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Štai kokia sovietinė 
tikėjimo laisvė 

(Tęsinys) 
Beveik prieš du tūkstančius 

metų įstatymo vardu mirčiai 
buvo pasmerktas Kristus: 
„Mes turime įstatymą, ir Jis 
turi mirti" (...). Savo metu Hit
leris įstatymo vardu šaudė 
žydus, Stalinas — trėmė į Si
birą mi l i j onus n e k a l t ų 
žmonių... Ir šiais metais taip 
pat įstatymo vardu Vilniuje 
Aukščiausias Teismas nuteisė 
du u o l i a u s i u s L ie tuvos 
kunigus — A. Svarinską ir S. 
Tamkevičių. 

Istorija pasmerkė praeities 
klaidas. Nėra abejonės, kad 
ateities istorija panašiai įver
tins ir dabarties įvykius; o jei 
istorija kartais ir suklystų, — 
Dievas nesuklys! 

Nuteisus kun. Alfonsą Sva
rinską ir areštavus kun. Sigi
tą Tamkevičių, Lietuvos tikin
tieji pradėjo rinkti parašus po 
pareiškimais - protestais, 
adresuotais KP CK generali
niam sekretoriui Juri jui 
Andropovui bei generaliniam 
prokurorui, reikalaudami iš
laisvinti neteisingai suimtus 
kunigus. Kad pareiškimų - pro
testų tekstai su parašais pa
siektų adresatus, o nebūtų su
laikyti dar Lietuvoje, KGB 
būstinėje, tikintieji dalimis 
juos vežė į Maskvą ir užregist
ruotus palikdavo priimama
jame kambaryje. Po pareiš
kimų - protestų tekstais dėl 
kunigų išlaisvinimo pasirašė 
123,000 tikinčiųjų, iš kurių 22 
pasirašė krauju. Būtų pasi
rašę dar daugiau tikinčiųjų, jei 
ateistai nebūtų ėmęsi represi
nių priemonių, kad tik sutruk
dytų parašų rinkimą. Lietuvos 
bedieviai bauginimais bandė 
įsakinėti, kad net kunigai 
draustų tikintiesiems pasi
rašinėti po pareiškimų teks
tais . Žmones, renkančius 
parašus, saugumiečiai, varto
dami fizinę jėgą, gaudė, grūdo 
į mašinas ir vežė į milicijos 
skyrius. Ten baugino, gra

sino, atiminėjo parašus bei 
tekstus, baudė 50 rub. admi
nistracinėmis baudomis. Per 
lietuviškas televizijos laidas 
liaudis buvo bauginama, jog 
parašų rinkėjai gali būti nu
bausti kalėjimu. Ne viename 
rajone pasirašiusius po pareiš
kimais asmenis saugumo 
darbuotojai tardė, vertė pasi
rašyti po jų duodamais neaiš
kiais tekstais. 

Prie pareiškimų - protestų, 
kurie buvo vežami į Maskvą 
buvo pridėti pareiškimai gene
raliniam prokurorui ir Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkui, kuriuos Lietuvos 
tikinčiųjų vardu pasirašė 
Aldona Šukytė, Albina Že
maitytė, Alfonsas Bumbulis ir 
Juozas Kazalupskas. 

T S R S G e n e r a l i n i a m 
P r o k u r o r u i 

L ie tuvos t ikinčiųjų 
ka t a l i kų 

P a r e i š k i m a s 

Generalini Prokurore, mes, 
tikintieji Lietuvos katalikai, 
kreipiamės į Jus su prašymu, 
kad Jūs peržiūrėtumėte mūsų 
kunigų — Alfonso Svarinsko 
ir Sigito Tamkevičiaus — by
las ir juos išlaisvintumėte, nes 
jie neteisingai nuteisti Lietu
vos TSR Aukščiausiojo Teis
mo 1983 m. gegužės mėn. 
pagal Baudžiamojo Kodekso 
68 str.: Alfonsas Svarinskas 
nuteistas 7 m. įkalinimo ir 3 
m. tremties, o S. Tamkevičius 
areštuotas teismo salėje taip 
pat pagal 68 str. 

1. Mes dažnai girdėjome jų 
pamokslus ir sąžiningai liu
dijame, kad jie nevedė jokios 
antitarybinės propagandos, o 
tik aiškino religines tiesas, gy
nė tikinčiųjų teises ir kartais 
kritikuodavo ateistų išpuolius 
prieš religiją ir tikinčiuosius, 
kas leidžiama pagal tarybinės 
Konstitucijos 49 ir 52 str. 

(Bus daugiau) 

Nauja Lenkijos 
sutartis su Maskva 

Maskva. — Lenkijos dele
gacija gegužės 4 d. lankėsi 
Maskvoje ir pasirašė naują 
ekonominio bendradarbia
vimo sutartį su Sovietų Są
junga. Sutartį pasirašė sovie
tų prezidentas Černenka ir 
generolas Jaruzelskis. Su
tartis dar daugiau pririša Len
kiją prie Maskvos. 

Sovietų komunistų vadas 
Černenka savo kalboje pabrė
žė, jog sutartis galios iki atei
nančio šimtmečio. Tai labai 
svarbus politinis dokumentas, 
kuris padės pagrindą dar glau-
d e s n i a m e k o n o m i n i a m , 
moksliniam ir technologi
niam bendradarbiavimui, 
pasakė Černenka. Jis kalbėjo 
apie anksčiau buvusius Len
kijos ekonomiiiius ryšius su 
Vakarais. Tie ryšiai daug 
r^-'vidėjo prie buvusių Len
kijos sunkumų, prie grėsmės 
komunistų partijai ir socialis
tinei vyriausybei. Tarptautinė 
reakcija ir socializmo priešai 
I>enkijoje bandė pasinaudoti 
I^enkijos ekonominiais ryšiais 
su Vakarais. Imperialistai 
bando prekybą ir ekonomiką 
naudoti savo griaunančiai 
veiklai, politiniams tikslams, 
pasakė Černenka. Ir dabar 
Washingtona8 neatsisako vil-
'Hu visai nukraujuoti I^enkiją 

savo ekonominiais boikotais, 
organizuodamas subversiją 
prieš lenkų liaudies vyriau
sybę. Černenka pridėjo, kad 
nauja sutartis geriau panau
dos bendrus Sovietų Sąjungos 
ir Lenkijos rezursus ir su
darys apsaugos liniją prieš 
imperializmo kėslus. 

Generolas Jeruzelskis buvo 
labai Šiltai sutiktas, pagirtas, 
kad sugebėjo išgelbėti Lenkiją 
iš katastrofos. Valstybinė 
sovietų televizija rodė Jaru-
z e l s k i o s u s i t i k i m ą su 
Ryazanės karo veteranais. 
Ja ruze l sk i s , j a u n a s kari
ninkas 1944 m., tarnavo sovie
tų suorganizuotoj lenkų 
kariuomenėj Ryazanės mies
te. Rusai televizijos progra
moj gyrė Jaruzelskį, kaip gerą 
vadą ir ištikimą socializmo 
draugą. 

Konstantinas Černenka ap
dovanojo generolą Jaruzelskį 
aukščiausiu Lenino ordinu ir 
pagyrė jį už Lenkijos iš
vedimą iš labai grėsmingos 
padėties. 

Los Angeles veikia 
stipri koalicija 

Popiežius Jonas Paulius II šiandien atvyksta į 
Papua — Naująją Ginėją. Nuotraukoje matomi 

katalikai pėsti keliavo 250 mylių pamatyti po
piežių. 

Partija pagerbė 
pirmūnes melžėjas 

— Beirute toliau vyksta ko
vos tarp musulmonų ir krikš
čionių. 2uvo 22 žmonės. Susi
šaudymas išardė planuotą 
civilių taikos demonstraciją 
prieš „pamišėlių karą". 

Vilnius. — Pavasariui atė
jus, ok. Lietuvos spauda dar 
daugiau rašo apie žemės ūkio 
klausimus. Visi svarbiausieji 
partijos vadai balandžio 27 
susitiko su kaimo darbo pir
mūnėmis — geriausiomis res
publikos melžėjomis, kurios 
praėjusiais metais iš kiek
vienos karvės vidutiniškai 
primelžė daugiau kaip po 
6,000 kilogramų pieno. 

Komunistų partijos sekre
torius P. Griškevičius susi
tikime su melžėjomis pasakė 
netrumpą kalbą, pasigyrė lai
mėjimais. Jis įteikė moterė
lėms „garbingą nusipelniusių 
gyvulininkystės darbuotojų 
vardą", apdovanojo gėlėmis, 
pasveikino jas , palinkėjo 
toliau žengti pirmūnų gretose, 
siekti dar geresnių darbo 
rodiklių, perduoti savo darbo 
patirtį kitiems darbuotojams, 
ypač jaunimui. 

Pernai, priminė Griškevi
čiui, Lietuvos žemės ūkio dar
buotojai įvykdė ir viršijo visų 
augalininkystės ir gyvulinin
kystės produktų pardavimo 
valstybei planus. Maskva 
aukštai įvertino Lietuvos dar
bo žmonių l a i m ė j i m u s . 
Respublika buvo pripažinta 
sąjunginio socialistinio lenk
tyniavimo nugalėtoja, jai buvo 
įteikta pereinamoji raudonoji 
vėliava. Antrus metus iš eilės 
šią vėliavą iškovojo ir linų au
gintojai, pasigyrė Griškevi
čius. 

Jis tačiau pripažino, kad 

Pirminiai rinkimai 
Austin. — Texa8 demokra

tų pirminiuose balsavimuose 
50 nuoš. balsų laimėjo kandi
datas Walter Mondale. Sen. 
Hart gavo 28 nuoš. ir pasto
rius Jackson — 14 nuoš. balsų. 
Louisianos balsavimuose Jes-
se Jackson buvo pirmas su 43 
nuoš. Sen. Hart gavo 25 nuoš. 
ir Mondale — 22 nuoš. Loui-
sianoje šeštadienį buvo va
dinama „vėžių šventė", bal
savo labai mažas nuošimtis, 
nes vyko paradai, šokiai, pik
nikai. Daugelis balsuotojų kal
bėjo korespondentams, kad 
Mondale nominacija jau už
tikrinta ir nėra prasmės gai
šinti laiką balsuojant. 

Šiandien pirminiai rin
kimai vyks Ohio ir Indianoje. 
Jei Šiose valstijose Mondale 
gaus daugumą balsų, jo nomi-
navimui reikalingų delegatų 
skaičius bus beveik pasiektas. 

valstybės apetitai nemažėja, 
šiais metais reiks dar daugiau 
pasitempti. Griškevičius kal
bėjo: „Didelius ir atsakingus 
uždavinius gyvulininkystėje ir 
žemės ūkyje apskritai mes 
turime išspręsti šiais metais. 
Kaip žinia, įsipareigojome 
išauginti ir priku.Ui daugiau 
kaip 3 milijonus tonų grūdų, 
parduoti valstybei (išvežti į 
Maskvą) 600 tūkstančių tonų 
gyvulių ir paukščių, 2 mili
jonus 325 tūkstančius tonų 
pieno, 592 milijonus kiauši
nių. Vidutinis pieno primel-
žimas iš karvės turi pasiekti 
ne mažiau kaip 3200 kilogra
mų, penimų galvijų paros prie
svoris — 650, kiaulių — 450 
gramų. Tai reikalauja iš visų 
žemdirbių didelių pastangų, 
sumaniausio turimų rezervų 
panaudojimo". 

Tarp Vilniuje apdovanotų 
karvių melžėjų, šabą lietuvai
čių, garbingus nusipelniusių 
darbštuolių medalius gavo: 
Valentina Orlovą, Tamara Vi-
šinskaja, Jadvyga Stankevič, 
Fecimija Bulanova, Marija 
Afabasjeva. Jos dėkojo par
tijai ir vyriausybei už apdo
vanojimus, žadėjo didinti 
primilžį, žadėjo skatinti jau
nimą, kad jis rinktųsi šią 
profesiją. 

Sacharovo žmona 
suimta Gorkyje 

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra gegužės 4 paskelbė 
apie sovietų valdžios įstaigų 
budrumą ir žygius, kurie su
trukdė reakcijos p lanus . 
Amerikos ambasadoje prie
globstį turėjo gauti ištremto 
mokslininko Andriejaus Sa
charovo žmona Yelena Bon-
ner. Diplomatai buvo sudarę 
smulkų planą, tačiau jis išar
dytas. 

Sacharovų draugai Mask
voje pasakė koresponden
tams, kad Bonner turėjo at
vykti į Maskvą balandžio 17, 
tačiau niekas jos nematė. 
„Tass" skelbia, kad kartu su 
Bonner prieglauda Amerikos 
ambasadoje buvo numatytas 
Sacharovo bado streikas. Taip 
būtų pradėta akcija prieš so
vietų vyriausybę, reikalau
jant, kad Bonner būtų išleista 
į užsienį sveikatos su
metimais. Agentūra paskelbė 
ir piktus kaltinimus Sa
charovui, kuris per savo 
žmoną vis siunčiąs į Maskvą 
šmeižtus ir nepagrįstus kalti
nimus vyriausybei. 

Rinkimai Salvadore, 
Ekvadore, Panamoj 
S a n Miguel. — Sekmadienį 

buvo prezidento rinkimai Sal
vadore, Ekvadore ir Pana
moje. Salvadore komunistai 
puolė balsuotojus dviejuose 
miestuose: San Miguel ir San 
Sebastian. Buvo išsprog
dintos šešios bombos. Sukilė
liai apšaudė helikopterius. 
kuriais skrido JAV Kongreso 
nariai, spaudos žurnalistai. 
Nukentėjusių buvo minių susi
grūdime prie balsavimo būs
tinių. Susišaudymuose žuvo 14 
žmonių. 

JAV vyriausybė tikėjosi, 
kad Salvadoro prezidentu taps 
krikščionių demokratų atsto
vas Duarte. Prezidentas Rea-
ganaa planuoja jį tuoj pa
kviesti į VVashingtoną. Jis 
kalba angliškai ir galėtų pa
veikti Kongresą paskirti Sal-
vadorui ekonominę ir karinę 
paramą, kuri šiais metais dar 
nepaskirta. 

Panamoje balsavimai pra
ėjo be trukdymų. Kandidatu 
buvo jau tris kadencijas prezi
dentu buvęs 83 metų dr. Ar-
nulfo Arias ir ekonomistas 
Nicolas Ardito Barletta, kurį 
palaiko P a n a m o s kariuo
menė. 

Ekvadore rinkimai irgi la
bai neaiškūs, abu kandidatai: 
socialdemokratas Borja Ce-
vallos ir dešinysis Cordero 
Rivadeneira pirminiuose bal
savimuose gavo beveik lygiai 
balsų. 

Los Angeles. — Artėjant 
Olimpinėms vasaros žaidy
nėms, savo veiklą sustiprino 
„Ban the Soviets Coalition", į 
kurią įsijungusios 165 reli
ginės, politinės, švietimo, etni
nės organizacijos. Niek So-
rokin , ku r i s vadovau ja 
priešsovietinei CASA (Coali
tion Against Soviet Aggres-
sion) grupei, pripažino, kad 
darbų ir sumanymų daug. Dar 
nežinia, ar Sovietų Sąjunga 
atsiųs savo sportininkus į Los 
Angeles varžybas. Registra
cija baigiasi birželio 2 d. 
Maskva reikalauja, kad būtų 
sudarytos „normalios sąly
gos", kad būtų sutramdyti „te
roristai", kurie grasina sovie
tų sportininkų saugumui. 

Šiuo klausimu jau rašė „The 
Wa8hington Post" balandžio 
14 d. ir „Los Angeles Herald" 
balandžio 17 d. Šis laikraštis 
pripažino, kad antikomunis
tiniai emigrantai ir jų rėmėjai 

Popiežius baigė 
vizitą P. Korėjoj 

Seoulas. — Popiežius Jo
nas Paulius II baigė vizitą Pie
tų Korėjoje. Šeštadienį jis kal
bėjo 4,600 Korėjos kunigų, 
vienuolių. Pusane jis pasakė 
miniai darbininkų, kad pra
monės darbininkai turėtų būti 
vertinami geriau už gaminius, 
nes jie nėra tik įrankiai. 

