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Adelė Kilčiauskienė
3 1 . A r t i n a s i nelaimė
1977 metai vasario 7 diena.
Sūnus darbe. J a u trečia valan
da. Kaip visada, pradėjau
gaminti pietus. Skambutis i
duris. Atidarau. Įeina sūnus ir
pasako: — Krata! Paskui jį
įeina saugumietis papulkininkas Savčiukas (dabar jau
miręs) ir dar keli. Savčiukas
pasakė: — Nemalonūs svečiai.
Man iš karto pasidarė baisu,
vėl užėjo nervinis priepuolis.
Jie patys davė vaistų, norėjo
kviesti gydytoją, bet a š apri
mau ir nuo gydytojo atsi
sakiau. Vienas pas mane liko
virtuvėje, o kiti darė kratą
kambaryje. Krata užtruko ligi
dešimtos vakaro. Paėmė mano
du s ą s i u v i n i u s , kuriuose
buvau surašiusi visas savo
kančias nuo karo pradžios iki
1974 metų. Sūnus jau sėdėjo
kalėjime, k a i aš rašiau, Dar
paėmė sūnaus foto, aparatą.
Daugiau nemačiau. Sūnų išsi
vežė. Naktis. Vėl viena. Ver
kiu ir galvoju, kad negi jiems
dar per maža mūsų kančių,
negi per maža mano ašarų?
Nejaugi visai mane nukan
kins ir neduos gyventi? Tačiau
apie 11 vai. grįžo sūnus. Palei
do ir šį kartą. Kažkodėl ir
krata buvo lengvesnė, ir visi
buvo mandagūs.
32. S ū n a u s areštas
Sūnus dirba toliau. Tačiau
m a n o širdis nerami, kažką
jaučia negero. Sveikata silpnė
ja. Reikalinga operacija. Susi
tariau su sūnum, kad važiuo
siu operuotis, nors labai
nenorėjau. Sūnus tada ruošėsi
vestis, todėl reikėjo ir man iki
vedybų sveikatą pataisyti.
Išvažiavau į ligoninę. Balan
džio mėn. a š jau buvau po
operacijos. O tuo metu sūnų
iššaukė į Vilnių ir suėmė. Kai
sužinojau, verkiau dieną ir
naktį. Tačiau ašaros čia buvo
bejėgės. Gaudavau tik bromo
nervams nuraminti. Tai ir
visa mano paguoda. Vis. lau
kiau, gal d a r paleis sūnų.
Deja, jau artėjo išsirašymo iš
ligoninės laikas. O apie jį
nieko negirdėti. Po operacijos
aš dar silpna. Galvoju, k a s
mane pasiims iš ligoninės ir
kaip man vienai toliau gyven
ti.
Bet, ačiū Dievui, pirmoji
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pagalbos ranką man ištiesė
s ū n a u s sužadėtinė Irena
Dumbrytė. Ji mane parvežė iš
ligoninės, nepaliko vienos,
slaugė ir prižiūrėjo. O tie bešir
džiai žinojo, kad aš ligoninėje,
todėl ir pataikė tokiu laiku
suimti sūnų, kad būtų dides
nis pergyvenimas ir jam, ir
man.
33. 1977 m. gruodžio 6 d.
tardymas
Aš buvau išėjusi pas gydy
toją, o Irena išvežė sūnui
maistą į Vilnių. Kai grįžau į
namus, atėjo du saugumiečiai
ir atnešė šaukimus į tardymą
man ir Irenai. Sekančią dieną
man pasidarė bloga, ir Irena
neleido man eiti. Davė vaistų,
o pati išėjo į saugumą. Apie
pietus atvažiavo pas mane
Vilniaus saugumo tardymo
skyriaus viršininko pavaduo
tojas Kazys ir gydytoja
Novikovą. Kai tik juos pama
čiau, mane pradėjo kratyti.
Gydytoja tuoj paklausė širdį,
davė vaistų, ir aš aprimau.
— O vakar tai gerai jauteis,
— pasakė tardytojas. —
Matai, aš ir gydytoją atsi
vežiau, o Jūs vis sakot, kad
mes negeri.
Gydytoja išėjo į kitą kamba
rį, o tardytojas pasiliko pas
mane ir pradėto tardyti bei
mandagiai barti.
— Kas nuneša p a s Grigonienę sąsiuvinius ir nuotrau
kas? Kas ten daugiau buvo?
Juk tai Balys nunešė.
— Aš pati nunešiau. Nuėju
si į sandėliuką atsinešti ang
lių pamačiau kažką suvyniotą
ant lentynos. Atsinešiau į
kambarį ir išvyniojau. Ten !
buvo kažkoks sąsiuvinis apie
vokiečius ir Staliną, kažkokia
kritika ir kiti popieriai.
Pagalvojau, kad čia gal kas
nors negero. Todėl greit suvy
niojau ir nunešiau pas kaimy
nę Grigaitienę, prašiau, kad
paslėptų. Ji viską padėjo į
spintą, o pati išskubėjo į darbą.
— Iš kur sužinojot, kad pas
ją buvo krata ir visus popie
rius paėmė?
— Susitikau ją pačią prie
parduotuvės, ji ir pasakė.
— Tai sūnus liepė nunešti?
— Ne, jis buvo darbe.
— Jis apie tai žinojo?
— Neprisimenu.
(Bus daugiau)
Reporterių klausimai lietė ir
kitus vyriausybės reikalus,
tačiau daugiausia buvo palies
tas tarptautinis terorizmas.
Prezidentas nurodė, kad
vyriausybė veikia ir jai pasi
sekė užkirsti kelią 126 teroris
tų planams. J i s atsisakė
suteikti daugiau smulkmenų.
Pagal prezidento dekretą,
uždrausta pirkti Libijos prekes
ar gaminius ir eksportuoti į
Libiją. Nutraukiami jūrų
laivynų ir aviacijos ryšiai,
uždrausti visi prekybos ir
patarnavimų ryšiai, kreditai,
paskolos Libijai ar jos pilie
čiams.
Prezidentas nepaneigė, kad
reikalui esant Amerika gali
imtis ir kitų priemonių Libijai
bausti.

W a s h i n g t o n a s . — Prezi
dentas Reaganas paskelbė
spaudos konferencijoje, kad jis
nutraukia visus ekonominius
ryšius su Libija. Prezidentas
įspėjo amerikiečius, kurių apie
1,500 dar gyvena ir dirba Libi
joje, tuoj grįžti mano, nes
pasilikus Libijoje vėliau bus
taikomos baudos.
Prezidentas savo pareiški
me pasmerkė Libijos vadą
Khaddafi kaip ilgalaikį tero
rizmo globėją ir pagrasino
imtis d a r griežtesnių prie
monių. Nepaneigiami įrody
mai įtikinę jį, k a d Libijos
vadas įsivėlęs į Romos ir Vie
nos aerodromų puolimą, ku
riuose žuvo 19 žmonių, jų
— JAV delegacija Vietname
tarpe penki amerikiečiai ir susitarė su valdžia užbaigti
keturi a r a b a i užpuolikai. dingusių amerikiečių ieškoji
Sužeista 110 žmonių, pasakė mą per ateinančius dvejus
Reaganas, pridėjęs, kad Khad- metus. Dabar bendradarbiavi
dafis yra ne tik barbaras, bet mą tęs techninės komisijos iš
ir „trenktas".
abiejų pusių.

