažeikai 200 dol., Sirokus 
Real Estate įstaiga 200 dol., 
Pijus V. Stončhis iš Northbrook, 
UI., 200 dol., Stasė ir Bronius 
Prialgauakai 175 dol., Charles S. 
Šiaučiūnas, D.D.S, 160 dol., Va
lerija ir Jonas Žadeikiai, iš Oak 
Lawn, 111., 159 doL, Prudencija ir 
Stasys Jokubanskai 150 dol., J. 
ir P. Pranokevičiai 150 dol., Al
dona ir Vladas Paškevičial 130 
doL, YlrgJnija b? Broniai Ma 
būvami 17* Ar* Ar w\r~,^An<, 

mont., m , 100 doi, Irena ir 
Arūnas Draugeliai iš VVoodrid-
ge, DL, 100 dol., Birutė Jasai
tienė 100 dol.. JuotfM Vaineikis 
100 dol.. Ramunė Dičienė iš 
Hinsdale, 111., 100 doL, M. ir dr. 
Kostas Jablonskiai iš West-
chester, m., 100 doL, Angelė ir 
.\lgis Raulmaičiai iš Los Ange
les 100 dol.. Runas Vėžys 100 
dol., Vladas Žukauskas 100 dol, 
LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba 100 dol., ir Apolinaras 
Varnelis iš Dowagiac, Mioh., 
100 dol. Operos vadovybė vi
siems šiems mecenatams, atė
jusiems į pagalbą, ypač šiuo 
metu sunkiame sezone, reiškia 

jJS-^3g^r^.T-j^at^: aR..ą.j 

Auatft Vygantien* moko vaikus pažinti gamtą Dariaus ir Girfno Htuo 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

Tel — T76-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITJ" 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
Seštad 9 v. r. iki 1 vaL d 
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