Vizito proga Korėjos studen
tai surengė kelias demonstra
cijas už žmogaus teises. įvyko 
riaušės, buvo daug suimtų. 
Ašarinės dujos kartą palietė ir 
popiežiaus svitą. 

Gegužės 6 jaunas korėjietis, 
popiežiui pravažiuojant, šau
dė iš „tuščio" revolverio. J i s 
buvo suimtas ir uždarytas j be
protnamį. 

Seoule apie 600,000 žmonių 
susirinko aikštėje korėjiečių 
kanonizacijos ceremonijose. 
Tokios minios popiežių pasi
tiko tik Lenkijoje. Popiežius 
paskelbė šventaisiais 10 pran
cūzų misionierių, vieną ko
rėjietį kunigą ir 45 pasaulie
čius vyrus ir 47 moteris. Tai 
pirmas toks masinis šventųjų 
paskelbimas, pirmas įvykęs ne 
Romoje. Dabar Korėja yra ket
virta pasaulyje katalikų šven
tųjų skaičiumi, po Italijos, 
Ispanijos ir Prancūzijos. Šie 
šventieji žuvo už tikėjimą tarp 
1839 ir 1867 metų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Balandžio mėn. Ameri
kos bedarbių skaičius trečią 
mėnesį iš eilės liko tas pats — 
7.8 nuoš. Dirbančiųjų skaičius 
per paskutinius 17 mėnesių 
padidėjo penkiais milijonais. 

— Buvusi Argentinos prezi
dentė Isabel Martinez de Pe-
ron gegužės 20 d. planuoja 
grįžti į Argentiną iš Ispanijos, 
kur ji gyveno 3 metus. 

— Vak. Vokietijos metalo 
darbininkų unijos reikalauja 
trumpesnės darbo savaitės, 
grasina streiku. 

— Pastorius Jesse Jackson 
pasiuntė telegramą Sirijos pre
zidentui, prašydamas paleisti 
tris izraeliečius, kurie suimti 
Libane. 

— Britanijos valdančioji 
konservatorių partija pralai
mėjo savivaldybių rinkimus 
svarbiuose miestuose: Bir-
m i n g h a m e , E d i n b u r g h e , 
Southamptone. 

— Etiopijos ambasados Wa-
shingtone Charge d'Affaires 

T. Demeke, protestuodamas 
prieš savo vyriausybės poli
tinę priespaudą, pasitraukė iš 
pareigų ir paprašė Amerikoje 
politinės globos. 
— Šiaurinėj Airijoj policija 

suėmė 17 riaušininkų. Kata
likai minėjo kalėjime bado 
streiku nusižudžiusi airį Ro-
bert Sands, mirusį 1981 m. 

— Sudane policija suėmė 
1,540 musulmonų, naudojusių 
narkotikus ar alkoholį. 

— Viduriniuose Rytuose 
greit lankysis Jungtinių Tau
tų sekretorius Perez de Cuel-
lar. 

— Lenkijoje bylos iškeltos 
dar 28 lenkams už neramu
mus gegužės 1 d. 

— JAV žvalgybos žemės 
ūkio specialistai skelbia, kad 
Sovietų Sąjungoje kai kuriuo
se javų rajonuose vėl bus blo
gas derlius. 

— Izraelio beduinų arabų 
vadai kreipėsi į vyriausybę, 
reikalaudami, kad jie būtų pri
imami į Izraelio kariuomenę 
pilnateisiais kareiviais. Ma
noma, kad valdžia beduinų 
reikalavimą patenkins. 

jau gavo tai, ko jie siekė — 
viešumos. Amerikos Baltų 
Laisvės Lyga siekia pagar
sinti faktą, kad sovietai yra 
okupavę nepriklausomas Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. Tos 
lygos vicepirmininkas A. Ma
žeika pareiškė „ H e r a l d " 
laikraščiui, kad lyga siekia 
at imti sovietams propa
gandos šansus. Jie siekia iš
važiuoti iš Olimpiados su di
deliais politiniais laimėjimais, 
o mes jiems tą progą sumažin
sime, pasakė Mažeika. 

Didelė jėga šioje koalicijoje 
yra 35 m. amerikietis David 
Balsinger, jaunas respubli
konas, rašytojas, organizavęs 
protestus po Korėjos lėktuvo 
sunaikinimo. Jis atmetė sovie
tų kaltinimus, kad Los Ange
les judėjimas yra „teroristai". 
Mes nemanome naudoti smur
tą, neturime planų laužyti 
įstatymus, pasakė Balsinger. 
Jis pripažino, kad planuo
jama raginti sportininkus ir 
turistus iš komunistinių kraš
tų pabėgti ir organizuojami 
„saugūs namai, kur naujieji 
pabėgėliai galėtų saugiai apsi
gyventi, pasislėpti nuo KGB. 

Valdis Pavlovskis, la tvis pa
bėgėlis, kuris pirmininkauja 
Baltų Laisvės Lygai, pasakė 
„Herald" korespondentams, 
kad jų uždavinys paskelbti 
pasauliui apie sovietų žmo
gaus teisių laužymus Lat
vijoje, Estijoje ir Lietuvoje. 
Pavlovskis pareiškė, jog bal
tai neragins sportininkų pa
bėgti, tačiau jei atsiras tokių, 
kurie norės pasilikti Ameri
koje, lyga žiūrės, kad jų teisės 
ir saugumas būtų garantuo
tas. J i s paneigė ,,Washington 
Post" žinią, kad pabėgėliai 
bus priglausti Los Angeles 
„Estų namuose", kur būsią 
„saugūs namai". Tiesa, estų 
namai bus mūsų veikimo cen
tras, nes jie netoli Olimpiados 
spaudos centro, netoli uni
versiteto bendrabučio, tačiau 
jokia galvojanti grupė ne
skelbtų tokių „saugių namų" 
adreso, pasakė Pavlovskis. 

JAV vyriausybė, Olimpinių 
žaidynių proga, davė leidimą 
sovietų Aeroflot 25 lėktuvams 
nusileisti Los Angeles aero
dromuose. Uoste sus tos 
sovietų turistinis „Gruzia" lai
vas. Anglikonas k u n i g a s 
David Finzer. kuris y ra ko
alicijos atstovas Washingto-
ne, pareiškė spaudai, kad vals
tybės departamentas niekuo 
nepadeda koalicijai. Kai kurie 
pareigūnai tik pareiškia savo 
simpatijas ir tai viskas. 

Pabėgęs sovietų „Novosti" 
agentūros redaktorius J u r Bez-
menov, dabar pasivadinęs 
Tomas Schuman. patarimais 
padeda koalicijai siekti tikslų. 
Jis kritikavo JAV leidimą so
vietų laivui plaukti į Long 
Beach ir Los Angeles uostus. 
Viršutiniuose laivo deniuose 
bus vaišinami svečiai, o laivo 
apačia bus pilna žvalgybos 
elektroninių įrengimų, kurie 
seks Amerikos radijo bangas 
ir telefoninius pasikalbėji
mus, pasakė Schuman. 

KALENDORIUS 

Gegužės 8 d.: Agatijus, Ber
ta, Mingaila, Audrė. 

Gegužės 9 d.: Hermas, Ita, 
Džiugas, Austė. 

ORAS 
Saulė teka 5:40, leidžiasi 7:55. 

Debesuota, su pragiedru
liais, gali lyti. temperatūra 
dieną 60 1.. naktį 40 L 

; 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS J SVEIKATA, 8515 So. Cal i foni ia Ave . , Chicago. IU. ««C» 

JONAS ADOMAVIČIUS, AID. 

KAI PENSININKUI MORKOS 
NEPAGERINA REGĖJIMO 

- KAS DARYTI? 
Klausimas. Gerbiamas dr. 

Adomavičiau, pirmiausia at
leiskit už klaidas — ne visi 
turėjo laimės lankyti mokyklą 
Lietuvoje ir ne visiems buvo 
mokykla prieinama dėl įvai
riausių priežasčių. 

Dėl akių klausiu — jau dau
giau kaip metai valgau 
morkas. Iš pradžių, kaip pra
dėjau valgyti morkas, buvo 
kaip ir geriau. Po kokių šešių 
mėnesių pradėjo kaip ir da
rytis tamsiau. Pagalvojau, gal 
reikia nustoti kuriam laikui 
valgyti morkas — gal bus 
geriau. Truputį buvo kaip ir 
geriau, palyginus kaip buvo 
visą laiką morkas valgant. 

Prieš tą tamsumą buvo taip: 
vakare arba naktį ėmė mirk
čioti viena ir kita akis — kaip 
žaibas sužaibuodavo. Paskui 
per kiek laiko ir tas pranyko. 
Dabar tik ta negalė paliko, 
kad matomumas susilpnėjo. 
Ką p. daktaras patartumėt 
daryti? Esu jau 73 metų pensi
ninkas. Sveriu 175 sv. Jokių 
vaistų neimu iki šiol. Ūgis 5 -
2. Ačiū Dievui — kraujo spau
dimas 140 80. Ką patartumėt 
man matomumui pagerinti? 
Labai ačiū už patarimą. 

Pa t a r imas . Ačiū už taip 
gražiai parašytą laišką, nors 
ir tik per save išmokus rašyti. 
Matyt, esi vienas iš tų gabiųjų 
lietuvių. Na, ir vienas iš svei
kųjų, kad taip sveikas išsilai
kai taip gražaus amžiaus su
laukęs. 

Su akimis juokų krėsti ne
verta — tuojau eik pas akių 
ligų gydytoją į jo kabinetą ar į 
universiteto akių ligų kliniką. 
Daugelis priežasčių gali su
kelti matomumo sumenkimą. 
Apie tas priežastis čia ne vieta 
kalbėti, nes reikalas nepa
sikeis — Tamstą turi pa
matyti akių ligų gydytojas. 

Morkas ir toliau valgyk — 
jose yra gausu vitamino A, o 
šis vitaminas tam tikrose 
ribose gerina matomumą, 
ypač prietemoje. Sėkmės! 

VAIKAS JAU SUAUGĘS, 
NEKALBA - KAIP 

JAM PADĖTI? 

Klausimas. Tiesa, labai 
esam patenkinti su Jūsų ve
damu Sveikatos skyrium, nes 

ūpas, bet tas atsitinka tik re
tais atvejais. Galima sakyti, 
kad nekalba. 

Karo metu buvo visaip. Vi
sokių sąlygų buvo. Susikimšę 
buvom begyvendami. Truputį 
apsipykom su kaimynais ir 
žmona rečiau kada kalbėjo. Ar 
tai gali turėti įtakos kūdikiui, 
kuris dabar jau vyras ir mažai 
kalba. Ačiū iš anksto už atsa
kymą. Mano pavardės prašom 
neskelbti, nes vėliau žmonės, 
kaip sako, mėgsta per dantis 
traukti arba pašieDti 

A t sakymas . Ne tiek rūpin
kis, kas jau praėjo, kiek, nors 
ir pavėluotai, kreipkis į reikia
mą vietą savo sūnaus negalės 
reikalu. Vyk su sūnumi į uni
versiteto neurologinį skyrių. 
Ten jis gaus visą dabar gali
mą jam pagalbą. Gal jis kur
čias ir todėl nekalba. Žodžiu, 
taip nė vieni tėvai neturėtų 
e l g t i s — v i s o k i o m i s 
pasakėlėmis užsiiminėti, o 
sūnui reikiamos ir galimos pa
galbos neteikti. Taip iš
mintingi žmonės nesielgia. 
Prašom dabar namuose gy
venti taikingai, žmoniškai, 
tikrai lietuviškai - krikščioniš
kai: taika — ramybė tegul vy
rauja namuose. O sūnui pa
galbos ieškokit minėtoje — 
jam tinkamiausioje vietoje. 
Pas šiaip daktarus dabar nėra 
ko kreiptis. Sėkmės! 

FLORIDIECIO LIETUVIO 
PADĖKA ŠIAM 

SKYRIUI 

Didžiai Gerbiamas Daktare 
Adomavičiau, pirmiausia no
riu Jums širdingai padėkoti už 
tokius įdomius straipsnius ir 
patarimus, kurie yra mums vi
siems naudingi: labai ačiū. 
Dar padėka priklauso ir tai po
niai, kuri nesidrovėjo iškelti 
viešumon tokį opų klausimą, 
liečiantį mūsų žemutinę pusę. 
Aš čia tik noriu pridėti, kad 
„Bidef". kurį Jūs teisingai pa
vadinot, nėra jokia naktinė kė
dė, bet tokios pat medžiagos 
puodas, kaip ir tas, kurį kiek
vienas turime vonioje būti
niems reikalams atlikti. Tik 
šis yra siauresnis, ilgesnis ir 
žemesnis, stovi šalia vienas 
kito. Prie šio yra prijungta 
šiltas ir šaltas vanduo. Van
dens išėjimas yra to puodo 

» 

-

ypač vyresnio amžiaus žmo
nėms. 

Ar tai tiesa, kad moteris 
būna kuo išgąsdinta arba. 
kaip sako. būdama nėščia 

arba nusistebi — 

A . S t u l g a i t i e n e i m a t u o j a m a s k r a u j o s p ū d i s S o d y b o s a m b u l a 
tor i jo je . 

tas jo stemplėje vėžys, užiman
tis visą apatinės stemplės 
dalies viršutinę dalį — tik 
siaura vandens - seilių srovelė 
gali nutekėti į skrandį. Po iš
tyrimo stemplės tuojau pa
prašė cigarečių. 

Rūkymas ir girtavimas me
d i c i n o j e l a i k o m i k a i p 
stemplės vėžio vieni iš su
kėlėjų, (žiūr. brėžinį No. 1). Ar 
ir šis faktas nepadės mūsiš
kiui pensininkui atsikvošėti ir 
savo asmenybėje gėrio dalelę 
išjudinti veiklai, kad tolimes
nis gyvenimas būtų be tabako 
ir svaigalo nuodų!? Juk ir 52 
metų sulaukusysis dar labai 
nori gyventi! O šiam ligoniui 
jau visokia pagalba šaukštai 
po pietų. 

Nuotr. M. Nagio 

čiais . I šmin t i ngas pensi
ninkas niekada taip nenuo
dija savo kūno. Taigi, pirmas 
žingsnis kovoje su skleroze 
yra sudarymas upelio, kad 

Bidet buvo išrastas prancū
zų, sakoma, kad prostitutėm 
patogiai apsivalyti, dabar 
vartojamas gal visame pasau
lyje. Pietų Amerikoje visose 
šalyse jį rasi kiekviename tekėtų šlapimas, išnešdamas 
name naujesnės konstrukcijos visus kūno pelenus. Šitoje sri-

patarimai yra labai naudingi, dugno centre. Persėdus nuo 
pirmo puodo ant šito. atsuki 
vandenį ir šis trykšta į viršų 
kaip fontanas, tiesiog ten kur 
reikia. Gerai nusiplovęs, 
panaudoji tam reikalui skirtą 
rankšluostį ir eini sau dainuo-nusidyvija 

tai puola ant to kūdikio. Jau damas ir švarus ir sausas. 
praėjo 40 metų po antrojo , 
karo Per karą daugelis žmo- Atvykęs iš Pietų Amenkos j 
nių turėjo prisitaikyti taip. *i kraštą nustebau, kad tokio-

ir hoteliuose, tik viešose iš
vietėse nėra. 

Cia žmonės daugiau va
dovaujasi kažkokiais prieta
rais, vengia vartoti tokios ne
garbingos kilmės prietaisą. 
Geriau jie čia išrado apatinėm 
kelnėm gėlytes ir toliau taip 
tęsia būseną. Gal būtų galima 
importuoti, susirišus su P. 
Amerikos lietuviais. Tai tiek, 
mielas daktare, neapleiskit 
mūsų su naudingais pa
tarimais. Ačiū. 

P r i edas šio skyr iaus . Ar
gentinoje gyvenęs Vito Pajau
jis tvirtina, kad ten tik mo
terims skirtose išvietėse 
tokiam apsiplovimui minėta 
sėdynė yra įrengiama. Lietu
viui, prie visko pripratusiam, 
pakaks kol kas dušo — tik juo 
naudokimės reikiamai ir galė
sime eiti į darbus švarūs, sau
si ir linksmi — nuo žemutinės 
dalies niežulio laisvi. 

AUSYS ZVIMBIA -
KOKIA PAGALBA 

GALIMA? 