TRUMPAI
IŠ VISUR

Praėjusių metų
svarbesni įvykiai

— Pašto tarnybos taryba,
(Tęsinys)
Birželis
pakeitusi viršininką, nutarė Gegužė
Amerikoje lankėsi Indijos
vėl pakelti kai kurias patar
premjeras
Rajiv Gandhi.
Prezidentas
Reaganas
navimų kainas. Nuo sausio 18
Ispanija
ir
Portugalija
pasi
d. pabrangs mokyklų, bažny lankėsi Europoje, dalyvavo
rašė
sutartį
įsijungti
į
Europos
valstybių
vadų
čių ir kai kurių kitų laikraščių pramonės
siuntinėjimo kainos. Sausio 1 suvažiavime. Lenkija ištrėmė Bendrąją Rinką. Kongresas
d. jos buvo pakeltos tarp 23 ir du amerikiečius, Krokuvos patvirtino Nikaragvos sukilė
41 nuoš. Dabar jos keliamos konsulato tarnautojus. Ameri liams 27 mil. dol. paramą, tik
vėl iki 11 nuoš. Naujos paja ka ištrėmė keturis lenkus nekariniams reikalams. Salva
mos turės padengti nuostolį, diplomatus. Amerikoje lankė dore teroristai kavinėje nušo
kuris gautas, kai Kongresas si Jordano karalius Hussei- vė 13 žmonių, jų tarpe keturis
sumažino pašto tarnybai nas. Gaisras Britanijos fut amerikiečius marinus. JAV
skiriamą paramą net 72 mil. bolo stadijone, kur žuvo 52 atšaukė ambasadorių iš Pietų
Belgijoje
futbolo Afrikos. Norvegijos teismas
dol. Pelno neieškančių siuntė žmonės.
jų federacija Los Angeles rungtynėse kilo riaušės, žuvo nuteisė aukštą užsienio reikalų
tarnautoją 20
Prezidentas ministerijos
mieste paskelbė, kad bus eina 38 žiūrovai.
ma į teismą, kovojant prieš Reaganas paskelbė Nikarag metų kalėjimo už Šnipinėjimą
Sąjungai.
Libane
sankcijas. Sovietų
naują kainų pakėlimą. Federa vai prekybos
gatvėje
sprogusi
bomba
nužu
cijos nariai prašomi spausti Amerikoje išaiškinti keturi
dė
31,
sužeidė
53.
Brazilijoje
savo kongre8menus, kai jie karo laivyno šnipai. Preziden
tas paskelbė pajamų mokes tarptautinė specialistų komi
pakėlimą sustabdytų.
sija paskelbė, kad garsus
— Bostone prieš ledo ritulio čių reformos planą. Illinois Hitlerio laikų gydytojas, nacių
rungtynes su sovietų koman gubernatorius paleido iš kalėji Karo nusikaltėlis dr. Josef
da policija rado granatą, kuri mo Gary Dotson, kuris kalėji Mengele nuskendo jūroje. Indi
buvo išvežta ir susprogdinta. me sėdėjo šešerius metus už jos keleivinis lėktuvas nukrito
Jo „auka"
Aškinama, kas galėjo grana prievartavimą.
prisipažino,
k
a
d
ji melavo. Atlante, žuvo 329 žmonės.
tą atnešti. Prie sporto salės
Žydų Gynybos lyga turėjo Philadelphijos policija puolė
protesto demonstraciją. Lyga juodųjų sektos pastatą, žuvo Liepa
pasmerkė granatos nume 11 žmonių, kilęs gaisras be
Sovietų Sąjungoje pasikei
pastogės paliko 200.
timą.
timai vadovybėje. Iš politbiu— Andrėj aus Sacharovo
ro pašalintas Grigory Romažmona
Yelena
Bonner
atei
nov,
laikytas
Gorbačiovo
Kennedžio Erdvės centre Floridoje šiandien turi pakilti erdvėlaivis
nantį
pirmadienį
turės
širdies
konkurentu.
Pakeltas
gruzi
„Columbia". Jau gruodžio 18 d. buvo pasiruošta pradėti šią kelionę,
operaciją
Massachusetts
nas
Shevardnadze
užėmė
tačiau ją sutrukdė įvairūs gedimai ir blogas oras. Į orbitą skrenda
ligoninėje.
septyni astronautai, jų tarpe Floridos kongresmenas. Erdvėlaivis
Cape C a n a v e r a l . — Sau Gromyko vietą. Šis paaukštin
—
Vakarų
Vokietijoje
ore
gabena į erdvę RCA komunikacijų satelitą, astronautai stebės Halsio 7 d. erdvėlaivio „Colum tas sovietų prezidentu. Prezi
susidūrė du JAV karo lėktu bia" kelionė vėl buvo atidėta, dentas Reaganas paskelbė
ley's kometą ir atliks įvairius mokslinius eksperimentus.
vai. Žuvo vienas lakūnas kpt. jau penktąsyk per tris savai teroristus globojančias valsty
Lovelady, 29 m. Kitas — pik. tes. Daugkartinio naudojimo bes: Iranas, Libija, Šiaurinė
Zuberbuhler — lengvai sužeis erdvėlaivis turėjo pakilti gruo Korėja, Kuba, Nikaragva. Jos
tas. Lėktuvo skeveldros užmu džio 18 d. Nuo to laiko tai gedi dažnai vykdo „tiesiog karo
šė vieną vokietį civilį.
mai, tai blogas oras kelionę veiksmus" prieš JAV, pasakė
— Iš pareigų pasitraukė sutrukdydavo. Sakoma, kad p r e z i d e n t a s . K r e m l i u j e
JAV ambasadorius Egipte pasirengimas kelionei į erdvės paskelbta kampanija prieš
VVashingtonas. — Ameri privačiuose pokalbiuose sovie Nicholas Veliotes. Jis, sako orbitą kiekvienąsyk kainuoja alkoholį, jo piktnaudojimą.
kos žydų organizacija, kuri tų pareigūnai tvirtina, kad bus ma, supykinęs Egipto valdžios apie 300,000 dol. Manoma, kad Italijoje sugriuvo užtvara,
rūpinasi sovietų žydų Ūkimu išleidžiama daugiau žydų, pareigūnus piktais savo šį ketvirtadienį, sausio 9 d. žuvo 208 žmonės. VVashing
tone lankėsi Kinijos prezi
(National Conference on So- tačiau tik po komunistų parti pareiškimais po italų kelei kelionė prasidės laimingai.
viet Jewry) paskelbė, jog šiais jos kongreso, kuris bus vasa vinio laivo pagrobimo.
Šiais metais NASA planuo dentas. Naujoje Zelandijoje
metais bus pradedama plati rio mėn. Abram pasakė, kad
ja 15 skridimų. „Columbia" susprogdintas pacifistų laivas.
kampanija, kuri spaus JAV prezidentas Reaganas Žene
buvo pirmasis toks erdvė Kaltinami prancūzų agentai.
vyriausybę nepasirašyti su vos viršūnių konferencijoje šiuo labai neraminančiu laivis, pradėjęs seriją skri Iš JAV vyriausybės pasitrau
Sovietų Sąjunga jokių ginklų karštai kalbėjo Gorbačiovui klausimu, sakoma laiške. dimų prieš beveik penkerius kė iždo direktorius David
Stockman. Prezidentui Reakontrolės sutarčių, kol sovie apie sovietų žydų norą Pagal Amerikos spaudą, per metus.
ganui padaryta
žarnyno
tai nepagerins emigracijos emigruoti. Nors gal ir nereikė nai antisemitinių išsišokimų
operacija, rastas piktybinis
politikos. Jeigu emigracija tų surišti emigracijos klausi Amerikoje buvo daugiau 700.
auglys.
nebus palengvinta iki Michai mų su žydų emigracijos klausi Tai atakos prieš žydų orga
lo Gorbačiovo vizito Ameri mais, pareiškė Abram, jo nizacijas ir asmenis, grasi
koje, bus plačios demonstra- grupė tiki, kad egzistuoja nimai smurto veiksmais, įžei
Rugpjūtis
VVashingtonas. — Žemės
cijos
ir
i n f o r m a c i j o s praktiškas ryšys tarp tų dvie dinėjimai ir vandalizmo
Popiežius Jonas Paulius II
kampanija. Bus įrodinėjama, jų klausimų. Amerikos derybų veiksmai. Prieš žydus diskri ūkio sekretorius John Block
12
dienų važinėjo po Afrikos
kad
sovietais
negalima dalyviai turi priimti amerikie minuojama Amerikoje. Žydai paskelbė spaudai, kad jis pasi
valstybes, baigė
kelionę
pasitikėti ginklų klausimuose, čių viešąją nuomonę, Ameri neįleidžiami į kai kurias traukia iš pareigų, kuriose
Nairobi, Kenijoj. JAV avia
jei jie nesilaiko savo pažadų, kos opiniją, kuri atsispindi miestų dalis, į švietimo institu buvo penkerius metus. Sekre
cijos bazėj V. Vokietijoj
padarytų Helsinkyje, pareiškė ypač Senate, kuriam tenka cijas ir profesijas. Trečdalis toriaus pareigas jis perduos
paslėpta bomba 2 užmušė, 20
vasario
mėn.
viduryje,
k
a
i
175
New
Yorko
statybos
ir
New York Times korespon sutartis
ratifikuoti.
Jeigu
sužeidė. Bombą padėjo komu
dentui Bernard Gwertzman'ui sovietais negalima pasitikėti, nuomavimo firmų nenuomoja prezidentas parinks jo įpė
nistų
teroristai.
Japonijoj
dinį.
Prezidentas
priėmė
sekre
butų
žydams.
Daugiau
800
NCSJ pirmininkas Morris Ab- kad jie laikysis pažadų
sudužo
lėktuvas
su 524
toriaus
atsistatydinimą
ir
pri
ram.
emigracijos ir kitais žydų tūkstančių Amerikos žydų
žmonėmis,
gyvi
liko
keturi.
Straipsnyje pažymima, kad teisių klausimais, tai jais gyvena žemiau skurdo ribos, pažino, kad sekretoriui teko
Beirute, krikščionių dalyje,
tai pirmas kartas, kada Natio- negalima pasitikėti, kad jie apie 700 biznio klubų neprii veikti s u n k i a i s Amerikos
bomba
užmušė 51. Vakarų
ūkininkams
metais.
Sekreto
ma
nariais
žydų.
Opinijos
laikysis
pažadų
ir
ginklų
nalinė Konferencija Sovietų
Vokietijoj
kilo šnipų skanda
rius
Block
didžiuojasi,
kad
t
y
r
i
n
ė
j
i
m
a
i
t
a
r
p
žydų
klausimais.
Žydų reikalams sujungia
l
a
s
.
A
u
k
štas žvalgybos
Kongresas
palankiai
sutiko
jo
VVashingtone,
DC,
St.
Louis,
ginklų kontrolės klausimus su
Ginklų Kontrolės draugijos
pareigūnas
pabėgo į Rytų
paruoštą
1985
m.
žemės
ūkio
Missouri,
atidengė,
kad
daugu
sovietų emigracijos politikos pirm. Spurgeon Keeny pareiš
Vokietiją,
suimti
penki valdi
įstatymą,
kuris
bus
pagrindas
mas
žydų
buvo
vienos
ar
kitos
klausimais. Šitoks ryšys su kė, kad jis priešingas tokiam
ninkai,
viena
prezidento
ateinančio
dešimtmečio
žemės
prekyba jau yra Amerikos ryšiui tarp emigracijos ir antisemitizmo rūšies auko
sekretorė.
Prezidentui
Reaūkio
politikai.
įstatyme, priimtam 1974 m. ginklų kontrolės. Nusigink mis, rašoma laiške. Mes
ganui
nuo
nosies
nuimtas
Komentatoriai
pripažįsta,
J i s sujungia Amerikos-So- lavimas yra ir Amerikos inte parlamentarai, kartu su sovie
spuogelis. Prie
vietų Sąjungos prekybą su resuose, tai neturėtų būti tų liaudimi rūpinamės anti kad J. Block buvo darbštus piktybinis
Dalias,
Texas,
nukrito lėktu
semitizmu,
kuris
užlieja
pareigūnas, sugebėjęs palaiky
žydų emigracija iš Sovietų naudojama kaip bausmė ar
vas,
žuvo
133.
Kitoje
lėktuvo
Ameriką
ir
jos
šešis
milijonus
ti tamprius ryšius su Kongre
Sąjungos. Tas įstatymas drau a t l y g i n i m a s .
Amerikos
nelaimėje
Žuvo
13
m.
Samanžydų,
ir
raginame
Kongresą,
su. Jis ir ūkininkų tarpe turįs
džia teikti sovietams favori- Mokslininkų
Federacijos
tha Smith, kuri taikos reika
administraciją
ir
prezidentą
daugiau draugų, negu priešų.
tinės valstybės muitų lengva direktorius dr. Jeremy Stone
lais susirašinėjo su sovietų
imtis
priemonių
sustabdyti
t a s ir J A V vyriausybės irgi priešingas emigracijos ir
vadu
Andropovu.
kreditus tokioms komunis ginklų klausimų sujungimui. antisemitizmą, kuris yra
—
Pietų
Afrikos
valdžia
pri
tinėms valstybėms, kurios Jeigu ginklų kontrolė priklau žemiau civilizuotos bendruo ėmė šešis JAV kongresmenus,
(Bus daugiau)
varžo emigraciją. Šį įstatymą sys nuo laisvos emigracijos, menės orumo. Laišką Kongre tačiau jiems neleista susitikti
priėmus, sovietai buvo atidarę jokios ginklų sutarties niekad sui pasirašė Ukrainos aukšč. su juodųjų politiniu veikėju N.
duris emigrantams, 1979 m. nebus, nes Sovietų Sąjunga sovieto narys M. V. Chaikin, Mandela, kuris kalėjime atlie
KALENDORIUS
leista išvažiuoti 51,320 žydų. neturi žmogaus teisių klausi Ukrainos deputatas R. I. Barg, ka bausmę.
Gudijos
deputas
S.
J.
Palei,
Tas skaičius metai iš metų ma muose geros reputacijos.
Sausio 9 d.: Julijonas. Marci— Afganistanas
pareiškė
Azarbaidžiano — R. G. Geller,
žėjo, kol 1984 m. išleista tik 896
jona,
Algis, Gabija.
protestą
Pakistanui, kurio
Sovietų partijos propa
sovietų žydai, o pernai — ganda greit atsiliepė į Ameri Gruzijos deputatas M. D. helikopteriai dusyk įskridę į
Sausio
10 d.: Vilhelmas, Ju
Tadžikistano
1,139. Minėtos organizacijos kos žydų spaudimą paleng Davitashvili,
deputatas M. A. Levicky, Afganistaną ir sunaikinę 50 ta, Gražulis, Regailė.
žiniomis, Sovietų Sąjungoje vinti emigraciją.
Neseniai Sovietų Sąjungos aukšč. tary namų, užmušę 10 žmonių.
yra 1.8 mil žydų. Didelė jų dešimt sovietų žydų parašė
ORAS
— Naujųjų nacių „Ordino"
bos narys M. I. Katz, Rusijos
dalis norėtų emigruoti.
narys
23
metų
David
Tate
laišką Kongresui. Laiške federacinės respublikos sovie
Saulė teka 7:18, leidžiasi
susirūpinimas to deputatas Y. I. Kopylov ir nuteistas kalėti iki gyvos 4:37.
Organizacijos pirm. Abram, išreiškiamas
advokatas, kuris yra ir JAV Amerikoje veikiančiu anti aukšč. sovieto deputatas Y. I. galvos už valstijos policinin
Saulėta, šilčiau, temperatū
ko nušovimą pernai, lapkričio
civilinių teisių komisijos semitizmu. Mes, sovietų žydų Plitman.
13 d.
ra dieną 34 1., naktį 20 1.
vicepirmininkas, pasakė, kad kilmės parlamentarai, rašome