K l a u s i m a s . Gerbiamas 
Daktare, skaitydama laikraš
čius randu Jūsų patarimų 
sveikatos reikalu. Mano reika
las: galvoje nepaprastas zvim
bimas. Amerikiečių laikraš
čiai r a šo , k a d ši l iga 
nepagydoma. Mano daktaras 
užklaustas atsakė: „Gerk po 
vieną aspiriną rytą ir vakare". 
Negelbsti. Kartais paukščių, 
kartais varpų, o kartais ir 
upelio balsais zvimbia, var
gina be jokio perstojo. Tikrai 
nemaloni padėtis. Turėjau 
keletą operacijų. 17 ir pusę 
metų išbuvau raudonųjų rojuje 
Sibire. Esu pensininkės amžiu
je. Gyvenu toli nuo keisto 
triukšmo ir kelio. Darbuojuos 
sode, darže, mėgstu gėles. Ne
geriu, nerūkau, nevartoju rie
bių ir mėsiškų valgių, vengiu 
druskos. Patarkite, mielas 
Daktare, kaip to nemalonaus 
zvimbimo atsikratyti. Būsiu 
labai dėkinga. Jus gerbianti. 

Atsakymas. Yra daug to
kios negerovės susilaukimui 
priežasčių. Viena ir dažniau
sia — tai sklerozė. Labai pa
vyzdingai gyveni ir maitinie
si. Pensininkam tik ir lieka 

tyje nė vienas neturime apsi
leisti. 

Antras žingsnis kovoje su 
skleroze yra vengimas gyvuli
nių riebalų: taukų, sviesto, laši
nių, riebaus pieno, tokio sūrio. 
Vietoje jų reikia naudoti alie
jus. 

Trečias žingsnis vengiant 
sklerozės gausėjimo — yra 
cholesterolio perv i r š iaus 
vengimas: apseiti reikia be 
raudonos mėsos (jautienos, 
avienos, kiaulienos...), be try
nių, dešrų, kumpių... Pakaks 
kiekvienam vištos ir kalakuto 
kojų. kiaušinio baltymų, sojos 
pupelių, pupų, žirnių... tai vis 
naudingi baltymai — jie yra 
būtini kūnui. 

Ketvirtas Žingsnis kovoje su 
skleroze reikia žengti atsisa
kant rūkalų, svaigalų ir vi
sokių niekų valgyje bei 
gėrime. 

Penktas žingsnis — mankš
ta, lietuviškas darbas sode, 
darže, darželyje... 

Šeštas — tvarkymasis su 
visomis negalėmis: pakeltu 
kraujospūdžiu, cukralige, nu
tukimu, neveiklumu, nervi-
nimusi... 

Septintas — valgomosios 
druskos vengimas. 

Tik aštuntame žingsnyje ko
voje su skleroze reikia pradėti 
vartoti vaistus, kuriuos visi 
pensininkai mėgsta pirmuoju 
žingsniu naudoti. Tai baisi 
klaida. Mes esame virtę 
tokiais tinginiais, kad nesi
imame — nemėginame žengti 
minėtų septynių žingsnių 
visų pirma, bet velijame pa
vesti visą kovos su skleroze 
darbą piliulei — ir dargi pi
giai ir tik trumpam laikui nau
dojamai. Tokio dalyko nėra 
gyvenime — todėl nė nemė
ginkime juo naudotis. Piliulė 
turi savo vertę tik laiku ir ati
tinkamoje vietoje naudojama. 

Iš vaistų visų pirma nau
dokime šiuos keturis: Zinko 
sulfato po vieną kapsulę per 
parą. Vitamino E 400 IU po 
dvi kapsules per parą. Gėri
mai po tris tabletes per parą 
Niacino (long acting) 250 mg 
po tris kapsules per parą, ar 
kombinuoto — tik Sodyboje 
gaunamo — po tris kapsules 
paroje). Kartu su tais vaistais 
būtinai reikia per parą išgerti 

kaip galima buvo. o ne kaip Je pažangioje šalyje dar taip m a l da , gėlės, knyga, muzika ir po vieną kvortą pasukų (rūgu-
norėta. primityviai įrengtos vonios. Iš g e r ų žmonių draugystė. Tams- sio pieno, yogurto neriebaus ar 

Turime sūnų jau 40 metų. Jo pradžių naudojau didelį bliu- ^ visom keturiom stenkis nu- lietuviško kefiro) ir po kvortą 

-

negalė yra ta. kad jis labai M, ° d a b * r vargstu ir aš paki-
mažai kalba. Jis kalba kaip bęs ant vonios krašto. Man 
reikiant, kada jam yra geras t i n k a geriau šaltas vanduo. 

D a l i s s v e č i u 
p a t a r i m ų . 

S o d y b o s p a ž m o n y j e k l a u s o s i s v e i k a t o s 

Nuotr . M . N a g i o 

vykti į universitetinio lygio 
ausų ligų įstaigą. Kol tą pada
rysi, ginkis nuo sklerozės, 
kurią, matyt, paveldėjai. 

Pirmiausia stenkis tiek nau
dingų skysčių naudoti, kad 
pusantros kvortos šlapimo 
paroje (mažiausiai) padary
tum. Čia tinka gerti vaisių -
daržovių sunkos. Naudinga 
valgyti pieniškos, daržovių ir 
vaisių sriubos. Taip pat reikia 
labai gausiai naudoti vaisius 
ir daržoves. Vien dėl nau
dingo skysčio kūnui sutei
kimo būtinas yra valgymas 
vaisių daržovių. Kaip tik 
šioje srityje ir apsileidžia kai 
kurie pensininkai. Kiti net 
kenksmingus skysčius Kūnui 
naudoja — jie nuodijasi 
svaigalais ir beverčiais skys-
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Dr. Peter T. Brazio ofisą perėtne 
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Priima ligonius pagal susitarimą 

minėto kalakutienos ar viš
tienos buljono. Todėl su mir
tinu priešu liaukimės juokus 
krėtę — nemėginkime niekais 
stoti su juo j kovą. Išeikime iš 
neteisingo galvojimo j tikros 
mediciniškos galvosenos tiesą 
ir nesigailėkime jokių pastan
gų ir lėšų sulaikymui savo 
mirtino priešo dar jam mūsų 
vartų neatkėlus. Jei mes elg
simės, kaip tas 52 metų Cook 
apskrities ligoninės pacien
tas, kuris (j<> ligos istorijos No. 
1097389, o rentgeno nuotrau
kos No. 124 - 5184) jau nuo 13 
metų gausiai rūkė ir daug gėrė 
svaigalų iki dabar. O kai prieš 
dvi savaites ėmė nenuryti nor
malaus maisto — tik vandens 
truputį — atsigulė ligoninėn. 
Pereitą trečiadienį buvo ras-

Su pirmu vyno stiklu — 
avinėlis, su antru — liūtas, su 
trečiu — kiaulė. 

Talmudas 

KITATAUČIŲ 
SUSIRŪPINIMAS 

KUN. S. TAMKEVICIUM 
Kongresmanas John E. 

Porter iš Illinois valstijos Lie
tuvių informacijos centrui 
New Yorke pranešė, kad sau
sio 17 d. parašė laišką sovietų 
ambasadoriui Anatolijui Dob-
ryninui. Laiške išreiškė susi
rūpinimą kun. Sigitu Tamke-
vičium. "Kaip JAV Kongreso 
žmogaus teisių sambūrio ko-
pirmminkas, aš atstovauju 
170 Kongreso narių, kurie yra 
pasiryžę padėti žmonėms, ku
rių pagrindinės laisvės yra 
varžomos", rašė kongresma

nas Porter. Kaip žinote, religi-. 
jos laisvė yra apsaugojamai 

Sovietų konstitucijos ir Hel
sinkio Baigiamojo akto, ku
riam Sovietai pritarė. JAV in-
t e r p r e t u o t ų H e l s i n k i o 
susitarimais remiantį sovie

tų elgesį teigiamu žingsniu į 
Sovietų — JAV ryšių gerini
mą". 

Baigdamas laišką, kongres
manas Porter sakė: "Ponas 
ambasadoriau, aš prašau Jū
sų tarpininkavimo padedant 
paleisti kun. Tamkevičių ne 
tik jo parapiečių naudai, bet 
dvasioje išsaugoti žmogaus 
teises v i s iems" . Lietuvių 
Katalikų religinei šalpai pra
šant, vyskupas Frank Mur-
phy, Baltimorės arkivyskupi
jos Teisingumo ir taikos 
komisijos pirmininkas, sausio 
10 d. parašė laišką senatoriui 
Charles Percy apie kun. Sigi
to Tamkevičiaus nuteisimą. 
"Aš norėčiau uždokumentuoti 
savo pasipriešinimą šiam teis
mui bei prašyti Jūsų iškelti 
viešumon pasibiaurėjimą bei 
neteisingumą, kurį jaučia vi
si katalikai ir tikintieji dėl šių 
Sovietų Sąjungos žygių", rašo 
vyskupas Murphy, sužinojęs 
apie kun. Tamkevičiaus nutei
simą. 
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Lietuvių Bendruomenės ruošiamas 

POLITINIŲ STUDIJŲ 
SAVAITGALIS 

» 

» 

! 

Gerai, kad išeivijoje vis dar 
kovojame dėl Lietuvos lais
vės. Seniesiems politinės veik
los vadovams nykstant, į jų 
v i e t a s į s i jungia naujos 
bendruomeninės jėgos, ateina 
nauji vadovai, plačiai reiškia
si vidurinioji ir jaunesnioji 
kartos. Tokiais vadovais ypač 
remiasi Lietuvių Bendruo
menė. 

Ji buvo įsivedusi gražų 
paprotį kasmet ruošti poli
tines konferencijas, kurios bū
davo lyg savotiškos šios sri
ties ,,rekolekcijos". Bene 
pirmoji tokia konferencija įvy
ko 1980.VI.8 - 9 Washingtone, 
kita — 1981.VL12 - 13 New 
Yorke. Tada buvo posėdžiauta 
Church Center pastate, kuris 
stovi priešais pačius Jung
tinių Tautų rūmus, taigi prie 
pat institucijos, kuri, Algi
manto Gečio žodžiais, „liko 
kurčia pavergtų tautų laisvės 
siekiams". Pridėkime dar nuo 
savęs, kad per daugiau kaip 
trečdalį šimtmečio ne tik neiš
laisvino nė vienos tautos, bet 
dar leido pavergti keletą kitų. 

Kažkodėl LB puoselėta poli
tinių konferencijų kad ir 
trumpa tradicija buvo nu
traukta ir, žinoma, visiškai be 
reikalo. Gal todėl, kad kai kam 
rodosi, kad mūsų šiandieninė 
kova dėl Lietuvos laisvės yra 
beveik beprasmiška? Vargiai. 
Viena, tokių pesimistų mū
suose nedaug, antra — kovoti 
už Lietuvos laisvę reikia ir 
tada, kai nėra realių galimy
bių ją atgauti. 

Taigi gerai, kad Liet. Bend
ruomenės vadovai vėl atgai
vino politinių konferencijų 
ruošimą. Skelbiama, kad gegu
žės 11-12 dienomis New Yor
ke įvyks politinis savaitgalis, 
kurį ruošia PLB, JAV LB, 
Kanados LB ir PLJS visuo
meninių reikalų komisijos bei 
tarybos. Taigi ne „mirusios 
sielos", bet gyvosios jėgos. 
Konferenciją globoja LB New 
Yorko apygardos valdyba, Al. 
Vakselio vadovaujama. 

Specialiame minėtų orga
nizacijų išleistame pranešime 
rašoma, kad šis politinių stu
dijų savaitgalis būsiąs savo
tiškos „rekolekcijos" besireiš-
kiantiems ir besidomintiems 
užsienio politika ir Lietuvos 
laisvinimo srities veikla. 

Konferencijos ruošėjams pa
vyko sustatyti įdomią progra
mą ir parūpinti kvalifikuotus 
pranešėjus. Štai kai kurie 
punktai. Charles Lichenstei-
nas, buv. JAV ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų, žino
mas mokslininkas, skaitys pa
skaitą tema „Pabaltijo valsty
bių k laus imo iškėl imo 
galimybės Jungtinėse Tau
tose". Cathy Fitzpatrick, JAV 
Helsinkio konferencijos punk
tų apsaugos direktorė, kalbės 
tema „Sovietų Sąjungos pra
sižengimai su Helsinkio aktu 
P a b a l t i j o v a l s t y b ė s e " . 
Tikimasi sulaukti JAV ir Ka
nados misijų prie JT atstovų ir 
jų žodžio. 

Numatytas simpoziumas te
ma „Svarba ir galimybės etni
nių (tautinių) grupių veiklą ko
ordinuoti žmogaus teisių 
gynybos srityje". Jame sutiko 
dalyvauti Liudmilla Thorne, 
Laisvės rūmų (Freedom 
House) vykdomoji pirmi
ninkė, Adam Simms, Ameri
kos Žydų kongreso žmogaus 
teisių skyriaus direktorius, ir 
Zuzana Sirkin, Amnestijos in
ternacionalo globos programų 
skyriaus direktorė. Europos 
parlamento rezoliucijos nuta
rimų Pabaltijo valstybių klau
simu iškėlimo Jungt. Tautose 
galimybes, dabartinę akciją ir 
ateities uždavinius iškels bei 
svarstys BATUNo valdybos 
nariai: Juta Ritzo, Ints Rup-
ners ir Ina Navazelskytė. 

• * * 

Eikime toliau. Apie dabar 

opų Jaltos konferencijos susi
tarimų anuliavimą ir Lie 
tuvos interesus paskaitą skai
tys Algimantas Gureckas, 
apie Specialių investigacijų 
įstaigą (OSI), jos tikslus, me
todus ir planus pranešimą pa
darys latvių tautybės advoka
tas Ivars Berzinš, sėkmingai 
apgynęs kelias kaltinamųjų 
latvių bylas ir mūsiškį Juozą 
Kungį. 

Labai džiugu, kad j progra
mą įtraukta dar vienos svars
ty bos tema „Problemos išei
vijos pabaltiečių veiksnių 
veiklą koordinuojant ir veiklos 
gaires nustatant". Jose daly
vauja latvių, estų ir lietuvių 
bendruomenių bei centrinių 
organizacijų vadovai: dr. O. 
Pavlovskis, L. Savi ir V. Ka-
mantas. 

Paskutinis konferencijos 
punktas — Pasaulio Liet. Jau
nimo s-gos svarstybos jau
nimo dalyvavimo laisvinimo 
veikloje k laus imais . Pri
dėkime dar įprastus dalykus 
— banketą, koncertą. Tai ir 
būtų visa politinio savaitgalio 
programa. Dieve, padėk ją 
įvykdyti taip, kaip ji gražiai 
suplanuota. 

O kas gi tie ruošėjai? Pra
nešime minimi: Algimantas 
Gečys, Juozas Danys, Gintė 
Damušytė, Jonas Urbonas, Jo
ana Kuraitė-Lasienė, Aušra 
Zerr, Rimantas Stirbys, Al. 
Vakselis, Vyt. Alksninis. 

VIENINTELĖ ŠV KAZIMIERO 
BAŽNYČIA ARGENTINOJE 
Pokalbis su kun. Juozu Margiu, MIC, Rosario 

Šv. Kazimiero parapijos klebonu 

* * * 

Lietuvių Bendruomenės at
stovai į politinį savaitgalį at
vyksta ne tuščiomis. Be kitų 
darbų bei projektų, atsiveža 
tik ką jau išleistą naują, jau 
dešimtą tomą iš eilės leidinio 
„Apie žmogaus teisių pažei
dimą Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje" (Violations of Human 
Rights in Soviet occupied 
Lithuania). Ligi šiol 9 šiuo 
vardu leidžiamo metraščio 
anglų kalba tomai buvo išleis
ti Chicagoje, dr. T. Remeikio, 
kartais talkinant Br. Nainiui 
ir kitiems, paruošti. Paskutinį 
tomą LB vadovų rūpesčiu 
paruošė New Yorke: kun. Kazi
mieras Pugevičius, Gintė 
Damušytė ir Marija Skabei-
kis. Ir paruošė knygą gerai, 
gal neblogiau už pirmtakus. 

Grįžtant prie politinės kon
ferencijos planų bei tikslų, 
reikia pasakyti tiesą, kad šian
dieną be galo sunku vesti ko
vą dėl Lietuvos laisvinimo. 
Tarptautinėje plotmėje tai be 
galo sunkus klausimas, ypač 
kai Sovietai šioje srityje pir
mauja, vis dar labiau įsi
galėdami pasaulyje. Turime 
galvoje akiplėšišką Afganis
tano operaciją ir jų labai žiau
rius veiksmus prieš to krašto 
laisvės kovotojus. Tiesa, Afga
nistane dvasiniu požiūriu So
vietai patyrė pralaimėjimą, 
bet tas jiem nedaug svarbu: 
šio krašto užėmimas atidarė 
jiems kelius į galimą arabų 
k r a š t ų a l y v o s š a l t i n i ų 
užėmimą ir įsigalėjimą Ra
miajame vandenyne. Tiesa, 
komunistinis režimas patyrė 
pralaimėjimą ir Lenkijoje, bet 
vis dėlto Sovietams pavyko 
Lenkijos „Solidarumo" judė
jimą (10 mil. narių) likviduoti 
ne krašto okupacijos, bet gra
sinimo būdu, pačių lenkų ran
komis. O kaip reagavo Vaka
rai? Jie smerkė Sovietus, bet 
niekuo nepadėjo afganams ir 
lenkams. 

O gal Vakarai padės mums? 
„Padės" taip, kaip padėjo 1944 
- 1951 m., kai Lietuva ginklu 
kariavo dėl savo krašto lais
ves. Kitaip sakant, ir dabar 
tuo labiau pagalbos Lietuvai 
iš Vakarų nėra ko laukti. 

Linkėdami gegužės 11 -12 d. 
konferencijai sėkmės, mes jau 
dabar keliame mintį, kad 1985 
m. politinė konferencija būtų 
pravesta pavergtų tautų 
vienybės realesniu pagrindu. 

b . kv . 

Kun. Juozas Margis, MIC, Šv. 
Kazimiero par. klebonas Rosario. 

I marijonų vienuolijos Šv. 
Kazimiero provincijos susirin
kimą — kapitulą iš Argenti
nos, Pietų Amerikos, atvyko 
kun. Juozas Margis, Šv. Kazi
miero parapijos Rosario mies
te, Argentinoje, klebonas. Jis 
gimęs, augęs JAV-bėse, Mon
tanos valstijoje. Mokslus išė
jęs Chicagoje ir Marian Hills 
kunigų seminarijoje. Jau 30 
metų jis darbuojasi Argenti
noje, gerai kalba angliškai, lie
tuviškai ir ispaniškai, todėl 
naudingas, visuose darbuose, 
plačioje sielovadoje. Jis ge
riausiai pažįsta tiek Šiaurės, 
tiek Pietų Amerikos žmonių 
reikalus, todėl ir jo dalyvavi
mas kapituloje buvo naudin
gas pačiai vienuolijai ir kartu 
Pietų Amerikoje dirbantiems 
kunigams. 

Šio atvykimo proga užkalbi
name jį apie Šv. Kazimiero 
garbei skirtą bažnyčią Argen
tinoje. Aplink ją susispietęs 
nedidelis būrys lietuvių, o di
džiąją parapijos dalį sudaro 
vietiniai Argentinos gyvento
jai. 

— Kaip seniai pastatyta Šv. 
Kazimiero bažnyčia ir kodėl ją 
paaukojo šv. Kazimierui? 

— Lygiai prieš 30 metų, 1954 
m. vasario mėnesį, buvo pa
šventinta Šv. Kazimiero baž
nyčia, skirta lietuvių sielova
d a i R o s a r i o m i e s t e , 
Argentinoje, Pietų Amerikoje. 
Bažnyčia yra Marijonų vie
nuolijos nuosavybė. Jos staty
mo iniciatoriai buvo a. a. kun. 
Jonas Jakaitis ir a. a. Kazi
mieras Vengras. Architektai 
buvo argentiniečiai Jose ir Mi-
guel Micheletti. 

Kadangi bažnyčia buvo 
skirta visiems lietuviams Ro
sario mieste, — apie 200 šei
mų, — tai asmenine teise pa
r i n k t a s Šv. Kaz imie ro , 
Lietuvos globėjo, vardas. Tai 
pirmutinė ir vienintelė para
pijos bažnyčia visoj Argenti
noj, pavesta šv. Kazimiero 
garbei ir globai. 

— Kiek turit parapiečių ar
gentiniečių ir kaip seniai va-
dovaujat šiai parapijai? 

— Bažnyčia ir parapija ap
tarnauja visus argentiniečius 
savoj teritorijoj — tai 10,000 
asmenų. Juos aptarnaujame 
visais būdais, nes jie religinio 
aptarnavimo yra labai reika
lingi. Nuo pat pradžios — tai
gi jau 30 metų šioje parapijoje 
tarnaujame visiems lietu
viams plačiame Rosario mies
te, visiems argentiniečiams 
parapijos teritorijoje. Klebo
nais buvo a. a. kun. Kazimie
ras Vengras, a. a. kun. Pra
nas Brazys (vėliau vyskupas), 
šiuo metu jau 23 metus para
pijai vadovauju aš. Man pade
da vienuolyno vyresnysis kun. 
Antanas Švedas, kuris šiemet 
minės savo kunigystės šventi
mų 50 metų sukaktį. Darbo tu
rime daug, bet turime padėjė
jų iš pasauliečių įvairių 
organizacijų ir asmenų. 

— Ar turit mokyklą ir kaip 
auklėjat jaunimą? 

— Parapijoj veikia mokyk
la, oficialiai pavadinta Cole-
gio Republica de Lituania" 
(Lietuvos Respublika), su teise 
naudotis Lietuvos Vyčių (her
bu) mokyklos uniformoms pa
žymėti, kabo Lietuvos vėliava 
kartu su Argentinos. Moki
niai per šventes gieda Lietu
vos himną (jie išmoko giedoti 
lietuviškai). Galime mokyti lie
tuvių kalbą, lietuvių liaudies 
dainas ir šokti tautinius šo
kius. Mokykloje mokosi 700 
mokinių, kurie turi 32 mokyto
jus. Apie dešimt vaikų yra lie
tuvių kilmės. 

— Kaip išlaikote tokią dide
lę mokyklą? 

— Parapijos klebonas yra 
atsakingas už mokyklos pa
statymą, išlaikymą, mokytojų 
samdymą, užtikrinimą, kad 
būtų tinkamai dėstomas kata
likų tikėjimas. Valdžia moka 
mokytojams algas. Seselės Ka-
zimerietės vadovauja mokyk
loje religijos dėstymui, var
gingųjų pašalpai. Parapijoje 
padeda liturginiuose dalykuo
se. 

— O kaip su lietuviška re
prezentacija kitataučių tarpe? 

— Yra mokykloje iš moki
nių sudaryta lietuvių tautinė 
šokių grupė. Be to, neseniai su
sidarė Rosario lietuvių kilmės 
jaunimo tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja jaunuolė Ro-
xana Rodriguez Papečkytė. 
Šokius moko ne lietuvis mo
kytojas Ed Cheroni. Rosario 
lietuvių jaunimas lanko šešta
dieninius lituanistinius kur
sus, priklauso Rosario Lietu

vių Bendruomenei, kurios 
pirmininkas yra Jonas Pa-
pečkys. Kitokių lietuviams 
skirtų organizacijų Rosario ne
turime, bet veikia daugelis vie
tiniams skirtų organizacijų ir 
būrelių. 

— Kokios apimti et yra kitos 
parapijos organizacijos? 

— Yra įvairūs vienetai su 
įvairiomis paskirtimis, kaip 
skautai,Katalikų akcija, Mal
dos apaštalavimas, Krikščio
niškų šeimų sąjūdis, Cursillo 
sąjūdis, mokyklos tėvų komi
tetas, jaunimo sambūriai, li
turginė komisija, katekistų 
brolija. Šiemet įsteigtas dar 
vadinamas "Taller para des-
capacitados mentales y fisi-
cos" — tai fiziškai ir protiškai 
neišsivysčiusiems dirbtuvė — 
mokykla. 

— Ar turit pašaukimų, tai 
yra, kas Jūsų darbą toliau tęs? 

— Po tiek metų turime vil
čių, kad vienas kitas jaunuo
lis pasiaukos Dievo ir Baž
nyčios tarnybai. Šiuo metu 
turime jau kunigystei pasiruo
šusi ir mokslus bebaigian
čių. Tikimės greitai susilaukti 
naujų pagelbininkų. Taip pat 
turime ir jaunesnių. 

— Ar žadate iškilmingiau 
paminėti šv. Kazimierą ir pa
rapijos sukaktis? 

— Jau kovo mėnesį minėjo
me šv. Kazimiero 500 metų 
mirties jubiliejų su šv. Mišio-
mis, kurias laikė vietos vysku
pas ir daug dekanato kunigų. 
Didesnės iškilmės numatytos 
šių metų spalio mėnesį, kai ten 
jau prasideda pavasaris. Ruo
šiamas dvasinis parapijos at
sinaujinimas — misijos, var-

Sv. Kazimiero bažnyčia, vienintelė tokiu titulu bažnyčia 
Argentinoje. 

gonų koncertas, šv. Kazimiero 
gyvenimo bruožų inscenizavi
mas — vaidinimas, paskaitos 
apie šv. Kazimierą. Bus rodo
mi vaizdai iš iškilmių Romoje 
ir Chicagoje. Jau turiu įrašęs į 
video juosteles ir parsivešiu į 
Argentiną. 

— O kokie artimiausi rūpes
čiai? *• 

— Šiemet turime tęsti mo
kyklos statybą — turime mo
kyklą padidinti. Vaikų skai
čius auga ir būtina pristatyti 
naujų klasių, salių. Laukiame 
paramos iš turtingesnių Šiau
rės Amerikos draugų ir rėmė
jų. Jei kas norėtų paaukoti ir 

prie šio misijinio darbo prisi
dėti, prašome siųsti aukas šiuo 
adresu: Argentine Mission 
Fund (for Rosario Republica 
de Lituania school), c-o Ma
rian Fathers, 6336 So. Kil-
bourn Ave., Chicago, 111. 
60629. Aukos nurašomos nuo 
taksų. 

Labai ačiū už išsamų prane
šimą apie savo darbus ir už
mojus Rosario Šv. Kazimiero 
vienintelėje parapijoje. Gražu, 
kad dirbama Bažnyčiai vieti
nių tarpe, bet taip pat gražiai 
atstovaujama ir lietuviams bei 
pavergtai Lietuvai savo dar
bais ir vardu. A ,-. 

A. D. 

4 M %^Į\ 
Kun. J. Margis veda šv. Kazimiero sukaktuvių procesiją Rosario mieste Argentinoje. 

PREZIDENTAI KUBOS 
IR GRENADOS KRIZIŲ 

ŠVIESOJE 
BR. AUŠROTAS 

John F. Kennedy į visą reikalą žiūrėjo tik kaip į 
CIA užmojį. Vyr. Štabo v-kų atsakomybė buvo nenu
sakyta: abejotina ar štabo v-kai būtų tokiam planui 
pritarę. Jiems buvo pateiktas jau pakeistas inva
zijos planas. Štabo viršininkai abejojo, ar tokia, 
mažutė karinė neišbandyta jėga galėtų laimėti. 
Kritišku atveju JAV karinės jėgos turėtų įsikišti. 
Sąlyginis vyr. štabo v-kų pritarimas buvo duotas 
dar prieš paskutinį pasitarimą, kai buvo nutraukta 
JAV karo aviacijos pagalba. 

Anksčiau, kada D. Eisenhoweris tardavosi su A. 
Dulies, juodu būdavo įsitikinę, kad invazijai neleis 
sugniužti. Tačiau JFK, prieš pradedant invaziją, 
pasisekimu nebuvo tikras. 

Kai kovo mėnesį kubiečių brigada iš 
Guatemalos apmokymo stovyklų buvo permetama į 
Nicaragua prie Atlanto krantų, tada Kennedy nu
sprendė, kad „kubiečiai nesikeis prie Trinidad vieto
vės, bet kur nors toliau nuo Havanos, tuo būdu JAV 
vyriausybė liks neįvelta šioje aferoje". 

Teko paskubomis ieškoti kitos išsikėlimo vieto
vės. Ir buvo apsispręsta už „Bay of Pigs", apie 100 
mylių į rytus nuo Trinidad. Vieta išsikėlimui buvo 

j netikusi: apaugęs medžiais kempsynas ir pelkė. Iš 

čia buvo sunku pasiekti Escambray kalnus. Be to, 
pelkėta užtvara atskyrė pajūrį ir sunkino patį į 
krantą išsikėlimą. 

Galutinis smūgis buvo kirstas invazijos jėgoms 
dar prieš išsikėlimą: 1961 m. balandžio pradžioje 
Baltieji rūmai pranešė CIA planuotojams, kad 
„kubiečiai niekada nebus paremti JAV karinės 
jėgos". Šis Baltųjų rūmų sprendimas iš anksto nu
lėmė invazijos sužlugdymą. Suprantama, kad, prieš 
pradedant invaziją, Dulies ir Bissell turėjo įspėti 
JFK, kad „geriau invazijos nevykdyti, nes jos pasi
sekimas nėra užtikrintas: visi ankstyvesni planai 
yra pakeisti ir užsimojimas per daug atskiestas van 
deniu..." Tačiau atsakingieji (Dulies ir Bissell) to 
nepadarė, tikėdami, kad prezidentas, įvėlęs į šį 
reikalą JAV orumą ir garbę, jokiu būdu nesutiks su 
galimu nepasisekimu. Tam užtikrinti netoliese 
Karibų jūroje bus lėktuvnešis Essex, kurio lėktuvai 
galės paremti besikeliančius į krantą kubiečius. 
Taip pat ir karo laivyno operacijų v-kas admirolas 
Arleigh Burke turėjo marinų batalioną Puerto Rico. 
JFK paskutinį ir lemtingą smūgį invazijai sužlug
dyti kirto 1961.IV.16, kai išsikėlimo jėgos jau plaukė 
link Kubos krantų. 

Buvo numatyti du puolimai iš oro Kubos ae
rodromų ir ten sutelktų Castro lėktuvų: I-sis dvi 
dienas prieš ekspedicinio korpuso išsikėlimą, o II-sis 
— balandžio 17 d., kai kubiečiai pasieks krantą. II-
ju puolimu reikėjo sunaikinti visus dar likusius 
Castro lėktuvus. To puolimo metu numatyta apie 30 
orinių užskridimų. 

Pirmasis orinis puolimas buvo sėkmingas, 
tačiau 4 maži Castro sprausminiai lėktuvai išvengė 
sunaikinimo. 

Vienas iš puolančių bombonešių po sužalojimo 

nusileido Floridoje. Ir dėlto baisiai užsirūstino JAV 
ambasadorius prie JT Adlai Stevenson. kad „jį prie 
vartauja meluoti JT forume . Jis buvęs painformuo
tas, kad bombardavimus Kubos aerodromų vykdo 
lakūnai-dezertyrai" . JFK, pa ta ikaudamas A. 
Stevensonui, atšaukė planuotąjį II-jį 30 skridimų 
Kubos aerodromų bombardavimą. Tai reiškė, kad 
prieš Kubos aerodromus buvo skrista tik 8 kartus. Ir 
kai brigada (Karibų jūra) iš lėto artėjo prie Kubos 
krantų, ji buvo be priešlėktuvinės apsaugos, kai 
išaušo balandžio 18 d. rytas. 

Dar vidunaktį valstybės sekretorius Dean Rusk 
kreipėsi į JFK dėl JAV karo aviacijos paramos, 
kada sekretorius gavo alarmuojančias žinias iš CIA 
direktoriaus pavaduotojo gen. Cabell ir planavimo 
v-ko Bissell dėl galimos katastrofos. I sekr. Dean 
Rusk kreipimąsi JFK atsakė neigiamai. Tada pats 
gen. Cabell asmeniškai kreipėsi į prezidentą, 
atsakymas buvo: Ne! 

Dienai brėkštant, likusieji keli nesužaloti Castro 
sprausminiai lėktuvai nuskandino laivą su amu
nicija, dar jam nepasiekus pakrančių. Tos dienos 
vakare brigada buvo sunaikinta. 