Erdvės kelionė

Du žydų žvilgsniai
į antisemitizmą

Pasitraukia žemės
ūkio sekretorius

i

.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. sausio mėn. 9 d.

Aleksandras Pakalniškis,Jr
3948 S. Artesian
Chicago, IL 60632

VYČIU CHORO
POKYLIS
Lietuvos Vyčių choro meti
nis pokylis įvyks sausio 11d.,
šeštadieni, 7 vai. vak. Šaulių
salėje, 2417 W. 43-cioji gatvė.
Bus šalta ir šilta vakarienė,
meninė programa (visai nau
jos dainos), laimėjimai ir šo
kiai. Gros „Gintaro" orkest
ras. Įėjimo auka 12.50 dol.
asmeniui. Vietas rezervuoti iš
anksto skambinant Teresei
Vaitkus, tel. 476-1546.
Lietuviškoji Chicagos visuo
menė maloniai kviečiama
savo dalyvavimu
paremti
choro gražias pastangas.
PASID2IAUGTA
GRAŽAUS
DARBO VAISIAIS
Gruodžio 12 d. 7 vai. v.
Jaunimo centro kavinėje
susirinkę dalyviai pasidžiau
gė dar vienu išeivių lietuvių
pasiektu kultūriniu laimė
jimu. Buvo supažindinta su
naujai išleista kasete Th.
Dubois
„Septyni
Kristaus
žodžiai" lietuviškai. To muzi
kinio veikalo atlikėjai buvo
solistai Algirdas Brazis, Praurimė Ragienė ir Rimas Stri
maitis, jungtinis choras, kurį
sudarė Lietuvos vyčių choras,
bei jo talkininkai — St. John
Fisher'io ir St. Barnabo
parapijų chorai, specialiai
paruošti lietuviškam to veika
lo giedojimui. Dirigentas ir
viso to sunkaus darbo inicia
torius buvo muz. Faustas Stroiia, jo padėjėjas Robertas
Mockus. Dirigentas taipgi
suorganizavo
ir g a u s ų
orkestrą.
Be šios kantatos j kasetę
nuvo įgiedotas kitas kūrinys —
F. Strolios „Suledėjusiomis
iūpomis", kuriam
tekstas
paimtas iš Sibiro lietuvaičių
maldaknygės.
Kavinėn susirinko daugu
ma jungtinio choro dalyvių,
vyčių žymieji veikėjai, sol.
Alg. Brazis ir jo žmona.
F. Strolia dėkojo solistams,
ypač A. Braziui, kurio garbei
dedikuota ir pati kasetė, jung
tinio choro dalyviams, R.
Mockui, Dariui Polikaičiui,
įrašiusiam veikalą į garsiąjuostę, L. Vyčių Vidurio
Amerikos apskrities valdybai
ir visiems, prisidėjusiems prie
šios kasetės išleidimo.
Buvo
suruoštos
gausios
vaišės ir visi choristai ir sol.
A. Brazis apdovanoti naujo
siomis kasetėmis. Be to, buvo
pagrota kasetė ir parodyta
vaizdajuostėje choro, orkestro
ir solistų giedojimo vaizdai.
Vakaronė baigėsi jaukiomis
vaišėmis ir bendru džiaugs
mu, atlikus užsibrėžtą tikslą
— kasetės išleidimą.
A.P.B.
PRIEŠKALĖDINĖ
VAKARONĖ
Lietuvos Vyčių Amster
damo, NY, 100-ji kuopa tradi'Hnėms kūčioms susirinko sek
madienį, gruodžio 15 dieną.
Labai gražiai išpuoštoje Šv.
Kazimiero parapijos salėje
'alėdų eglutė žibėjo kaip
pasakoje. Ant balta staltiese
užtiesto stalo stovėjo maža
prakartėlė su Šventa Šeimy
nėle, gyvulėliais ir šienu.
Tradiciniai kūčių valgiai —
silkės, šližikai (preskučiai) ir
visi kiti (dvylika) patiekalai —
Sabai skaniai kvepėjo, viliojo
akis ir žadino apetitą.
Dvasios vadas klebonas
kun. Kęstutis R. Balčys sukal
bėjo maldą ir palaimino val-