Autorius Ch. J. V. Murphy šioje studijoje rašo, 
kad. surinkęs visą medžiagą, jis paruošė straipsnį 
„Kuba: įvykių eiga kaip tikrai atsitiko". Šiame 
straipsnyje nepagailėta JFK kritikos, kad prezi
dento nervai neatlaikė spaudimo krizės metu. Šio 
straipsnio nuorašą davęs pasiskaityti įtakingiems 
asmenims, jų tarpe buvo Roswell Gilpatrick, Gyny
bos sekretoriaus pavaduotojas, gen. Lansdale, gy
nybos pareigūnas, gerai žinantis slaptų reikalų vyk
dymą, kuris pasakęs, jog „šios pastabos sukels 
audrą". 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. gegužės mėn, 8 d. 

LIETUVOS MIŠKUS 
PRISIMENANT 

ANTANAS SKĖRYS 

(Pabaiga) 
Mums kirtimo norma buvo 

nustatyta 3 mil. ktm. gamy
bai ir 1 mil. ktm. kurui. Buvo 
iškirsta apie 72 proc. gamybi
nės normos ir 65 proc. kuro. 
Latviai įvykdė savo normą 90 
proc, o estai 85 proc. Dėl to 
mums teko nuolatos klausyti 
vokiečių priekaištus. Sakyda
vo, kodėl jie gali, o jūs ne. 
Jiems pateikdavom eiles prie
žasčių. Vokiečiai net ir premi
jomis viliojo. Vieno miškų ure-
dų s u v a ž i a v i m o m e t u 
vokiečiai ragino būti uoles
niais ir siūlė premijas. Greti
mame kambaryje gen. direk
torius M. Gureckas dalino 
dovanas urėdams, kurie buvo 
sėkmingesni daigynų bei me
delynų plėtime ir miško želdy-
me. Dar 1943 m. buvo duoda
mas vokiečiams medis, jau 
apgedęs, bolševikmečiu kirs
tas. Tačiau 1944 m. Organiza-
tion Todt atvyko mūsų nuste
bimui kirsti miško. Pasirinko 
Prienų šilą prie Nemuno. Mū
sų pastangos tas žalingas už
mačias sustabdyti nepavyko. 
Prienų miškų urėdas J . Plau-
šinaiti8 irgi energingai spyrė
si, bet veltui. Buvo iškirsti tik 
keli hektarai. Be to, žalojo 
kirsdami miško pakraščius 
prie didesnių kelių. Bet tai bu
vo nežymūs nuostoliai. Sutau
pytas miško kirtimas vokiečių 
okupacijos metu kompensavo 
bolševikmečiu dvigubą kirti
mą. 

Pažymėtini ir kiti įvykiai. 
Pvz. du aukšti gen. direkcijos 
pareigūnai buvo vokiečių at
leisti ir išvežti į Vokietiją. Ten 
jie buvo laisvi ir dirbo savo 
profesijoje. Abu baigė aukšt. 
miškų mokslus Vokietijoje. 
1943 m. vokiečių karys — feld-
webel (viršila) nušovė Rau
dondvario miškų urėdą Sake-
vičių. Priežastis — vokietis 
norėjo atimti urėdo arklį, ku
ris atsisakė atiduoti. Tai ir bu
vo vietoje nušautas. Ar žudi
kas buvo teistas bei baustas, 
patirti neteko. Nušautasis bu
vo įdomus vyras. 

Prisimintina ir 1943 m. 
Vasario 16 diena. Buvo suor-

LAIŠKAS „DRAUGUI" 
DID2. GERB. DRAUGO 
REDAKTORIAU, 

maloniai prašau patalpinti 
„Drauge" mano paaiškinimą 
dėl VLIKo „komunikato". 

Š. m. balandžio 27 d. „Drau
go" numeryje tilpo žinutė iš 
VLIKo veiklos, kurioje pa
skelbti VLIKo pirm. dr. K. Bo
belio ir JAV LB pirm. dr. A. 
Butkaus pasitarimų rezulta
tai. Pirmame paragrafe sako
ma: „Buvo aptartos galimy
bės sureguliuoti Reorg. LB ir 
JAV LB santykius". 

Iš tikrųjų tai buvo tik priva
tus pasikalbėjimas abiem rū
pimais klausimais. 1) Dr. Bo
beliui užklausus, kokios yra 
galimybės santykius išlygin
ti, pareiškiau, kad seniau ves
ti pasikalbėjimai su trečiais 
asmenimis jokių rezultatų ne
davė. Todėl JAV LB-nei nebe
liko jokio kito kelio, kaip tik 
per JAV teismą išreikalauti iš 
R-LBnės. kad ji atsisakytų iš 
JAV LB-nės neteisėtai pasisa
vinto vardo. 

2) Padėkojau dr. Bobeliui už 
pažadą nuoširdžiai remti Cle-
velande įvyksiančią VII Lais
vojo Pasaulio Lietuvių Tauti
nių šokių švente ir 

3) Pritariau jam, kad yra 
skubus reikalas atgaivinti 
veiksnių konferenciją. 

Dar kartą pabrėžiu, kad pa
sitarimas buvo privataus po
būdžio ir jis praėjo labai drau
giškoje dvasioje. 

Dr. Antanas Butkus 
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas 

ganizuota žuvusių už Lietu
vos laisvę karių pagerbimas 
Karo muziejuje. Mes vainiką 
pynėme patys, prie kurio savo 
rankas pridėjo ir poetė Kotry
na Grigaitytė, įstaigoje po dar
bo valandų. Kaspino įrašas 
buvo „Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę". Vainikas buvo neša
mas dviejų uniformuotų miš
kininkų. Pasirašant knygoje 
jau buvo baigiamas antras la
pas ir laukiančių dar buvo il
ga eilė. 

Atmintinas ir miškų urėdų 
suvažiavimas, kuris buvo bai
giamas vakare priėmimu. Ja
me dalyvavo ir komisariato 
vokiečiai. Ta proga gen. direk
torius pasakė lietuviškai ug
ningą (vokiečiams kritišką) 
kalbą. Vertėju į vokiečių kal
bą, nors pats ją naudojo lais
vai, pakvietė miškų inž. Ba
nait į (likusį Lietuvoje ir 
neseniai mirusį). Vertėjas kal
bą stipriai sušvelnino, užtat 
buvo vėliau kalbėtojo gerokai 
pabartas. 

Artėjant frontui buvo bijo
ma, kad vokiečiai traukda
miesi nesusprogdintų ministe
rijos rūmų. Todėl nutarta 
išvežti archyvus. Vokiečiai 
tam pritarė ir paskyrė laivą. 
Tai misijai atlikti buvau pa
skirtas aš. Taip 1944 metais 
liepos 13 d. archyvai su rašti
nės inventoriumi buvo laivan 
pakrauti. Tą dieną ir buvo už
baigtas gen. direkcijos oficia
lus veikimas, nes ir tarnauto-
jų j a u d a u g e l i s - b u v o 
išsiskirstę. Iš įstaigos išlydėjo 
gen. direktorius M. Gureckas, 
prašydamas sustoti ties Rau
dondvariu ir paimti prof. T. 
Ivanauską bei Viešvile paimti 
miškų inž. A. Skučą su šeima. 
Deja, nei vienas siūloma pa
slauga nepasinaudojo. Odisė-
jiška kelionė tarp Kauno ir 
Karaliaučiaus truko 6 dienas. 
Ten netoli Karaliaučiaus vie
noje miškų urėdijoje perda
viau atvežtą archyvą. Ober-
foersteris (urėdas), pasirašęs 
perėmimo aktus, nedrąsiai pa
klausė, ką turėtų daryti, jei ir 
čia nebūtų saugu. Išreiškiau 
viltį, kad taip nebus. Liepos 20 
d. buvo netoli Karaliaučiaus 
įvykdytas atentatas prieš Hit
lerį. Apie tai patyriau iš ges
tapo viešbutyje, tikrinant do
k u m e n t u s . T i n k a m i 
dokumentai, bei miškininko 
uniforma palengvino kelionės 
nesklandumus. Tačiau savo 
planus turėjau keisti ir greitai 
atsiradau Vienoje. O koks li
kimas ištiko Lietuvos miškų 
archyvus — nežinau. Tik aiš
ku tiek, kad per tuos sunkius 
metus mūsų miškų derlių nusi
nešė abu okupantai. 

Po karo Vokietijoje miški
ninkai susiorganizavo ir leido 
neperiodinį žurnalą "Lietuvos 
Girių Milžinai". Redagavo Šio 
straipsnio autorius. Dauguma 
miškininkų išemigravo į JAV. 
Čia suorganizavo Miškininkų 
sąjungą, kuri veikia ir dabar. 
Buvo leidžiamas žurnalas "Gi
rios Aidas", kurį redagavo a. 
a. prof. J. Kuprionis. Priva
čios iniciatyvos dėka yra iš
leista rimtos Lietuvos miškų 
klausimu literatūros. 

Tokie mano atmintyje pasi
liko numylėtų Lietuvos miškų 

• vaizdai bei prisiminimai. 
Daug kam kyla klausimas, 

kaip yra mūsų miškai tvarko
mi dabar. Nemažiau tai rūpi ir 
man. Man ir dabar šis klausi
mas yra gyvas. Gaila su a. a. 
prof. Kuprioniu neturėjau pro
gos susitikti. Jis lankėsi ok. 
Iietuvoje ir buvo daugiau už 
mus kitus miškininkus infor
muotas apie ten esamą padė
tį. O priėjimas prie patikimų 
šaltinių yra labai sunkus. 

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

PACKAGE EZTKBSS ACE>CY 
M A R U I XORETKXE.V« 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Labai p»cetd*uj»mo« reroa rfltt— pir
kte. Maistas i* Europos sandilių. 

2505 W. 89 S t , CUeafO, H. 50C29 
TeL — 525-2757 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir kitus 
daflctus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-806S 
M I > M M > M > M M M t l U I M I 

Denver, Colorado, suorganizuotas lietuvių cho
ras. Iš kairės: Elena Mickienė, Adelė Mikelevičie-
nė, Irena Urbonienė, Stasys Mickus, Vida 

Urbonaitė, Benius Urbonas, Tesą Urbonaitė, 
Rimas Bulota, Rūta Predkelytė, Kurt Muenster-
mann. Nuotr. S a u l i a u s P l i u š k o n i o 

»ooooooooooooooooooooo<xxx 

TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St , tel. 776-1486 
>00OO000O0OOO00OOO0O000O00{ 

Vasario 16 d. minėjimas Denver, Colorado. Iš kairės: Bronė Feliss, Vytas Beliajus, Caroline Zaweckis, 
Arvidas Jarašius, prelegentas Andrius Eiva. Nuotr. S a u l i a u s P l i u š k o n i o 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimu yn 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visu luo
mo atstovams turėti gražias visi 
ttnes korteles. 

Kreipkitės j "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 

DRAUGAS 
4545 W. 6Srd S t 
Chicago, IL 60629 

F A S H I O N C A B F E 1 S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

S304 W. 63 St. — TeL 778-9064 

\ r j T C T T i £ O T OTVT TO*"* &g°nėH> klumpakojį ir pasiūt- nėjimą. Rengėjai puikiai pa-
ĮVIUOI^ l\VJLiWiLOVJ& poiįc j iems akordeonu grojo ruošė ir sklandžiai pravedė šią 

muz. Rimas Bulota. „Rūtos" šventę. Daugelis žmonių čia 
šokėjai dalyvaus Tautinių šo
kių šventėje Clevelande, lie
pos 1 d. 

Malonu buvo stebėti šj mi-

R E A L E S T A T E 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllUIH 
BŪTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimą* — Valdymas 

Namu pirkiniais — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Noteriataa — Vertima* 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
•iiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiuiiiiHimiyiHiiim 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

IŠNUOM. naujai atremontuotas 3-ji, 
kamb. apšildytas butas. 55-os ir Sac-
ramento apyl. Skabint 436-8051. 

Beautifu] New Apartmeat 
CompIex for rettred persona. 

Will be ready for occupancy July 
1984. Rent subsidies available Feder-
ally Punded Equal Houaing- Ojyportu-
nitjr. CaU now for Information 

at 738-6143 

išnuomojama kirpykla — barbar 
stop 

Skambint (angliškai) 375-6159 

Išnuom. nebrangiai kambarys (5 i 
barių name) pensininkui ar peosinin- ' 
kei, prie vieno asmens. Galima nau- % 

dotis virtuve ir visais buto patogu- ' 
mais. Paw Paw miestelyje, Michiga-
r.e, netoli Kalamazoo. Patogus susi
siekimas autobusu su Chicaga. Skam
binkit tel. 616—657-2440. 

ISNUOM. 5 kamb. butas Manjuette 
Parke. Skambint po 7-os valandos 
vakaro 434-8852. 

Į S I G Y K I T E D A B A I 

Denver, Colorado 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

prisideda, kad lietuviška dva
sia nepranyktų gausybių dy
kumoje. 

Inž. Julius Bulota 

Moteris medelį augina dėl 
žiedų, vyras — dėl vaisių. 

AUK. Kotzeb. e 

Lietuvių Bendruomenės Co
lorado apylinkės valdyba su
ruošė Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimą 
kovo 18 d. 

Nors ir siautė pūga — žadė
jo tarp 10 ir 18 colių sniego, 
bet čia žmonės pratę — pripil
dė Applewood svetainę tarp 
Denver ir Golden miestų. Tik 
patys tolimiausi pabūgę pūgos 
atsiprašė negalėsią atvažiuo
ti... 

Minėjimą atidarė LB apy
linkės pirmininkas Arvidas 
Jarašius ir pakvietė visus su
giedoti Lietuvos ir JAV him
nus. Buvo paskaityta Colora
do gubernatoriaus Richard D. 
Lamm Lietuvių dienos prokla
macija. Po to buvo pristatytas 
prelegentas Andrius Eiva. Tai 
labai narsus vyras! Generolo 
Kazimiero Ladygos anūkas, 
užaugęs Brockton, Mass., bai
gęs USMA West Point. „Ža
liųjų Berečių" narys, JAV ar
mijos kapitonas, Afganistane 
treniravęs partizanus, savo iš
samioje kalboje palietė dauge
lį sričių. Daug apie Andrių Ei
va jau buvo rašyta lietuviškoje 
spaudoje, bet buvo tikrai ma
lonu jo pasakojimų pasiklau
syti. Jis dar ilgai atsakinėjo į 
klausimus. Mes gėrėjomės jo 
sklandžia lietuvių kalba... 

Po gerų vaišių, visus pra
džiugino jauno muziko Rimo 
Vaitaičio suorganizuotas cho
ras, padainuodamas „Tėviš
kėlė", „Šventas Kazimierai", 
„I-eiskit j Tėvynę" ir „Lietuva 
brangi". Chorui akompanavo 
Kristina Mickutė. Denverio 
tautinių šokių grupė „Rūta", 
vadovaujama Antaninos Bu
lotienės, linksmai nuteikė žiū
rovus, o ypatingai šokėjų tė
vus, senelius ir gimines, 
pašokdami tautinių šokių py
nę iš Vilos Tautinių šokių 
šventės repertuaro: kepurinę. 

n MOTULES DAINOS 
Įdainavo "SODAUTO" Bostono Lietuvių. Entnografinis 

ansambJis, kuriam vadovauja Gitą Merkevičiūtė - Kupčins-
R V L S M R 

Tai lietuvių liaudies dainos kaip: Išleido močiutė. Su
sėdę baudžiauninkai. Vai dariau, dariau lyseles. Vaikų šo
kia. Vai tu rugeli. Ant kalno malūnėlis. Išgėriau vieną. Augo 
kaime mergelės, šėriau žirgelį. Kam tie ratai. Polkutė. Kur 
bakūžė samanota ir kitos. Malonu klausyti, nes senovinės 
lietuviškos liaudies dainos parodytos autentiškoje liaudi
nėje formoje. 

Kaina su persiuntimu $7.95. Užsakymus siųsti: 

^ 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
CMcago, IL 60629 J 

N E R I J A — Plokštele 
Išpildo CJevelando studenčių vokalinis vienetas. Kaip: Gulio, ryči°-

Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis. Oi, ūžkit gauskit. Pūsk trimitą, Tik-tak. 
Prie gintaro jūros. Paskutini sekmadieni. Obelėlė ir upelis. Spaudos 
baliaus valsas. Laukinė aguona. Kregždutes. Taip pat Barcarolle iŠ 
operos "Hofmano pasakų". Tango Notturno-Haus-Otto Borgman. Alma 
Ilanera-P.E. Guttierez ir kitos dainos. 