harmonizavo vargonininkas
Juozas Sinkus.
Vartant giesmyną, pro akis
praslenka mūsų kompozitorių
vardai: J . Naujalis, J. Žilevi
čius, Č. Sasnauskas, St. Šim
kus, J. Strolia, Br. Budriūnas,
BAIGĖ A U K Š T Ą J Į
A. Mikulskis, J . Dambraus
MOKSLĄ
kas, T. Brazys, K. Kaveckas, .
J. Gaubas, J . Sinius, S.
Praėjusių metų gale uni
Bučmys ir kiti. Giesmyne I
versiteto baigimo diplomą įgi
panaudoti žodiniai tekstai yra:
Apolonija Žiaušienė
jo veikli Detroito lietuvaitė
Maironio, kun. Strazdelio,
4 Bartlett St.
Rasa Veselkaitė. Tai ketvir
kun. St. Ylos, B. Brazdžionio,
Amsterdam, NY 12010
toji ir pati jauniausioji Biru
J . Krumino, B. Gaidžiūno, K.
tės ir dail. Viktoro Veselkų
Grigaitytės, Marijos S ims ir K.
duktė, ketvirtoji aukštojo
Matulionio.
gius. Pasidalinę plotkelėmis, mokslo absolventė.
palinkėję vieni kitiems links
Pavarčius giesmyną, ima
Pradžios ir vidurinį mokslą
mų švenčių, visi sėdosi prie
pagunda pasididžiuoti, kad
stalų s k a n i a i vakarienei. Rasa įgijo katalikų mokyk
nedaug lietuviškų
parapijų
Valgį paruošė Irene Tice, jos lose — St. Scholastica pr. m-loj
Amerikoje turi tokį giesmių
vyras Harold ir jų talkininkai ir Benedictine gimnazijoj.
leidinį, kuris pamaldų daly
Edvardas ir Mirga Bablins- Gimnaziją baigė antrąja moki
viams padeda jungtis į bendri
kai, Gerard Drenzek, William ne — Salutatorian.
nį giedojimą.
Gavusi
pilną
ir
ir Jenny Burimauskai, Walter
Mažytė, vis retėjanti Šv.
stipendiją
į
Rasa Veselkaitė
ir Sophie Malkovvicz, Helen negrąžinamą
Antano lietuvių parapija yra
Hugo, Regina Kot, Steve ir Wayne valstybinį universi Almą
Lėlytę
sveikinusieji gyva, nes čia labai sten
>rofesinės
Adeline Railai, Edvardas ir tetą studijavo
giamasi palaikyti lietuviškas
terapijos mokslus Universi pavadino lietuviškais deiman- i tradicijas, kurių tarpe bažny
Apolonija Žiaušiai.
čiukais. Vykęs
epitetas.
Programos vedėju buvo Vin- tetą, studijavo profesinės Linkiu, kad jos lietuviškoj į t i n i s g i e d o j i m a s u ž i m a
pirmaujančią vietą. Parapiecent Rossi. Kuopos pirminin iaurės laipsniu. Baigė ne bet veikloj visada žibėtų!
čiai
remia chorą, o choras
kas Antanas Radzevičius įtei kaip, o su pagyrimu, 3.7 g.p.a.
Alfonsas Nakas \
gaivina sielą ir patraukia į
kė d o v a n a s klebonui K. pažymiu. Iš profesinės terapi
parapinę šeimą.
Balčiui ir kun. Antanui Gri jos mokyklos gavo aukščiau
sią
įvertinimą
—
„Sister
Eliza!
St. Garliauskas
gaičiui. P a s v e i k i n o visus
DOVANA ŠV. A N T A N O
beth
Kenny
Honor
Award
—
susirinkusius, palinkėjo links
PARAPIJAI
mų Šv. Kalėdų, sveikų ir in recognition of outstanding
scholarship — leadership and
KŪČIOS ŠV. ANTANO
laimingų Naujų Metų.
Pradedant naujuosius litur
professional interest".
PARAPIJOJE
Pavalgę laukėme Kalėdų
ginius metus — adventą, Šv.
Universitete
kultivavo
senelio
(E. Bablinskas).
Antano bažnyčioje pasirodė į Detroito jūrų šaulių „Švytu
Netrukus jis pasirodė su organizacinius — visuomeni g i e s m y n a s „ V i e š p a t i e ,
rio" kuopa jau daug metų
dideliu maišu dovanų. Steve ir nius gabumus. Buvo Pre- išklausyk". Puošnus, didelio
ruošia lietuviškas kūčias. 1985
A d e l i n e R a i l o s p a d ė j o occupational Therapy Club ir formato ( 8 * 1 1 inčų) 102-jų
m. gruodžio 22 d. 1:00 vai. po
seneliui išdalinti dovanas, nes vėliau Occupational Therapy puslapių, patraukliai ilius-į
pietų vėl daugiau negu 70
Club
prezidentė,
Pi
Theta
buvo daugiau negu 70 žmonių
truotas ir atspaustas Šv. An asmenų susirinko Šv. Antano
Epsilon
—
Honorary
Occupa
ir jam maišas buvo per
tional Therapy Fraternity tano lietuvių parapijos leidi- i parapijos mažojoje salėje, ku
sunkus.
narė bei iždininkė, Rehabi- nys. Leidinio įžangoje rašoma, j rioje tiek ir tetilpo. Prasmingu
Klebonui K. Balčiui akompa
litacijos instituto ir skaitymo kad giesmyno redakcinę ir ; žodžiu kūčias pradėjo „Švytu
nuojant pianinu, o visiems
akliesiems savanorė. (Skaity muzikinę komisiją sudarė kun. rio" šaulių kuopos vadas
pritariant, Regina Kot pagie
toją turiu atsiprašyti už kai Alfonsas Babonas — parapi- Į Bronius Valiukėnas, pramin
dojo keletą kalėdinių giesmių
kurių pavadinimų palikimą jos klebonas, Stasys Sližys — damas, kad kūčių vakarienės
lietuviškai ir angliškai. Užbai
anglų kalboj; bijojau, kad parapijos liturginės komisijos ruošti paprotys Lietuvoje yra
giant, maldą sukalbėjo kun. A
senas.
Pirmajai
pažodžiui išsivertus, jie galėjo >vedėjas bei vargonininkas, ir l a b a i
Grigaitis.
Juozas Sinkus — vargoni žvaigždutei sužibus, prie kūčių
skirtis nuo originalų).
Buvo pranešta, kad kalė
Lietuviškoj veikloj nuo pat ninkas — asistentas. Ilius- : stalo rinkdavosi visi šeimos
dinė valandėlė lietuviškai bus
tracijos — Mykolo Abariaus. nariai, jauni ir seni, sveiki ir
transliuojama per WCSS radi mažens Rasa reiškėsi atei Viršelyje Šv. Antano bažny paliegę, o negalėjusiems
jo laidas gruodžio 24 d. tininkuose. Vaikystėje sto čios nuotrauka — Antano atvykti palikdavo vietą prie
vakare. Šios vakarinės prog vyklaudavo Dainavoje, o Noraus, choro nuotrauka — stalo ir sudėdavo indus. Kai
ramos pravedėjos Regina Kot būdama paaugusi jaunuolė Kazimiero Sragausko. Gies t ė v a s
pakelta
ranka
pati vadovavo ateitininkų
ir Genovaitė Gobytė.
mes,
kurių
su
Lietuvos
himnu
žegnodavo
stalą
ir
aplink
stovyklų būreliams Dainavoje
Hudson Valley Community
yra
79-nios,
surinko
ir
spausdi
susirinkusius,
prie
jo
turėjo
ir Neringoje. Baigė šešta
College profesorius
Jurgis
nimui
parengė
muz.
Stasys
būti
visi
gyvieji
šeimos
nariai.
dieninę lituanistinę mokyklą.
Gravrokas pranešė, kad 22
Buvo kanklininkių
grupės Sližys. Giesmynas išleistas Priminė, kad: „Kūčios mums
studentai baigė lietuvių kal
narė. Šiuo metu dainuoja parapijos tarybos ir parapie- yra ne vien religinė, bet kartu
bos kurso semestrą. Trys iš jų
Dievo Apvaizdos
lietuvių čių aukomis yra parapijos ir tautinė šventė, nes prisi
yra mūsų kuopos nariai. Tai
parapijos chore, „Audinio" nuosavybė, k u r i a s nelei mename ir tuos, kurie paauko
Bronė Avižaitė, Algis ir Joan
tautinių šokių šokėjų vieneto džiama iš bažnyčios išsinešti. jo savo gyvybę už Lietuvos
Bagdonai. Kursą dėsto Genė
narė: sekmadieniais dirba Atspausdinta 250 egz. Norin laisvę, ir tuos, kurie dabar
Baranauskienė (buvusi moky
tieji giesmyną įsigyti turi kenčia Sibiro taigose, koncent
ateitininkų knygynėlyje.
toja Lietuvoje), prieš trejus
kreiptis pas parapijos kleboną • racijos stovyklose ar kanki
Paskutinio 1985 m. sekma kun. Alfonsą Baboną, 1750 25metus ištekėjusi už mūsų
nami psichiatrinėse ligo
dienio
ALB radijo valandėlės th Street, Detroit, Mich. 48216.
kuopos nario Edwardo Bara
ninėse".
nausko, j a m lankantis Lietu programoj Rasą Veselkaitė ir
„Švyturio" kuopos kapelio
Giesmynas pradedamas pa
m a n o anksčiau aprašytą
voje.
rapijos globėjo Šv. Antano nas kun. Kazimieras Simaitis
Apolonija Žiaušienė
himnu ir baigiamas Lietuvos ir Šaulių sąjungos centro
pai jiems padėti dabartinėje jų himnu. Giesmės išdėstytos valdybos
vicepirmininkas
nedalioje.
septyniuose skyriuose Litur Mykolas Abarius uždegė dvi
Užuojautą reiškiame Sofijai ginių metų chronologine tvar žvakutes: už žuvusius karius,
Valek ir Onai Chapulis (29-tos ka: 1. Lietuviškos mišios, 2. šaulius, partizanus ir savano
kuopos Newarke narės), kurių : Adventas, 3. Kalėdos, 4. rius, o kitą — už dabar kovo
brolis Benediktas Nausėdas į Gavėnia, 5. Velykos, 6. Gies- jančius ir kenčiančius lietu
neseniai mirė.
i' mes bendriniam giedojimui ir vius Lietuvoje, Sibire ir kitur.
Dr. Jokūbas ir Loretta 7. Giesmės mišriam chorui. Maldą prieš valgį sukalbėjo
Stukai ilgus metus dirba lietu Pasinaudota kun. K. Senkaus Šv. Antano parapijos klebo
višką darbą ne tik lietuvių, bet „Garbė Dievui", J. ŠauČiūno nas Alfonsas Babonas.
taip pat ir amerikiečių visuo „Kalėdų balsai", Vilniečių
Visiems pasidalinus ploktele
menės tarpe. Neseniai Jo leidiniu „Kalėdų giesmės", J . ir pasistiprinus tikrai skaniu
šventenybė popiežius Jonas Siniaus „Dainos ir giesmės maistu, kalbėjo kapelionas
Paulius II-sis, per Newarko broliams lietuviams", „Muzi kun. Kazimieras Simaitis.
arkivyskupą
Peter Gerety, kos žinių" giesmių leidiniais, Kiek ilgiau, gerai pasiruošęs,
jiedviem suteikė aukštą žyme Dievo Motinos Nuolatinės kalbėjo Vilniaus krašto lietu
nį, įvertindamas jų pasišven Pagalbos „Prabilki stygos" ir vių sąjungos pirm. Albertas
timą ne tik tautai, bet ir ses. Bernadetos Matukaitės Misiūnas.
Preletas Antanas Jonušas malo Bažnyčiai. Mūsų kuopa džiau „Aleliuja" g i e s m y n a i s ir
Mykolas Abarius visus pa
niai sutinka visus Šv. Kazimiero giasi kartu su J. ir L. Stukais. kompozitorių
atsiųstomis
sveikino
Lietuvių Šaulių
lietuvių kolegijon atsilankančius
gaidomis.
Kadangi
mūsų
kuopos
na
sąjungos
centro
valdybos var
lietuvius.
rių skaičius paskutiniu metu
du.
JAV
Lietuvių
Bendruo
„Viešpatie,
išklausyk"
taip
padidėjo,
ir
kadangi
kiek
menės
Michigano
apygardos
giesmynas yra muziko Stasio
RIVERHEAD KUOPOS
vieną naują narį neįmanoma Sližio didelių pastangų ir ilgo valdybos pirm. Vytautas KutVEIKLA
pasveikinti šioje „Draugo" darbo vaisius. Giesmyne ran kus, pagirdamas šaulius už
Po trumpo įprastinio susi dienraščio skiltyje, norėtume damos 6 giesmės: „Štai gražių religinių bei tautinių
rinkimo
lapkričio
mėnesį, visus naujuosius narius bend ateinam prie a l t o r i a u s " , i papročių puoselėjimą, primi
pasveikinti.
Entuzias ,Auka pasiųsta", Tyli šventa nė, kad kova už religiją yra
mūsų s u r u o š t a programa rai
tingai
bendradarbiaudami
naktis", „Kristus prisikėlė", kova ir už Lietuvos nepriklautikrai nudžiugino visus daly
sustiprinsime
kuopą,
organi
„Štai ateinam prie altoriaus" mybę, nes tie, kurie šian
vius. Dabartinės
Lietuvos
zaciją
ir
visą
lietuvių
bend
(antroji versija) ir „Išklausyki dien Lietuvoje kovoja ir ken
video filmai, (įskaitant 1985ruomenę.
Lietuvos", kurioms žodžius ir čia už religijos laisvę, kovoja
ųjų metų dainų ir šokių šven
Peter ir Cam Dykovitz, muziką parašė Stasys Sližys. už mūsų tėvynės laisvę.
tės, istorinio Vilniaus miesto,
Klaipėdos, ir Lietuvos gamtos Angelą Minsovitch, Beatriče ir Taip pat jis sukūrė muziką
Kalboms baigiantis, dar
vaizdai), buvo paruošti Ginta- F r e d L u c k ą
d a l y v a v o šioms giesmėms: Šv. Antano neseniai iš Suvalkų trikampio
ro Karoso iš Bostono. Dau Maspetho 110-tos kuopos ketu himnas, „Šventas" ir „Garbė atvykusi maža mergaitė E.
giau pusantros valandos Šia rių dienų iškyloje į Straton, Tam, kuris ateina", „Tikėjimo Grigutytė padeklamavo eilė
paslaptis", Skiemonių Mari raštį.
video programa džiaugėsi arti Vermont.
Mūsų metinė Komunija ir jai", „Dievo Avinėli", „Giesmė
Daugiausiai prie kūčių
200 dalyvių. Visi turėjo
pusryčiai
įvyks kovo 2-rą. Visi Ibrado Marijai", „Senolio kry ruošimo pasidarbavusių vardu
pripažinti, kad Lietuva ne tik
žius", „Tėvynės varpai" ir kalbėjo Sofija
Sirutienė,
gražus kraštas, bet ir jos kviečiami dalyvauti.
kitos
jo harmonizuotos gies nuoširdžiai dėkodama visoms
BL
žmonės pasižymi gražia kal
Vertė mės. Giesmę bendram giedo jūrų šaulių kuopos Šeiminin
ba, dainom bei Šokiais. Dėl to
Aleksandras
Pakalniškisjr. jimui — „Mariją mylėti", kėms ir talkininkam. Ji padekturėtume pasiryžti visokerio-
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Pašto įSlaidaa mažinant, pakvitavimai ui gautaa ]
nesiun&ami. Ant DRAUGO prie kiekvieno akaitytojo adreao, gavtu
ii jo mokeaų atžymima, iki kada yra tUaimokajat.
DRAUGO ptenamarmta
Chicago ir Cook Coonty
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje . . .
Savaitinis (Šeatad. pried.)

1/2 metų
163.00 $30.00
$63.00 $30.00
$63.00 $30.00
$63.00 $30.00
$30.00 $19.00

3 man.
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
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• Redakcija atraipaniua taiao aavo
nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių
neaaugo. Juoa gražina tik i i ankato susitarus. Redakcija o i skal
bimų turinj neatsako. Skelbimų
kainoa prisiunčiamos gavus praay-

• Administracija dirba kaadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:-i0—4:00; Šeštadieniais nedir
ba.

lamavo ir kūčioms pritaikintą
eilėraštį.
Visi
skirstėsi
dėkingi
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos
vadovybei už šių kūčių suor
ganizavimą.
Vytautas Kutkus

DR. LINAS A. S I M U
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA
2636 W. 71*t Street
Priima trečiad. nuo 2 iki S v.v.
Ketvirtad. nuo 10 v.r. iki 6 v v.
Susitarimui skambint 436-5566

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

0R. VUAY BAJAJ

DR. FRANCIS MA2BKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nuimami ofise)
2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.)
Vai : pirm., antr., ketv., penkt.
nuo 12 iki 6 v.v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 VV. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą; pirm. ir ketv. 12-4,
6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6.
T e l . 436-7700

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

DR. K. 6. BALUKAS
Akušerija ir motery ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Cravvford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street
Tel. — 476-24O0
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7
antr ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

FA.C.C.
KARDIOLOGAS
Širdies ligos
6132 S. Kedzie Ave., Chicago
Valandos pagal susitarimą
Namu 584-5527

DR. AL8IS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS —
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie. Chicago, UI.
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin, 111. 60120
Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą
Tel. 282-4422

Ofs. 735-4477;
Rez. 246-0067; arba 246-6581

DR. ROMAS PETKUS
AKIU LIGOS - CHIRURGIIA
Chicago Eye Institute
4200 N. Central Ave.
Valandos pagal susitarimą

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVU IR
EMOCINĖS LIGOS

CRAVVFORD MEDICAL BU1LDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. — 233-8553
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3921 W. 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. L D. PETRBKIS
DANTŲ GYDYTOIA
8104 S. Roberts Road
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
„Contact lenses"
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždarvta trec'.

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pasai susitarimą

Dr. Tumasonio ofisą perėmė

T. RAMA. M.D.
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS

Specialybė — Chirurgija

Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Net'hirurginis išsiplėtusiu venų
ir hemoroidu gydymas
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos pagal susitarimą:
Pirm , antr., ketv. ir penkt.

2454 VVest 71 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm., antr, ketv. ir penkt.
3 iki 7 v.v. Tik susitarus

Tel. RE-liance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos
2636 VV. 71st St., Chicago, III.
Tel.: 436-0100

Lietuvis gvdytojas
3925 VVest 59th Street
Vai : pirm., antr.. ketv. ir penkt.
nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai. vak.
Treč\ ir šešt u/darvta

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn. III.

DR. IRENA RYRAS
DR. LAURA KYRAS

Valandos pagal susitarimą

INKSTŲ PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 VV. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 p.p ir ketv. 2-5 p p.
Sešt. pagal susitarimą
Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

776-94O0

DANTŲ CYDYTOIOS

2o59 VV. 59 St. Chicago
T e l . 476-2112

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai. vak.
išskyrus treč. Sešt 12 iki4 vai. popiet

DR. IRENA KURAS

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
6648 So. Albany Ave., Chicago
Vai. antr ir penkt. 3-5
Kitos pagal susitarimą

Mm—Oi Viiinas, M.D- S.C.