Pirmoji Nerijos plokštele pasirodė 1978 m., buvo greitai išparduo
ta. Antroji pasirodė 1981 m. Jos repertuaras naujas, jaunatviškais, 
įvairus ir dinamiškas. 

Vadovė ir dirigentė Rita Cyvaitė-Kliorienė. 
Kristina Kuprevičiui*. 

Akompaniatorė — 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Uisakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

Minois gyventojai dar prideda 56 et vastijos mokesčio. 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 89 St,, Chicago, IL 80829 

SIUNTDflAI l LIJETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

>O0OOO00<XXXKXXX)OOO0O<X>O'Jv 
10 — 2 0 — 3 0 % pigiau mokėsiu ^ 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

3208U W. 95th Street 
W O O O O O < X > O O O O O O O O O O O O O O < K K 
- « X X > 0 0 ( X K > 0 0 0 0 < X X X > 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

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

>00<>0"0-00<>0<><>0<X>00<>O<KK>0<><><>< 

Vysk. Vincentas Brizgys 

Žmogus realiame 
gyvenime 

šioje knygoje nagrinėjama žmo
gaus vertė, jo misija, laisvė, religija, 
dorovė. Pasauliečių dalyvavimas Baž
nyčios misijoje, kai kurie reiškiniai 
mūsų laiko Katalikų bažnyčioje, reli
gijos vieta valstybėje, valstybės ir 
Bažnyčios santykių klausimas. Demo
kratija, komunistų skelbiama demo
kratija, socialinė, liberalistinė demo
kratija, pavojai demokratijai, demo
kratija ir Lietuvių tauta. Knygos pa
baigoje aiškinama apie žmogaus dvi-
lypinę prigimtį ir apie mūsų tolesni 
likimą. 318 psl. Spausdino "Draugo" 
spaustuvė 1984 m. Kaina su persiun
timu 6 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 83rd SL, 
Chicago, IL 60829 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 80832. Tel. 927-5980 

• 

UŽSISAKYKITE DRAUGO" PLATINIMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G Ą , 
kuria ao persiuntimą kamuoja tik 

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

rios išleistos laisvame pasaulyje. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Chicago. I L 00629 

Street, 

« ' » > t » « > M t « , 

V A L O M E 
KILIMUS EK BAIJ)US 

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

TeL — RE 7-5168 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 876-5996 

Stasys Maziliauskas 

Pioneer Prince 
inUSA 

An historical account of Prince 
Demetrius Augustine Gallitzin & 
his eminent relatives. 

šis mūsų istorinio vadovo 
Gedimino ainis pasidarė žino
mas daugelyje tautų Jis pirmas 
atsivežė į šį kraštą Lietuvos 
VYTĮ, savo protėvio Gedimino 
sūnaus Norimanto. Knyga turi 
160 psl.. kieti viršeliai. Išlei
do Amberland Publishing Cb., 
Troy, MI. Kaina su persiunti
mu $11.25. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, +5*5 W. 6Srd 8t, 

Chicago, IL 60629 

immmiimmmiimm 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
no* yra visiems prieinamos. 

Lithuania, the European 
Adam 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta j ang
lų kalbą dr. Algio Mtekuno. Antroj: 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio But
kaus fondas. Tai labai gera dovani 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų 
jaunimui pasiskaityti apie Lietuvos i* 
toriją ir dabartine būklę komunisti
nės Rusijos okupacijoje. Kaina su per 
siuntimu $4.50 

t i 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 65rd St 
Chicago, IL 50629 
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New Haveno „Vėtra" šoka Rushnell Memorial 
salėje Hartforde Šv. Kazimiero iškilmių proga. Iš 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

BENDRUOMENĖJE 
Metiniame Hartfordo LB 

apylinkės susirinkime per
rinkta valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Ignas Budrys, 
vicępirm. Alfonsas Dzikas ir 
Zina Dresliūtė, ižd. Eugenijus 
Orentas, sekr. Danutė Gra
jauskienė, visuom. ir polit. rei
kalų nariai Jaunutis Nasvy 
tis ir Regina Stankaitytė, soc. 
reikalų narė — Birutė Berno
tienė, jaunimo atstovas — Li
nas Banevičius. Planuojama 
šios kadencijos laike praplėsti 
veiklą į platesnę visuomenę, 
tiek j amerikiečių, tiek j čia gi
musių lietuvių. Nutarta glau
džiau dirbti su kitomis organi
zacijomis ir ypač jaunimu. 

MOTINOS DIENA 
Motinos dienos minėjimas 

rengiamas gegužės 13 d. po 9 
vai. lietuviškų šv. Mišių para
pijos salėje, 53 Capitol Ave. 
Hfde. Programoj kavutė, ses. 
Ignės Marijošiūtės pritaiky
tas žodis ir jaunimo pasirody
mai. Visi kviečiami dalyvauti. 

TAUTINIAI ŠOKIAI 
Autobusas j Vll-ją Tautinių 

šokių šventę Clevelande išeis 
penktadienį ryte, birželio 29 d., 
ir grįš pirmadienio vakare, lie
pos 2 d. Norintiems važiuoti 
bus parūpintos nakvynės (pa
piginta kaina), bilietai į šven
tę ir iškilmingą balių ir visas 
pervežimas tarp įvairių pro
gramos ir parengimų vietų. 
Dėl platesnės informacijos 
skambinti Danutei Grajaus
kienei tel. 658-6452, ar rašy
ti 19 Tim Clark Cir. Simsbury, 
Ct. 06070. Kviečiami prisidėti 
ir iš kitų apylinkės miestų. Re
gistruotis reikia iki birželio 18 
d. 

D. G. 

Racine, Wis. 

SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

B a l a n d ž i o mėnes į Šv . 
Kazimiero parapija savo sve
tainėje paminėjo savo patro
no šv. Kazimiero 500 mirties 
sukaktį. Minėjimą pravedė Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Stanley Saplis, MIC. Jis 
pasveikino svečius ir pakvietė 
Šv. Kazimiero parapijos cho
rą, vadovaujamą muziko Juo
zo Grimskio, atliktą programą. 

Choras pagiedojo dvi gies
mes, skirtas šv. Kazimiero 
garbei. Po to dainavo dainų 
dvi dainas atskirai Chorui 
akompanavo Viktorija Pro-
chaska. 

To.iau kun. St. Saplis skaitė 
paskaitą apie šv. Kazimierą 
„Šv. Kazimieras praeityje ir 
dabar". Prelegentas kalbėjo 
apie šventojo kilmę, apie tuos 
laikus, kada jis gyveno, apie jo 
karališkąją jaunystę, pilną nu
sižeminimo ir maldos. Kalbė
jo angliškai, tai daug svečių, 

kurie tesupranta angliškai, tu
rėjo progos išgirsti apie lietu
viškąją šventojo kilmę, kuri 
dažnai mūsų kaimynų lenkų 
yra kitaip pristatoma. 

Salė buvo pilna žmonių, ne 
vien tik parapiečių, bet ir sve
čių iš kitur. 

Po programos buvo vakarie
nė, kuriai lietuviškus valgius 
paruošė Racine Lietuvių Mo
terų klubas, vadovaujamas Fe
licijos Pliūrienės. Visi, kurie 
minėjime dalyvavo, džiau
gėsi, kad galėjo įdomiai pra
leisti sekmadienio popietę ir 
pasisemti žinių apie šv. Kazi
mierą. 

Jurgis Milas 

Hot Springs, Ark. 

TRADICINĖS 
VELYKOS ŠILUVOJE 

nesuprantamas anglų kalbos 
įvedimas į „Laisvės Varpą". 
Bet kam rūpi nemokančius lie
tuvių kalbos mūsų tautiečius 
supažindinti su lietuvių tau
tos dabartine okupacija, pa
stangomis išsilaisvinti ir pa
s i e k t a i s k u l t ū r i n i a i s 
laimėjimais, paskatinti juos 
rūpintis savo tautos reikalais 
ir mokytis lietuvių kalbos, tam 
atrodo, kad „Laisvės Varpo" 
dalis anglų kalba yra ne tik 
reikalinga, bet netgi būti
na. 

Programas jaunimui gali
ma įvesti į „Laisvės Varpą", 
neatsisakant anglų kalbos, tik 
reikia, kad kas nors tas pro
gramas paruoštų. 

J . V. Sūduvas tvirtina, kad 
.dabar visą laiką lietuviškos 

programos dalyje kalba, de
klamuoja... tik senosios kar
tos veikėjai..., kurių „balso 

kairės: Tomas Plečkaitis, Vaiva Vaišnytė ir Jim tembras jau pasenęs, kimus, 
Nuotr. The Hartford Courant sunkiau suprantamas". Tai 

kaltinimas, neparemtas jo-
LAIŠKAS kiais pavyzdžiais. Jam prieš

tarauja paskirtos „Laisvės 
Varpui" dvi premijos (Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Tarybos), o taip pat inž. 
Vytauto Izbicko, JAV Lietu
vių Bendruomenės tarybos na
rio, sveikinimas sukakties pro
ga. 

Angliškoje programos daly
je pateikiama informacija ne 
tik Lietuvos politiniais reika
lais, bet taip pat kultūriniais. 
Joje plačiai aptariami visi lei-

„LAISVĖS V A R P O " 
PATIKSLINIMAS 

„Draugo" vasario 28 d. lai
doje J. V. Sūduvas labai sub
jektyviai rašo „Dvi lietuvių 
radijo programų sukaktys". 
Jame daug kur prasilenkiama 
su tiesa, iškraipomi faktai, siū
lomi projektai, kurių įgyven
dinimu rūpintasi ir tebesirūpi
nama. 

Kiek visa tai liečia „Laisvės 
Varpą'-, patikslintina: 

Savo rašinyje J. V. Sūduvas 
kalba apie „Laisvės Varpo" si
dabrinę sukaktį, kurią pagal 
nusistovėjusią tvarką laiko
mi 25 metai , o kartais — apie 
jo 30 metų sukaktį. Iš tikrųjų 
tai yra 30 metų sukaktis, nes 
„Laisvės Varpas" veikia nuo 
1954 m. kovo 7 d. 

J. V. Sūduvas prieštarauja 
Dats sau, kai viename sakiny
je sako, kad, „taikantis prie 
sunkėjančių sąlygų, keitėsi jo 

Sena religinė istorija nuo programos turinys", o kitame 
Kristaus laikų veda mus į gi- sakinyje tvirtina, kad „nepai-
lią velykinę tradiciją. Juk ir sant sunkumų, "Laisvės Var-
Kristus kas metai eidavo švęs- pas" visada išlaikė savo cha-
ti passover — Velykų šventę į rakterį, kaip l ietuviškų 
Jeruzalę. Buvo gilus tikėji- visuomeninių ir kultūrinių rei-
mas, kad prieš Velykas vi- kalų saugotojas". Tiesa yra ta, 
šiems reikia eiti į Jeruzalę.. kad „Laisvės Varpas" visą lai-
(Jn. 2, 13-14). Jeruzalė buvo ką buvo ir tebėra visuomeni-
tas tikėjimo lopšys, be kurio nio ir kultūrinio pobūdžio lie-
jokia didžioji šventė neapsei- tuvių r ad i jo p r o g r a m a , 
davo. Kiekviena jo laida yra kito tu-

Mes lyg sekdami šią gilią rinio, nes jis kelia vis naujas 
velykinę tradiciją ir vedami mūsų gyvenimo problemas, 
mūsų kolonijos dvasios vado Šiuo metu „Laisvės Varpo" 
kun. P. Patlabos pradėjome programos perduodamos ne 
Velykų šventę rekolekcijomis, „maždaug lygiomis lietuvių ir 
Velykų savaitėje turėjome re- anglų kalbomis", kaip tvirti-
kolekcijas. Jas vedė iš Chica- na J. V. Sūduvas, bet maz
gos pakviestas jėzuitas kun, J. daug du trečdaliai jos yra lie-
Borevičius. Jis jau kelerius tuvių kalba, o tik vienas 
metus čia veda rekolekcijas, trečdalis — anglų kalba. 
J i s savo turiningais pamoks- Visos programos vedėju ir 
lais lyg iš naujo prikelia mus tvarkytoju esu aš. tad visa at-
naujam gyvenimui. Jo pa- sakomybė už programą tenka 

mokslų temos lietė artimo mei- m a n - Birutė Duobaitė-Silvia ir 
lę. Jonas Gedraitis yra talkinin-

Saulėtą sekmadienio rytą, kai — pranešėjai anglų kalba, 
nors oro pranešėjas gąsdino Kas mano, kad visi tie, ku-
lietumi, su pakilia nuotaika rie nemoka lietuviškai, jau nu-
rinkomės į savo Jeruzalę — se- rašyti lietuvybei, tam tikrai 
sėlių dominikonių koplyčią ——• 
prisikėlimo šventei, pamal
doms. Rinkomės gausiai, už
pildėme visą koplyčią, giliai 
įsijungėme į pamaldas. Mišio
se solo giedojo mūsų solistė 
Dana Vilimienė. Su pasiseki
mu atliko Handelio „My Re-
deamer". 

Po pamaldų kun. P. Patlaba 
visus pakvietė į savo sodybą 
tradicinėms velykinėms vai
šėms. Jas paruošė mūsų 
darbščiosios ponios. Jos ištie
sė stalus, apklojo skaniais 
patiekalais, visus pakvietė prie 
jų. Pobūvis, priėmimas, vai
šės ir dar velykinės neapseina 
be kun. P. Patlabos visus į vie
numą jungiančios dainos. Tai 
vienam ar kitam „Ilgiausių 
Metų" vardinių proga, kitam 
kitokia daina ir kiekvienai 
progai vis pritaikyta. 

Čia mes susirinkome visi. 
Visi tie, kurie ir norime, bet 
negalime prie bendruomeniš
kos veiklos pritapti ir su ja ei
ti kartu. Kun. P. Patlabos pa
stogėje gražiai sutelpa ir 
susiderina visi, kurie Šiaip su 
bendruomeniška veikla negali 

ainiai anglų kalba apie Lietu
vą ir jos kultūrą. 

Laužimasis į atviras duris 
yra taip pat patarimas: „Per
duodant amerikiečiams lietu
višką muziką, parinkti tik žy
miaus ių muzikų mūsų 
kūrinius, operų ištraukas, at
liekamas žymiųjų solistų". 
„Laisvės Varpas" tai daro 
duodamas M. K. Čiurlionio, 
St. Šimkaus, J. Gruodžio, VI. 
Jakubėno, J. Gaidelio, J. Ka
činsko ir kitų kūrinius. 

J . V. Sūduvui užkliuvo Vla
do Jakubėno harmonizuota 
mūsų liaudies daina „Tėvas su 
močiute savo", atlikta sol. Ka
zio Jakučio. Tai skonio reika
las. 

„Laisvės Varpas" kartais 
perduoda taip pat lengvosios 
lietuviškos muzikos pavyz
džius, kaip A. Bražinsko, A. 
Raudonikio, B. Gorbulskio ir 
kitų kūriniai, bet juos atrenka 
labai kruopščiai. J. V. Sūduvo 
tvirtinimas, kad „Laisvės Var
pas" perduoda „Gorbulskio 
prosovietinę kompoziciją" — 
tai prasimanymas, nepagrįs
tas faktais. 

Nepatinka J. V. Sūduvui, 
kad P. Žičkus kartais aprašo 
spaudoje „Laisvės Varpo" ke
liamus klausimus ar nagrinė
jamas problemas. Tai „suke
l ia kai kur ių viet inių 
organizacijų nepasitenkinimą 
ir reagavimą spaudoje, ypač 
L. Moterų federacijos klubo", 
bet užmiršta pažymėti, kad 
klubo nepasitenkinimas ir rea-

DRAUGAS, antradienis, 1964 m. gegužės mėn. 8 d. 

A. f A. MARIJA STATKEVIČIUS 
BARCATrYTE 

Gyveno Chicago, ūlinois, Manjuette Parko apyL 
Mirė gegužes 6 d, 1984 m , 6:05 vai. vak., sulaukus 94 m amž. 
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje. Amerikoj išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Stefanija Traška su 

vyru Aiexander. ir Marija Steponaitis su vyru Jonu Australijoje, 
sūnus Jurgis Statkus su žmona Olga Chicagoje, 4 anūkai Maria 
Rita Traška, Sylvia Sparkis su vyru Romu, Diana Augustinas su 
vyru Andriu ir Irena Statkus, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a. a. Stepono. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį nuo 4 iki 9 vai. popiet Pet

kaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. .Laidotuvės įvyks 
trečiadienį gegužės 9 d. Lš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėta į 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimimero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentai, marti ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.* A. 
V I N C U I I Z O K A I Č I U I 

per anksti iškeliavus ilsėtis 3vetimon žemėn, 
jo žmoną ELYTĘ, sūnus ANTANĄ ir JUOZĄ., 
mamytę ONĄ, seseris DANĄ ir ROMĄ ir bro
lį JONĄ su ŠEIMOMIS nuoširdžiai užjaučiu. 

JOLANTA GAMZIUKAITĖ - HAUPTMAN 

Mielai 

A. f A. PRANEI BALANDIENEI 
mirus, sūnų GEDIMINĄ, sūnų MINDAUGĄ su šeima, 
seserį ELENĄ LEGECKTENE ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

ANTANAS IR ELENA RAŠYTINIAI 
ALFONSAS IR ELENA JUŠKAI 

gavimas spaudoje buvo visiš
kai nepagrįstas, kaip nurody
ta 1984 m. vasario 1 d. 
„Draugo" laidoje Bostono ži 
niose rašiniu 
klausimai". 

tai lietuvių radijo programai 
lyg ji būtų ideali, pavyzdinga, 
sektina kitoms programoms. 

Kritika yra reikalinga, bet $ 
"Neatsakyti turi būti objektyvi, pozityvi ir 

konstruktyvi. O siūlymai yra 
Keista, kad tame pačiame tiek verti, kiek jie yra realūs, 

rašinyje J. V. Sūduvas nerado įvykdomi. Petras Viščinis 
jokio priekaišto ar siūlymo ki- Laisvės Varpo vedėjas 

A. f A. EDVARDUI MAŽIONIUI 
mirus, seseris Anicete, Onutę, Stasę, Zo
se ir Elę bei jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame. 

VLADAS IR JULIJA VIŽINAI 
ILGINIŲ SEIMĄ 

sutapti. Šioje pastogėje aiš
kiai jaučiamas tas dvasinis 
tautinis junginys, kuris jun
gia visus į vienumą. 

Šiluva. — tai kun. Petro so
dyba. Apaugusi plačiašakiais 
šimtamečiais ąžuolais, aplin
k ų kščiaiPtČi m i š k u J . r gi!fa ^••••••••HtiiiiiiiHiiiiiiiitMiiiiiiimiiiiiiiiniimiraniiiiiinmiinmuHiiiiiimnimniit^ 
koplyčia, kurioje vyksta ne 
sekmadieninės pamaldos, bet 
šiaip šventės, įvairūs minėji
mai. Čia vyksta vadinamieji 
„piknikai" ar kitokie subuvi
mai. Mes turime savo Šiluvą, 
turime savo bendruomenės 
dvasios vadą, kun. Petrą Pat
laba. Jo klausome ir su juo ei
name. O jis neabejotinai žino 
tikrąjį lietuviškąjį kelią ir su
siklausymą. 

Dar laukiame daug tokių vi
sus vienijančių Velykų kun. P. 
Patlabos sodyboje, dar daug 
tokių gilių ir prasmingų religi
nių rekolekcijų, kokias pra
vedė kun. J. Borevičius, ir dar 
daug geros valios visiems mū
sų kolonijos lietuviams su
laukti. 

DR. ANTANAS KUČAS 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
|vedą parai* KARDINOLAS ANTONIO SAMORi 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie 
Diavo Tarno arkivyskupo gyvenimą, pastoracinę ir vienuo 
Uiką Teikia ir apie nugalėtas kliūtis kelyje į tobulą krikš
čionybę. Jo palaimintoju paskelbimo byla yra prie pabaigos 
Vatikane. Reik tik susipažinti su jo gyvenimu ir prasyti 
tr . Tėvą iią beatifikacijos bylą pagreitinti. 

Veikalas yra 692 psi., didelio formato, kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu $650. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, W Weat $Srd St., 
Chieaco, IL 606t$ 

A. į A. 
VINCENTAI SABASINKIENEI 

okupuotoje Lietuvoje mirus, broliui Vin
cui Mamaičiui ir šeimai nuoširdžiai už-
jaučiiame, 

BRONĖ IR FELIKSAS BOČIŪNAI 

Netekus mylimo vyro ir tėvo 
A . f A. 

VINCO AMBRAZIEJAUS, 
mielą p-nia Rože Ambraziejienę ir sū
nų Marių nuoširdžiai užjaučiame, 

NORA SAKALAUSKIENĖ 
Krikšto sūnus GINTARAS su. ŠEIMA 
Daū. VYTAUTAS su žmona GRAŽINA ir 
Dukra DAIVA su vyru Dr. KAPL SCHMUT7.ER 

E U D E I K I S 
LAIDOTUME-" DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir CERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefon.M LA 3-0440 ir LA 3-9552 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - - YArds 7-174 1-2 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

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

Tel. — 974-4410 

s#fs ^NIIIIIIHIIIHIIIIIIIIHIHNHIlIlJlilIlIlHIIIUIIIHIMIIIIIIIIIIIIHIUIHIHHUNHIlIlIlIlIlilI? 



DRAUGAS, antradienis, 1984 m. gegužes mėn. 8 d. 

X Cicero "Ateities" sambū
rio agape bus gegužės 13 d., sek
madieni, tuoj po 10:30 vai. šv. 
Mišių Šv. Antano parapijos sa
lėje. Meninę programą atliks 
Vysk. Motiejaus Valančiaus jau
nučiai ir moksleiviai ateitinin
kai. Visi kviečiami dalyvauti. 

x L. B. Gage Parko apylin
kės metinis susirinkimas bus 
gegužės 20 dieną, sekmadienį, 
11 vai. ryto Jaunimo centro 106 
kambary. Visi apylinkės nariai 
prašomi susirinkime dalyvauti. 

X "Draugo" premijos įteikimo 
iškilmėms, kurios bus gegužės 
20 d. 12:30 vai. šv. Kazimiero 
{•ar. salėje Los Angeles, Calif., 
rengiamas leidinys su sveikini-

Elta-Pressedienst' 

x Kun. dr. K. Ruibys, kun. J. 
j Tamulis, Vyto Petrauskas, Sta-
! sys Astras, V. J. žemaitis, Juo-
į zas Šlajus, Mary Satulis, Liudas 

vo-1 Kairys, Vladas Oberlingas, V. 
Palevičius, Aleksas Šukys, G. 
Štuopis, Stanley Jurkšaitis, Jo
nas Zabukas, Vyt. Ramanaus
kas, C. Surdokas, Kazys Čiko-

kiečių kalba leidžiamas informa
cijos biuletenis, 1984 m. nr. 1. 
Šiame numeryje viršelyje įdė
tas A. Franzkeit verstas į vo-

mais, nuotraukomis ir koncerto į k i e č i ų k a l b ą U e t u v o s H i n ^ . į tas, O. Burzdžius, V. Girdvainis, 
programa. Koncertą atliks so- ( X u m e r y j e > T a m f o r m a c i j ų a p i e I Br. Augustauskas, J. Kapačins-
Jistai Maralin Niska ir Algis; L i e t u v o s xepnklausomvbės mi- kas, Vylius Nastopka, A. ir J 
Grigas, smuikininkas Vvilham ! n ė j i m u S ) 1 ^ 3 ^ ^ ^ ^ s ą ž i n ė s 
Mullen, akompanuos muz. Alvy-> balinius įj. j ^ 
das Vasaitis. Premija bus įteik- ] 
ta rašyt. Alei Rūtai už premi
juotą romaną 'Pirmieji Svetur". 

x Dzūkų draugijos 15-kos 

Janoniai, V. Macijauskas, Pra
nas Žitkus, Aldona Karaliūnas, 
M. Kvedaras, A. Norkevičius, 
Alice Tamulis, visi įvairiomis 

metų sukakties minėjimas bus Į p r0gomis atsiuntė po 10 doL 
gegužės 20 d. Jaunimo centre, j a u k ų . Labai ačiū 
Pamaldos bus 11:15 vai. ryto. I 

prie 

X Teodoras BUnstrubas, Bro
nius Bieliukas ir Vytautas Rūte-
lionis .Vliko tarybos Revizijos 
komisijos nariai, gegužes 2-31 r f „ . . , . . 

. t., ,„ . , , _ .. .. , Jaunimo centro mazoioie saleT 
dienomis tikrino Vliko būstinėje j 
Washingtone. D. C., Vliko val
dybos finansinę atskaitomybę 

X Ona Siliūnienė septintajai | Juškienė, Long Island, N. Y., 
Liet. Tautinės \ Lietuvių Tautinių šokių šventei I Vladas Petruševičius, Baltimo-

Po pamaldų bus apeigos 
paminklo ir po 

* > . 
Norintieji dalyvauti prašomi 
pranešti valdybai. 

už 1983 metus. 
X Amerikos 

Marijonas Valeika, Hun-
to minėjimas į ^ g ^ n Beach, Cal., Jonas Mont

vilas, Lemont, Di, Bronė Motu-
šienė, Cicero, UI., Povilas Gri
žas, Waukegan, 111., Emilija Jur-
gėla, Glendale, N. Y., Marija 

IŠARTIIRT0LI 
VOKIETIJOJE 

— Vasario 16 gimnazijoje Ve
lykų rekolekcijas balandžio 10-
11 dienomis pravedė kun. J. 
Petrošius iš Paryžiaus ir kun. J. 
Dėdinas katalikams, o kun. J. 

i Urdzė ir kun. F. Skėrys evange
likams. Dalyvių skaičius buvo 
nemažas tiek katalikų, tiek evan-

į gelikų. 

sąjungos Chicagos skyrius ge- j paremti atsiuntė didelę auką. re, Md., Petras Jakutavičius, 
gūžės 20 d., sekmadienį, 3 vai. j Pridėtame laiške ji rašo: "reikia j Val-D'OR, Q., Kanada, Andrie-
p. p. Liet. Tautiniuose namuose' džiaugtis, kad dar mūsų jauni-! jus Bružienas, Ormond Beach, j 
rengia Lietuvos valstybės pir- j mas jungiasi j taip didingą j Fla., Alfonsas Pivoriūnas, Ont., ! 
mojo prezidento Antano Smeto- j darbą". j Kanada, atsiuntė po 10 dol. aukų j 
nos 40 ties metų mirties minė- ._. , » _ „ (įvairiomis progomis. Labai dė-
jimą. Pagrindinę kalbą pasakys i JZJSŽTT^S^lJž.! *°i™* 
Šaulių sąjungos centro valdybos 
pirmininkas Karolis Milkovaitis. 
Meninę programos dalj 
mums visiems gerai pažįstami 

pačių mokmių geresniais ir silp-1 vijoje, atsiuntė 20 dol. jos para-

Poetas Bernardas Brazdžionis aptaria knygą "Lietuvių Fondas' jos sutik
tuvėse balandžio 28 d. Iš kairės sėdi viešnia iš New Yorko Aleksandra Ka-
zickienė. Nuotr. J. Tamuiaičio 

CH/CAG0J IR APYLINKĖSE 

— Vokietijos LB valdyba ir 
j Vasario 16 gimnazijos vadovybė 
i išsiuntinėjo atsišaukimą, kuriuo 
j prašo paremti lietuvių tautinių ' gimnaziją 
1 šokių grupę, kad ji galėtų da
lyvauti Tautinių šokių šventėje 
Clevelande. TegaM c'-'yvaunti 
tik Vasario 16 gimnazijos šokių 
grupė, be4" jie nepajėgia užsimo
kėti kelionės išlaidas į JAV ir 
ten dalyvauti be kitų prisidėji
mo. Vokietijos lietuviai palan
kiai atsiliepia, tikimasi, kad at
silieps ir JAV bei Kanados lie
tuviai, norį paremti lietuvišką 

į jaunimą. 
— A - a . Stefanija Kalitytė-

Vyjniauskienė mirė pereitų me
tų gruodžio 20 d. Dachau ligo

ninėje. Daugelį metų Miunche
ne /adovavo lietuvių moterų klu
bui. Liko duktė Julija Barone. 

— A. a. Kazys Gaidys, LB 
Stuttgarto apylinkės narys, 
mirė sausio 2 d. Sindelfingene. 
Buvo gimęs 1898 m, gruodžio 
24 d. Bigailių km., Subačiaus 
valse. Buvo savanoris-kūrėjas. 
Žmona su dviem dukterim išvy-

i ko į JAV, kur žmona mirė 1953 
m. Rochestery. Jis buvo vedęs 
antrą kartą ir susilaukė duk
ters, kurią leido į Vasario 16 

Laidotuvėse atsi
sveikino dr. J Norkaitis, Stutt-
garto LB apyl. pirmininkas. Pa
maldas atlaikė kun. K. Senkus. 
Palaidotas vietos kapinėse. 

— A. a. Jonas šilingas mirė 
pereitų metų gruodžio 30 d. 
Hamburge-Bergedorfe. Palaido^ 
tas sausio 6 d. Laidojimo pa
maldas iaikė kun. V. Šarka. Ve
lionis bu .0 gimęs 1915 m. kovo 
29 d. Liepojuje. 

— A. a. Kasparas Stangvilius, 
buvęs savaronis-kūrėjas, mirė 
sausio 21 d. Baden Badeno ligo
ninėje. Palaidotas sausio 25 d. 

"FAUSTO" OPEROS 
LAIMĖJIMAS 

x "Pirmieji žingsniai", Kr. 
Donelaičio lit. mokyklų mokinių į 
laikraštėlis, Nr. 3, balandžio i x Genovaitė Kaafmanienė, 

Lietuvių operos "Faustas" pa

inėje. Ji buvo Miuncheno Lie-1 Rotenfeldo kapinėse, apeigas at-
tuvių Bendruomo ės apylinkės liekant kun. Fr. Skėriui. Velio-
narė. Palaidota Miunchene. Ve
lionė buvo gimusi 1906 m. sau-

! sio 4 d. Lucke, Lenkijoje. Buvo 

nk buvo gimęs 1897 m. liepos 
9 d. Barzdžiuose, Raseinių aps
krityje. Liko trys dukterys, 

tingai tikroviškas. Anita Pa
kalniškytė publiką patraukė sa
vo dailia išvaizda, kuklumu 

statymas'gegužės 5 ir 6 dieno- į Margaritos vaidmeny, " * * — » Į TTiTrtiiitiiiJ 11'nim TrT^Ti ligo-| anūkai ir kiti artimieji 
mis Morton East aukšt. mokvk- j Pergyvenant vidaus įtampas, j * _ 

. - los salėje praėjo su ypatingu pa-1 muzikalumu. \ alentino vaidme- j s i r i n k u s i ų ^ b u v o t i e k . k a d 1 ro palikimai. Jų Fondas iki šio-
.... išėjo iš spaudos. Laikraš- į Syv. Alexandria, Va., vertinda- j sisekimu. Gausi publika džiau- j ? J ." AVjįfM I?*3. 7? j nebūtų galėję sutilpti Marijos \ lei susilaukė iš viso 759,000 dol. 