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 VV. 81st Street
Ofiso '<-•!. RE 7-1168;
Rc-id. 385-4811

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarintą
Tel. 7755

Dr. 1 umasonio ofisą pėrė u-

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS I •
2454 VV. 71st Street
434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 11-2

Tel.: 636-2992

Valandos pagal susitarimą

;5

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai: pirm., antr., ketv. ir penkt.3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

dešimt metų Vokietiją. Tuomet laimėjimo atveju tie sukilimai
jiems nebereikės Jaltos ir kitų nieko gero mums nebūtų davę,
nutarimų a r jų pakeitimų, o būtumėme
likę Lenkijos
pretenzijas
galės
paremti provincija. Liaudies atmin
savais milijonais. Jeigu 1919 tyje jie pasiliko „lenkmečių"
Kai pagalvoj am apie ukrai JAV valdžia, pasiduodama
m. mūsų ir lenkų santykis
nietį jūreivį Miroslavą Med- įsakmiam ar numanomam
Tiksliai beveik nėra žinoJ U O Z A S 2YGAS
reikėtų išsamių mokslinių stu buvo 1:8, tai dabar gal yra vardu.
Ypač mažos tautos savo
vidą, iš karto prisimenam Kremliaus šantažui, šįkart ma, kiek šiuo metu pasaulyje
dijų. Šio laikraščio apimtis 1:13.
Svarstyklės
krypsta
kraują
turi taupyti. Tautai
Simą Kudirką. Jų atvejai sąmoningai ir tyčia jas sulau yra įvairių tautų. Jų yra gana Baltai buvo jau žemdirbiai, o neleistų tai padaryti, be to,
mūsų
nenaudai,
o
ir
jų
nuosto
neužtenka
vien didvyrius
nuostabiai panašūs. Abu žė, liepdama Medvido bylą daug, tačiau istorija žino dar ne klajokliai, tad gyventojų tokių klausimų rimtesnis
liai
pereitame
kare
buvo
labai
kapuose turėti, bet reikia ir
bandė vėlyvo rudens dieno užsmaugti, idant Reagano— daugiau mirusių tautų. Ir iš tankumas galėjo būti panašus nagrinėjimas išeitų iš žur
dideli.
Tai
yra
tauta,
kuri
savo
gyvų tautos tęstinumui iš
mis (ir lygiai 15 metų skir Gorbačiovo susitikimo išva mūsų baltų — aisčių tautų kaip slavų plotuose,
nalistinių ribų, o turi būti nuostolius pajėgia padengti.
laikyti. Mes, kurie esame
tumu) pabėgti iš „tarybinio" karėse sovietai nepasijustų šeimos daugiau yra mirusių| Kodėl Vl-tame — V i l t a m e svarstomas mokslininkų —
Į
mus
labai
stipriai
veikė
vakaruose, neatsidūrėme čia
laivo į Amerikos laisvę, ir abu pastatyti į — nagi, „velniškai negu išlikusių. Beveik be pėd- šimtmetyje po Kr. pradėjo specialistų sluoksniuose.
asimiliacijos
ir
nutautimo
pro
savo didvyriškumo dėka, bet
buvo su amerikiečių parei nemalonią padėtį"...
sakų yra dingę galindai, jot- veržtis slavai į baitų gyvenaJau minėjau, kad baltų etno cesai. Pačiame valstybinio
greitų
kojų dėka. Atsidūrėme
gūnų pritarimu per jėgą sugrą
Nė viena šių trijų galimybių vingiai ir prūsai. J ų kalbos m U s plotus? Kai kas randa grafinių plotų mažėjimas buvo žydėjimo periode, kai Lietu vedami išlikimo instinkto. Tad
žinti tiems, nuo kurių bėgo ir neteikia paguodos ir neska pavyzdžių labai mažai arba labai lengvą atsakymą: neva daugiau veikiamas išvidinių, o
kurie juos paskui išsivežė neži tina pasitikėjimo JAV vykdo visai nėra hkę. Jie teišliko tik tai baltai buvo bitininkai, ne išorinių veiksnių. Dabar, vos valdos siekė beveik milijo mes ir neturėtumėm būti dideli
nomam likimui j Gulago mosios valdžios dažnai mums hidronimuose i r vietovar- Klimatui šąlant, baltai traukė atsidūrus tokioje padėtyje, kai ną kilometrų, lietuvių etno autoritetai krašte likusiųjų
grafiniai plotai mažėjo ir veiksmams vertinti, ypač,
imperiją.
atsukamu „draugišku" vei džiuose. Dabar, rengiant įvai- pietų link paskui bites, mes tesame tik lašas ant karš mūsų siauras pajūrio ruožas jeigu jie teisiogiai neprisideda
Tiesa, iš pradžių manę, jog du... Bet kaip tik todėl patys rias konferencijas ir svars- Pirmiausiai yra įrodyta, kad to akmens, tėra tik išlikimo skendo germanų bangose. Ku
minties
tautinio
i š l i k i m o bent per paskutiniuosius 3000 klausimas. T a s išlikimo nigaikščiai, išvykę valdyti prie lietuviškos
Simas Kudirka jau ir nebe neturėtume Medvido bylos t a n t
slopinimo.
Pirmoje
eilėje
gyvas — užmuštas, vėliau pamiršti, pirmiau nebandę klausimus, reikėtų labairim-metų didesnio klimatinio klausimas darosi vis opesnis. slaviškų plotų, tuojau virto
mums
turi
rūpėti
išlikimo
patyrėme, kad jis sulaukė bene išaiškinti, kame čia šuo pakas tai pažiūrėti ir pasvarstyti, pasikeitimo nėra buvę. Antra, Išeivija tesame tik atlūžusi Dimitrais, .Vladimirais ar į
kodėl mes esame atsidūrę žmogus sugeba prisitaikyti šaka nuo tautos kamieno. juos panašiais. Gediminaičiai klausimas. Išlikimo klausi
kur kas blogesnio likimo — tas...
prieš šekspyrišką klausimą prie besikeičiančių
sąlygų, Daugelis iš mūsų dedame labai lengvai virto slaviškais mas tegali būti išspręstas tik
sovietinio „teismo" ir nutei
„būti ar nebūti". Beveik visuo- Dar šiauresni plotai buvo pastangas, kad ta šaka žaliuo kunigaikščiais, kad jų kilmę savoje žemėje. Tegul amžiais
simo... lėtai mirčiai „kūno
skamba lietuviškas žodis ir
Tačiau ne vien su Kudir met randamas labai lengvas apgyvendinti ugro-finų. Paga- tų ir gal net žiedus leistų, bet
mechanikų" ir „sielos inžinie
net sunku atsekti. Lietuviškas lietuviška daina Dubysos ir
kos
incidentu
siejasi
tas
ukrai
atsakymas, kad mes buvome liau į tuos neva tai atšalusius tai tėra tik generacijų klausi kraujas buvo gera trąša sveti
rių" „laboratorijoj". Ir vis
Nemuno pakrantėse.
dėlto jam, Potmos konclagery niečių jūrininko reikalas. Yra apsupti gausesnių ir nuožmių plotus veržėsi slavai, atėję gal mas. Tauta žus arba išliks tik miesiems augti.
čia
ir
kita,
„mažiau
matoma",
kaimynų. Nieko negali būti nuo Karpatų kalnų. Priežas- savoje žemėje. Kaip augalui
besėdinčiam,
nusišypsojo
Tautai reikalinga sava erd
bet
nemažiau
reikšminga
istoriškai klaidingesnio, kaip čių reikia ieškoti kur kitur,
laimė: nelauktai buvo surasti
reikalinga žemė, kur galėtų vė, savo žemė ir ekonominės
L I E T U V O S KARALIUS
paralelė.
Į
ją
mums
dėmesį
toks l e n g v a i r a n d a m a s
Galime tik prileisti, kad bal- įleisti savo šaknis, taip ir tau
dokumentai, rodantys, kad jo
sąlygos.
N
e
tik
mūsų
etno
motina gimė Amerikoje, ir per atkreipė „Pasaulio lietuvio" atsakymas. Toks atsakymas tai, būdami šiaurės rasė, gal tai reikalinga žemė. Gal tik
Mano motina gimė baudžia
grafiniai plotai mažėjo, bet
didžiules keleto JAV lietuvių redaktorius Bronius Nainys to ne tik nieko neatsako, bet buvo biologiškai mažiau stip- žydai ir čigonai sugebėjo išlik
voje.
J i mokyklą išėjo prie
pereito šimtmečio industrinė
rūs a r veržlūs. Antra, gal ti be savos žemės.
pastangas (ir pačios JAV žurnalo gruodžio nr. vedamuo sumaišo.
motinos
ratelio. Ir ji mums ne
revoliucija nepalietė mūsų
vyriausybės susigėdimą dėl ju, kurį čia persispausdinome
Naujųjų mokslų šviesoje yra pavėluotai pradėjo jungtis į
Gamtoje yra labai stiprus žemių. Panaikinus baudžiavą kartą pasakojo apie Lietuvos
jos parodyto niekšiškumo jį ir „Draugo" 1985.XII.27 laido nustatyta ir įrodyta, kad isto- stambesnius politinius ar kari- išlikimo dėsnis. Tas dėsnis