' tėlis prirašytas ir iliustruotas I ™& lietuviško žodžio reikšmę išei- gėsi mūsiškių laimėjimu. Gir- j l ^ n g ė publiką džiuginti savo j a u k § t „ ^ y U o s sajėn, o ši salė j vertės — taigi apie tris ketvir 

solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Įėjimas neapmokamas. 
Lietuviu visuomenė kviečiama 

nesniais rašiniais — pagal sky -1 m a i ir kartu pratęsė "Draugo" 
naus pajėgumą. 

dėjosi nuomonės, kad čia buvo 
vienas iš geriausių mūsų operos 

G. Kaufmanienę j pasirodymų. Jau tik įėjus į au-Spaudai pa-; prenumeratą. 
I ruošė mokyt. Danutė Bindokie- j skelbiame garbės prenumerato- i ditoriją. darėsi džiugu matant 
! nė, talkino mokvtojos D. Puo- i re, o už auką labai ačiū. j taip erdvią, puošniomis dekora-

M«rquette Parko Lietm >ų j ^ ^ . ^ i r s K e r e l y t ė p ^ . < 

I aukšt. mokyklos salėn, o ši salė i vertės 
pajėgiu balsu, kad po jo arijos ; d a r ^ ^ fc ^ , t a d a l i u a 
papliupo gausus plojimai. Sol. | ^ J ^ l ^A «^_ ; k a d i r 

milijono. Norėtųsi, 
ši suma pasistūmėtų 

priekin. Testamentiniai paliki
mai — labai paranki priemonė 

namų savininkų susirinkimas j suoja Tėvų komitetas. Laikraš-
„ tr » , „, c. TTM1 i cijomis teatrinės nuotaikos sa 
x K. Žukauskas, Sunny Huls,: , J _ " ™ L V J , - / T 

! niams savo talentus. 
buvo balandžio 27 d. parapijos j ^ n a u d m g a s parodyti "moW 
salėje. Pirmininkavo Zigmas 
Mikužis. sekretoriavo Jonas 
Stonkus. Susirinkimo tikslas 
— įrodyti merui, kad Chicagoje 
gyvena ir baltų žmonių. Daly
vavo Southwest Federation sve
čiai Gene Mayer. Vytas Miklius 
ir Nida ML iulis. Mirė nariai — 
Valys Rupeika ir Petras Stulga. 
nauji nariai — Pranas Adomai
tis ir dr. G. Bianco. 

X "Bridges", Lithuanian-Ame-
rican Newsletter, balandžio 4 
nr.. išėjo iš spaudos. Šiame nu
meryje rašoma apie Velykas Si
bire, šv. Kazimiero iškilmes Ro
moje. Iliustruotas vaizdais iš 
susitikimo su Šv. Tėvu Romoje 
ir tautiniu menu. Redaguoja 
Demie Jonaitis ir Dalia Bulvi-
čius. 

X Norintieji važiuoti j Tauti
nių šokių šventę prašomi kuo 
skubiausiai registruotis pas K. 
Leonaiti^nc tel. 778-0333. Ke
lionė ten ir atgal autobusu 40 
dol. Bus parūpintos nakvynės. 

į Fla., Irena Krikščiūnienė, Ever-
I green Park, Di., Jonas Motiejū-
i nas, Chicago, EI., Elena Tumas, 
Fullerton, Cal., Povilas Šlapelis, 
Centerville, Mass., Cecilija Sta
siūnas, Phoenbt, Ariz., įvairio
mis progomis, atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

X Inž. Albinas Smolinskas, 
Chicago, JJ1., M. Dambrauskas, 
Prescott, Ariz., S. Kiršinąs, To-

! ronto, Kanada, Stasys Povilai-
jtis, Chicago, UI., Alfonsas Bi-
! veinis, Cambridge, Kanada, Juo-

i lę. Balta rūtų šakelė tamsiai 
raudonoj uždangoj priminė Kau
no operą. Orkestras buvo suda
rytas iš 40 profesionalų muzikų. 
Jaunas dirigentas R. Kamins
kas savo užtikrintais mostais, 
parodydamas įstojimus instru
mentams ir solistams, orkestrą 
vesdamas taip, kad jis neužtren
kė nei solistų, nei choro, parodė, 
kad šiam uždaviniui yra pribren-

akustiką, kad dainininkai sce-, Bernardas Prapuolenis Wagne-1 . , . , , • . , . • noje lengvai jautėsi, 
no vaidmeny laimėjo demesj 
savo vaidyba ir dainavimu. Sol. > Publikoje buvo atvykusių iš į T ,. 
Margarita Momkienė Zibelio ' Floridos, VVashJngtono ir kitų j p a g e l t i Lietuvių Fondui. Gv-Aiargdnia ivioniKiene ^meno ° , o c* a*„ venant gyvenimą, daug visokių 
vaidmeny įstengė pasirodyti « * * S t ^ i ^ t a ^ - 5 mkalų, rūpesčių, 
scenoje temperamentu ir ryš-i mą t imme bifi ^ ^ mūsų , U ^ ^ d a u ^ b ė s 
k iu da inav imu Mnrto«? vaiH- ! p a j ė g i a m operos chorui , vado - • »*_ , . / * . „ . , . , . KIU aainavimu. Mortos vaia r J ° ^ T>*AZi*»a i mūsų lietuviškųjų užmojų skir-
meny sol. Aldona Stempužienė vaujamam pirm. V. Radziaus,, •* uždirbta aukos do-

vicepirm. V. Momkaus, E. Rūk-1 u t a s u n k i a i uzdirotą auKos ao-
Prašymų daug, kartais jie 

ir 

sugebėjo būti koketiška su Me
fistofeliu ir skambi dainoje. 
Choras buvo didžiai įspūdingas. 

Counod muzika uvertiūrose ir 
palydint solistus, rūpestingai 

štelytės-Sundstrom bei J. Vi-! r^ 
džiūno, sekr. V. žadeikienės i r ' v i e n a s s u k l t u kryžiuojasi, 
ižd. Br. Žukausko. Jų dėka ; žmoąas " e ^bežino, kur ką pa-

j Chicagos lietuviai susilaukė vie- remti. O palikus testamentiniu 
i būdu didesnę sumą Lietuvių 

dirigento vedama, buvo maloni 1 1 , j s
a"® lų .SST^ff i f i ro ! =Fondu i- 3° specialiai sudarytoji 

publikai. Ši opera domino pu
bliką savo keliomis problemo-

Ema PušneraJtienė 
uždega žvakę už mirusius Lietuvių j 
fondo narius kovo 24 d. suvažiavime 

Nuotr. Z 

dęs. Įtaisyta televizija jam pa
dėjo palaikyti ryšį ir su dainuo-' nūs. šalia mefistofeliško suktu-
jančiu už scenos choru. j ™o išryškėjant ir religiniam 

Uždangai atsivėrus publika i m o m e n t u i ' ^ t r i a i skambant 
nustebo matydama itin puošnias, j giesmėms ir vargonų muzikai, 
didingas dekoracijas. Jos su-į ° P e r o s <*<*** t e b e t u r i d a u g 
kurtos Italijoje, nuomojamos į ̂ S 0 8 ' rūpestingai chormeiste-

| j Ind., Andrius Budrys, Cambrid- i š N e w Yorko Sunku buvo at- ' r i u ^°^<> Geč° ir Errdlijos Sa-
Įge, Mass., atsiuntė įvairiomis | gistebėti, kaip greit ir tiksliai i kadolskienės ruoštas, talkinant 
j progomis po 10 dol. aukų. La- į tokias milžiniškas dekoraciias ! akompamatonui R. Mockui. 

Buvo ryški ir režisoriaus Cr. 
Smith ranka, įvedant scenon 

i miėjimų šiais metais 
vams liko didelis džiaugsmas, o 
operos chorui šalia pasitenkini- į s lJuP l na- ' 

j zas Juška, St. Petersburg, Fla., 
i Vitalis Gaidelis, Omaha, Nebr., 
Į Birutė Vilutienė, Scheneville, 

1 Pelro skirstymo 

mo laimėjimu dar lieka rūpestis, Į 

komisija pa-
visi prašymai 

i būtų nuodugniai išstudijuoti ir 

I b a i a č i u - I keitė K. Oželis, talkinamas J. 
Po 5 doL atsiuntė aukų: . Paronio ir tos mokyklos dra-

_ j aukotojų pinigai našiai ir tiks
lingai paskirstyti. 

Nuo pat savo egzistavimo pra
džios Fondas yra lietuvybės rei-

įkalams išdalinęs jau 1,191,658 
I dol., o šiais metais numatyta 
[paskirstyti net 160,000 dol. 

Lietuvių Fondo tarybos an- j Posėdžio dalyviai išsiskirstė 
trasis šių metų posėdis įvyko , s u pasiryžimu LF turtą greitai 
balandžio 27 d. LF būstinėje., padidinti iki 3 mil. dol., j Fondą 

kaip išlyginti susidariusį nuo
stolį. J . Pr. 

LIETUVIŲ FONDAS 
SIEKIA TRFČIO 

MILIJONO 

Z ! T e I petras Smaižys, Vaclovas _Do- j mos' studentų!"kurie "už šį dar- \ n a u3° gyvumo. Baletas, kuriam j Posėdį pravedė pirm. Stasys ; p r i t raukti daugiau naujų narių 
DeguC,° I - i . OT«H«, * ;^-» XT IV: , . , JA IK, ^ + ^ U ^ J ; + , « , —™ teko atlikti ilgoką Valpurgijos Baras. nis, VValter 2iedas, V. Dailydė, bą net ir kreditus gavo. 

x Lietuvos Dukterų draugijos i V. Lekeckas, Stepas Ingaunis, I Fausto vaidmenį atliko sol. 
tradicinis pavasario balins ren- j B. PiežaJ. V. Černius, L. Avi-1 D. Rowader, amerikietis iš 

: giamas gegužės 12 d., šeštadie-! žonis, V. Vasiliauskas, K. Stašai- į Evanstono. muzikos mokytojas, 
į n į. Jaunimo centre 7 vai. vak. j tis, A. Žitkus, E. P. Eksevics, | vaidinęs New Yorke, Los Ange-

Šokių šventės bilietais prašome i Programoje išgirsime sol. Prau- j Eug. Sinodskytė, K. Riškus, R. j les ir kituose 
apsirūpinti patys. Autobusus ir i rime Ragienę. akompanuojant į Tamulionis, J. ir N. Mockus, J. 
nakvynę tvarko Liet. Mot. Fe- į Manigirdui Motekaičiui. šokiams j Kaliūnas, Ona Maciukevičienė, 
deracija. (pr.). ; gros L. Bichnevičiaus orkestras, j Algimantas Bublys, Julius Kly 

miestuose. 

j {ypač iš jaunimo tarpo), su-
Dalyvius pradžiugino faktas, rinkti daugiau palikimų ir per 

kad pagal iki kovo 31 d. suves-' Pelno skirstymo komisiją, va
tus finansinius duomenis Fondo ' dovaujamą inž. V. Naudžiaus, 
bruto turtas buvo pasiekęs. turto nuošimčius kuo atidžiau 
2,711,345 dol., taigi galimybės! ir sąžiningiau, laikantis garbin-
dar šiais metais užkliudyti tre- gų tradicijų, išdalinti lietuvybės 

d. 

X Parduodamas vasarnamis Laimės keliu bus įsigyjamos! Pas-
Union Pier, Mich. Skambinti | vertingos dovanos - tarp jų ir j 
vakare 1-616-469-0231. (pr.) 

Labai ačiū. 
A. Rudokas, Tillsonburg, 

bino šiai operai rūpestingu lie
tuvių kalbos teksto išmokimu. 
Jis buvo įtikinantis senelio ir at-

kun. J. Domeikos paveikslas, i Ont., Kanada, atsiuntė 10 dol. ] Jauninto Fausto vaidmeny. 
Į Trijų patiekalų šilta vakarienė \ už kalėdines korteles ir kalen-l So1 J o n a s Vaznelis — nepa-

x .Jonas Kirvaitis, Interstate , p a r u o š t a S. Stropienės. Stalus 1 dorių ir ilgą laišką Kalėdų kor- j mainomas Mefistofelis, ypatin-
Insurance Agency savininkas' -̂ «_ ^:^^... _:—^ 1 
praneša savo klientų dėmesiui. 
kad apdraudų agentūra perkelta 
j naujas patalpas: 2843 W. 63 
Street. Chicago. 111. 60629. Tel. 
nepakeistas — 925-5671. 

rezervuoti ir bilietus įsigyti 
patalpose — 2735 W. 71st St. 
Tel. 925-3211. (pr.). 

telių ir kalendoriaus reikalu. 
Ačiū už auką ir pastabas. 

x Po 5 dol. atsiuntė aukų: 

naktį, parodė plataus sugebėji
mo dėka choreografės Violetos 
Karosaitės, kuriai gerą talką 
sudarė Birutė Barodicaitė. Vida 

j i s I Urbaitė ir kiti. V. Karosaitė, 
buvo parinktas paskelbus audi- j Parūpinusi ir baleto kostiumus, 
ciją. Turi pajėgų balsą ir ste- i ° atsigabenti aktorių kostiumai j gląjį milijoną yra visiškai rea- j dirvos puoselėtojams 

buvo labai tikroviški. Grimo I Uos. Naujų narių nuo metų pra-' 
bei perukų tvarkytojai buvo J. džios įstojo 27. Tad iš viso LF 
Balutis, Ed Meekin, Art An 
thony. 

Apie pustrečio tūkstančio tai- į metų pabaigos 
pinanti salė per abu spektaklius 16,000? 

gai nugrimuotas, atrodė išgąs- Į nebuvo visiškai pilna, tačiau su- ! Nemažą LF augimo dalį suda 

šiuo metu turi 5.343 narius. Ar 
nebūtų galima šį skaičių ligi 

pritempti iki 

x Gerojo Ganytojo namai Į Pranas Balčiūnas, Mečys Pocius, 
(sk.). 1 ruošia gegužinę sekmadienį, ge-! Gedas žemaitis, Jonas Budri-

I gūžės 20 d.. 12 vai. Cedar Lake. i kis, P. Didelis, K. Praleika, K. 
; Indianoje. Kviečiame visus da- { Mereckis, Elena Gabrius, E. 
lyvauti ir pamatyti globos namų į Marčiukaitis, Z. Barysas, A. Ra-
ruošimo progresą bei susipa- manauskas, A. N. Krupavičius, 
žinti su įsikūrimo sąlygomis. Jurgis Uksas, A. Pavilonis, Ona 

į Programoje — vaišės, muzika.' Ambrose, Bronė Juozapavičius, 
P r ^ - ' dovanų laimėjimai. G. G. na-1 J- Sniečkus, L Tamašauskas, 

mai randasi prie Cline gatvės i Bronė Liaudanskis, Algis Norvi-
apie ' 2 mylios į šiaurę nuo Ce- j l as , Salomėja Mačiulis, Petras 
dar ežero. Norinčius vykti au- Į Balčius. Labai ačiū. 
tobusu. prašome vietas užsisa
kyti iki gegužės 10 d. skambi
nant 436-6376 ar 598-5323. 

(pr.). 

x Kriauėeliūnų vardo Lietu
vių Montessori vaikų nameliai 1 
ruošia metinį "mažiuką balių-: 
ką", kuris įvyks šeštadienį, ge- j 
gūžės 12 d., 7:30 vai. vak. Jau-1 

mą atliks Linda Burbienė, o šo
kiams gro< Nec-Lithuanų or
kestras Visi kviečiami. Rezer
vacijom skambinti tel. 436-0769 
arba 974-1886. (pr.). 

A R A S 
l>«-njrianw ir t a i some \ tsų rusiu 

STOCi lS . 
Su aukš tu p a t y r i m u . esam« 

a p d r a u s t i P a t s prižiūriu darbą. 
A R V Y D A S K1CLA 

7J7-1717 
5r~3ic 

x Po 6 dol. atsiuntė aukų: 
Jonas Aninkevičius, J. Kriščiū
nas, Simas Sužiedėlis, Aldona 
Drasutis, A. Adomavičius. La
bai ačiū. x P. Nedas, siuntinių į Lie 

tuvą įstaigos vedėjas, praneša j x R, Mačionis, Southgate, 
Mich., atsiuntė už kalėdines kor-visiems savo klientams, kad 

siuntinių (siuntėjo apmokamu 
muitu) siuntimas į Lietuvą su
stabdomas rugpiūčio 1 dieną, 

(sk.). 

teles ir kalendorių 10 dol. auką. 
Per R. Mačionį John Mill įteikė 
taip pat 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 
Td. — 776-5162 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
mss 

Lietuvių Brndruo-nenčs Socialinių reikalų tarybos konferencijoje. IS kaires: dr. Ant. Butkus. JAV LB kraSto 
vald. pirm., Snarskiai iŠ Oevelando, Danguole Valenti naitė, prof Regina Kuliene, prof. Vytautas Černius, prie
ky — spaudos 3--tėvas Juozas Šlajus Nuotr. J. TamuJaJCio 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzie Avemw 

Chicago, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
SeJt&d 9 v. r. iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTTS 
(Ostrauskas) 

1000 Jorfe BKd.. Suite 364 
Oak Brook, IT> 60521 

Tel. Ofs. 325-3157 
TeL Rez. 32.">-6582 

Valandos pagal susitarimą 