ir atpalaidavus liaudį, apsuk turėtus karalius. Bet kas ir
išduodant) Simas Kudirka iš je. 0 t a paralelė, kaip žinom, rijos priešaušryje
baltų nius vienetus. Ši priežastis yra beveik vienodai veikia aukš
resnieji pradėjo dairyti sotes kokie t i e karaliai buvo,
Gulago nasrų buvo išrautas... yra tokia: Medvido atveju gyvenami plotai buvo didesni nurodoma prūsų ir gal jot-tesnio a r žemesnio išsivys
nio duonos kąsnio. Prasidėjo nedaug kas žinojo. Vieną
Tai beveik neįtikėtinas įvykis JAV Valstybės ir Teisingumo negu slavų ar germanų. Apie vingių užkariavime. Trečia, tymo laipsnio gyvius. Tas pat
emigracija į JAV ir kitus kraš kartą, k a i buvau 8-9 metų
JAV—Sovietų santykių isto departamentų aukšti parei tai jau buvo rašyta „Drauge" savitarpės kovos. Sis atvejis dėsnis veikia ir žmones.
vyras, motina mane pasiuntė
gūnai padarė lygiai tą, už ką (1985.XI.2 d.), aprašant prof. yra bent latvių atveju archeo- Tačiau tas dėsnis žmones gal tus. Prieš pirmąjį karą metinė pas palių eigulį totorių
rijoje...
to paties Teisingumo depar Zenono Zinkevičiaus moksli- logiškai įrodytas. Yra rasti veikia nevienodai. Yra tautos emigracija į JAV buvo 14,000, Jablonskį karvei šieno nupirk
prie to dar reikia pridėti darbo
O kokia lemtis laukia tamento k i t a s skyrius — nę veiklą. Baltų gyvenamieji kapinynai tokių savitarpių
augančios ir tautos mažėjan ieškojusius Rygoje a r Rusijos ti žiemai. Jablonskis m a n
Miroslavo Medvido (ar kokios OSI — Amerikoj po II pasauli plotai buvo nuo Vyslos iki kovų. Ir pagaliau didelis
čios be jokių pašalinių įtakų. miestuose. Ne tik buvo nusto pradėjo pasakoti apie Vytau
jis jau sulaukė), tuo tarpu dar nio karo apsigyvenusius rytų Volgos aukštupio. Taip tie palinkimas asimiliacijai ir
Pereito šimtmečio pradžioje jamas prieauglis, bet buvo tą, koks jis buvo geras toto
nežinome — ir gal niekad europiečius traukia į teismą. plotai yra aprašomi lietuvių nutautimui. Mūsų šviesiųjų
prancūzai buvo gausiausia nustojamas energingiausias ir riams, koks jis buvo galingas
nesužinosime. Tai priklauso Skirtumas tik toks, kad ameri mokslininkų, taip pat tuos kunigaikščių dvarai ir jų apir kokia didelė jo laikais buvo
Europos tauta (tose sąlygose apsukriausias prieauglis.
nuo Maskvos nusistatymo ką kiečių pareigūnų elgesys savo plotus aprašo ir nuosaikesni linka,
pradedant
Algirdu, galėjo ir Napoleonas atsi
Tautai atsidūrus po okupan Lietuva. Nukabinęs n u o
nors skelbti ar neskelbti, nuo aplinkybėmis net kur kas rusų mokslininkai. Gyventojų buvo rusinimo ir lenkinimo
rasti). Dabar kalbama, kad to batu, buvo tokių, kurie sienos parodė man Vytauto
pogrindžio šaltinių suge šlykštesnis.
tankumas nebuvo didelis. Nei židiniai. Į šiuos visus klausi- gal per dešimtmetį Lenki
tuojau prie to prisitaikė. To didžiojo paveikslą su apačioje
bėjimo išrausti bei perduoti
Už ką gi kaltinami tokie baltų, nei slavų gyvenamuose mus neįmanoma atsakyti šio ja g y v e n t o j ų
s k a i č i u m i kius mes smerkėme ir smer lenkišku užrašu: Witold —
teisybę ir nuo mūsų pačių — Kazys Palčiauskas a r An plotuose miestų d a r nebuvo, rašinio rėmuose. Kiekvienam
pralenks Prancūziją, o už dvi- kiame. Buvo ir tokių, kurie vvielki ksiąže litevvski — Vytau
Amerikos piliečių ir jų val tanas Virkutis bei kiti lietu
griebėsi ginklo a r nuėjo į tas didysis Lietuvos kuni
džios — pasiryžimo šio reika viai, latviai, ukrainiečiai ir
pogrindį. Partizaninė kova gaikštis. Pamatęs Lietuvos
lo nepalaidoti.
t.t.? Ogi už tai, kad jie nuslėpę
yra žiauri ir negailestinga, karalių, kaip įgeltas, net neat
Ryšium su Medvidu prisi savo „dalyvavimą nacių vyk
dažniausiai ji y r a beviltiška sisveikinęs su Jablonskiu,
mindami Simą Kudirką, sykiu dytuose žydų bei kitų žmonių
kova — beveik be galimybės ją šokau bėgti. Parbėgęs be
atsiduriam ir "^j" vieną skau persekiojimuose". Kad naciai
laimėti. Daug kraujo nutekėjo dūšios namo, papasakojau, jog
džiausių šio incidento aspek buvo blogas elementas ir kad
j lietuviškus dirvonus. Tokia mačiau Lietuvos karalių ir
tų: juk po Kudirkos įvykio jie persekiojo nekaltus žmo
kova yra pilna herojikos ir tra- visa tai, ką buvau apie jį išgir
tokių „nesusipratimų" (tie nes — tai aišku. Taip pat aiš
gikos, apie ją negalime šaltai dęs iš Jablonskio. Ant ryto
siau tariant, išdavysčių) turėjo ku, kad jų okupuotuose kraš
kalbėti, žaizdos dar neužgiju jaus apie tai sužinojo visi
d a u g i a u nebepasikartoti... tuose jie vienaip ar kitaip rado
sios. Istorija turės tas kovas mano mokyklos draugai. J i e
Tam ir buvo nubausti admi sau talkininkų,
padėjusių
įvertinti ir rasti joms tinkamą tą žinią tuoj perdavė savo
rolai. Kongrese pravesti nariams susidoroti su jų per
vietą tautos išlikimo konteks n a m i š k i a m s . J a b l o n s k i o
pasakojimu, tų mokinių tėvai
apklausinėjimai ir egzeku- sekiojamais žmonėmis.
te.
ėjo
pas jį to karaliaus pasižiū
yvirėjf valdžioje nustatytos
Bet sovietiniai komunistai
Kiekviena rezistencija ne tik
rėti.
Ir tai tamsiai ir juodai
naujos, sukonkretintos taisyk — taip pat blogas elementas.
turi daug herojiškų ir patrioti
Lietuvai
jos praeitis buvo lyg
lės, kad ateityje panašiu atvp- Jie irgi persekioja žmones.
nių elementų, bet praranda ir
saldus
sapnas.
Bet kaip tą
at.-akingi pareigu įai, Sakoma, kad net žiauriau už
daug savo kraujo. Iš istorinės
žinotų kaip elgtis. Bet kur tau! narius. Viena jų auka —
perspektyvos mes matome, sapną paverst realybe, kokių
imtis,
niekas
Medvedo atžvilgiu amerikie ukrainiečių jūreivis Miros
kad 1831 ir 1863 m. sukilimai priemonių
negalvojo.
Ir
nebuvo
ką
galvo
čiai pasielgė dargi blogiau lavas Medvidas. Tačiau kai
mums buvo
nenaudingi.
ti.
Tik
pirmoje
pobaudžiavinė
negu Kudirkos: ne tik nedrau tas, bėgdamas nuo savo
Nustojome daug kraujo, vadus
dė rusams jį primušti ir pasi persekiotojų,
desperatiškai
iškorė, kitus ištrėmė. Uždarė je kartoje atsiradus iš kaimo
imti, bet patys savo rankomis beldėsi į Amerikos duris, jos
Vilniaus universitetą, mokyk išėjusiai patriotinei šviesuo
dukart sugrąžino jį į sovietų vyriausybės atstovai pasi
las ir vienuolynus. Į kraštą menei, buvo suplanuotos
laivą, neleido jokiai trečiųjų elgė l y g i a i t a i p , k a i p
privežė maskolių kolonistų, priemonės kovai su pavergėju
šaliai (netgi liberaliajai spau karo metu elgėsi nacių
kurie niekuomet nepritapo, o rusu i r pasiryžta daryti
talkininkai:
išdavė
jį
persekio
dai) prie jo prieiti a r jį
per paskutiniąją okupaciją ėjo konkrečius žygius.
Juno
Beach.
Manomaitienės,
atlieka
programą
Fla.,
„Dainos"
vienetas,
vadovaujams
I
tojams,
o
paskui
ėmėsi
tą
apklausinėti — ir Valstybės
šnipų ir ,,stribų" pareigas. Net
Mykolas Krupavičius
lietuviams.
Nuotr. J. Garlos
departamento įsakymu atkak išdavimą nuslėpti. Ir vis dar jį
liai priešinosi visoms ukrai slepia: oficialus Valstybės ir
Mano buvusi mokytoja Monika Zalanskaitė turbūt — pasiteirauja Birutė,
niečių, pabaltiečių
ir kt.Teisingumo departamentų
vėliau
dar tebemokytojavo Purpliuose ir. man esant
— Ar vyriausias jis — nežinau, nes aš jo
organizacijų atstovų (ir juos atsakymas į pasiteiravimus
pirmoje klasėje ateidavo pas mane dailyraščio sąsiu- neprisimenu. Buvo jau gerokai užaugusi sesuo Antoremiančių kelių senatorių bei dėl Medvido bylos yra tik toks
vinių, jos mokiniams pavyzdžių, kol ir Purpliai sė — gal ji vyriausia, bet tai ir nesvarbu. Atgal prie
—
„the
matter
is
closed",
at
kongresmenų) pastangoms tą
seit,
reikalas
baigtas
(geriau
susilaukė valdiškos pradžios mokyklos.
temos.
laivą sulaikyti tol, kol Med
sakytų
„pribaigtas",
tai
bent
Mokytoja gyvendavo iš eilės po savaitę kiekvievido tikroji būklė ir valia ne
— Tai ar viskas su mokytoja Monika taip ir no vaiko namuose, ten ir maitindavosi ir visos pamobus išsiaiškinta be sovietinių būtų sąžininga).
A U D R O N Ė O. B.
baigėsi? Juk širdelė ir jaunystė kūrena savo lauže- fcos vykdavo tuose namuose, kur tuo metu buvo eilė
kagėbistų dalyvavimo, o tik Tie, kuriuos OSI kaltina
liūs kiekviename žmoguje, — užisvajojusi domisi mokytojai gyventi. Tad, kai mokytojos laikas buvo
stebint bešališkiems liudinin karo metu talkininkavus
mano
Birutė. Jai rūpi viską išnagrinėti, kokį klausi- p a s Ignotus gyventi, t a s vyrukas, atliekamu nuo
kams, netarnaujantiems nei rudiesiems naciams, didele
Taip
po
eglutės
kelios
dienos
mokykloje
buvo
mą
mudvi
beužkliūname. Jai viskas įdomu.
vyriškų kūlimo darbų laiku, pakibindavo įdomią
Amerikos, nei Sovietų val dalimi tebuvo okupuoto kraš
tikro
nemalonumo
dienos.
Aš
turėjau
per
sniegus
—
Kur
ten
baigsis
taip
paprastai.
—
tęsiu
tik
i
mokytoją, kad ir su kuprele, vis tiek jauna, gražaus
džiai. (Jau pats faktas, jog to bejėgiai, įbauginti gyvento
bėgti
namo,
pasakyti
mamytei
mokytojos
nuomonę,
žingsniu,
ne
šuoliais,
tolima
ne
mano
praeitį.
—
Širveidelio,
įdomi pakalbėti, pajuokauti. Tad nenuostaValstybės
departamentas jai. Tie, kurie raudoniesiems
blokavo kelią spaudai ir naciams išdavė laisvės mal po to, vėl grįžti — atsakyti jai mamytės ir mamų dis ir jaunystė pareikalavo iš jos atitinkamos savo bu, kad šioji netikėtai, nelauktai, nenumatytai, visa
savo gražia jaunyste, įsimylėjo jį.
pripažintoms žmogaus teisių daujantį jūreivį, yra savo lais nuomonę ir t.t. — iki atėjo pagaliau trečiadienio duoklės.
turgadienio
diena
Merkinėje
ir,
atrodo,
jau
jos
visos
—
Tai
pasakok,
pasakok,
kaip
ten
buvo.
kaip
tas:
Kiek buvo svajonių, kiek krykštavimo su manoorganizacijoms prie Medvido vo krašto — svetimųjų neuž
surado
bendrą
susitarimą,
ką
pirkti,
ko
reikia,
kiek
vyko?
—
Nerimsta
Birutė.
šiomis,
kai Monika ateidavo laisvalaikiu pas mus. O
prieiti, kelia įtarimą, kad čia g r o b t o
— s u v e r e n ū s mokytojai padovanoti... ir t.t.
—
Palauk,
leisk
prisiminti.
Acha,
jau
girdžiu;
kiek
gražaus
jaunimo susirinkdavo sekmadieniais.
vyko kažkas labai ne „košer".) šeimininkai. Kai jie didžiau
Toks
tai
Pirmosios
Eglutės
įvairumėlis.
kad
mūs
pirkioje
ratelių
dūzgimą
ir
protarpiais
jos,
mielo-'
kai
ji
vadovaudavo
taut. šokiams, pravesdavo su
Sunku išvengti išvados, kad siam šio meto žmogaus teisių
sunku
ir
besutalpinti
vaikiškoje
prisiminimų
širdelė-šios,
pasakoja,
pakeičiant
kuodelį,
a
r
priverpus
merginomis
naujas,
patriotines
dainas. Viktoras, tas
1. arba tos „patikslintos" ir laužytojui sugrąžino nuo jo
je.
pilnutėlę
špūlę.
atvykėlis,
visur
buvo,
visur
padėdavo,
visur talkino.
„sugriežtintos" taisyklės poli pasprukti bandžiusią auką,
0 vėliau, gal vasarą, buvo Pirmoji Komunija.
— Tos pačios, manau, tavo mielosios — senelė, Į O gražus jo balsas, o lankstum s šokiuose — visur
tinio prieglobsčio ieškantiems niekas nebuvo į jų nugaras
balti drabužėlai, mūsų 5 vaikų kelionės plentu į dėdienė ir mamytė...
pirmasis, mokytojos pagelbininKas. Ir toks drąsus.
sovietų pabėgėliams atpažinti įbedęs durklo ir negrasino
Perloją, pasiruošimui, katekizacijai, kur mokytoja
_ T o s pa&og tikrai. Birutėle. O dabar apie toks sumanus, visur rodantis mokytojai dėmesio ir
ir jų teisėms užtikrinti buvo jiems mirtimi prie duobės.
buvo jau vietinė perlojiškė davatkėlė, patikrino kun. j | g o i į | E - i *
pagarbos. Buvo kalbama, kad taikstosi kur į žentus.
tuoj po jų įvedimo padėtos į George Shultzo ir Edwin
Petkelis,
o
kitą
žiemą,
berods,
jau
buvo
atidaryŽiemą
pas
Ignotus
atvyko
labai
gražus
giminaikad
atgal grįžti nežada.
stalčių ir laikomos paslapty, 2. Meese pavaldiniai (o gal ir
ta
mūsų
kaimo
Brokaraistėlės
vardu,
valdiška
i
t
į
n
ė
s
brolvaikis,
iš
Dubinyko.
kažkur
netoli
Nežinia,
ar jis pagalvojo, greičiausiai ne, kad
t i s gno e
arba tokių taisyklių iš viso patys tie viršininkai) atliko
pradžios
mokykla,
betgi,
sekančiame,
Brokaraisčio
Marcinkonių
Ignotienė
buvo
iš
ten
atitekėjusi,
Monikutės
brolis
Rokas nevedęs, ūkis jų nemažas,
niekados nebuvo priimta — nuožmiam priešui kruviną
kaime, nes ten buvo tinkamos patalpos keliu apylin- m a t a j . Atvyko ir pasiliko, nes Marcinkonys vėliau kad gal jam ir tiktų būti žentu pas juos. To niekas
šnekos apie jų įvedimą tebuvo talką savo pačių laisvu noru.
Kodėl jie už tai netraukiami kės kaimų vaikams. Pirmuoju mokytoju buvo mok. t a p o \en^ų p u S ėįe. O aš, o aš ir be mokyklos dažnai nekalbėjo. Sakė tik (vaikas nei nesuvokiau, kaip ten
propagandinis kaulas, mestas
Petras Čiočys, pabuvęs tik vienus metus, po jo malo- būdavau jų namuose, nes jų net keturios mergaitės jos kalbėjo, tik jau pusiau kuždomis), kad atsitiko
pasipiktinusiems
pabaltie- baudžiamojon atsakomybėn? ni Gurevi&ūtė Marija, kuri vėliau pas mus gyveno,
0 t i k v j e n a s S ūnus. Ignotienė vis verkė vyriausio taip, jog Ignotų visa šeima buvo kur išvaikščiojusi.
čiams (ir jų tuomet gausiai Toks, kaip prisimename, yra ir
•
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paruošus
mane
į
1-mą
klasę
Merkinėje,
mums
įsikū
«ūn:u;-.
kuris
negrįžo,
paimtas
kariuomenėn.
Vis
Taip jau
atsitiko.
Monikutė, mokytoja, prie žibalinės
sukilusiems, bet greit dėl kitų, Br. Nainio klausimas. Tik jis rus naujame name. Prieš tai ji gyveno amerikono verkė savo Petrulio, nors pilna pirkia buvo augančių ruošė vaikams naujas pamokas, naujus uždavinius,
„svarbesnių"
rūpesčių in jam duoda visiškai pesimis (mano pusbrolio) svetainėje, o pas mus įrengė jai vaikų, bet Petrulis prapuolė be žinios, žuvo kur fron- vis pasisvajodama, nes Viktoras buvo jos širdelę
teresą praradusiems drau tinį atsakymą, o mes norė porą jaukių kambarių. Tuomet jau ir mokykla buvo te — verkdavo ji atsimindama.
apsėdęs, o jei širdelę, tai ir mintis, planus, drąsias ir
gams) nuraminti, 3. arba tos tume į jį pasižiūrėti kitaip.
perkelta į mūsų kaimą po kelių metų Brokaraistyje.
— Kur gi neverks, savo vaiko, savo vyriausio nedrąsias viltis.
(Bus daugiau)
taisyklės iš tiesų egzistavo, tik
M Dr
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MŪSŲ DIENOS
KALNU PAPĖDĖJE
E VĖLINA MASIOKIENE

dūminio kvarco. Rasta topazo
ir mikos. Mineralų spalvos
dažniausiai būna mėlynos
arba švelniai žalsvos, kartais
net tamsiai mėlynos. Tokios
spalvos mineralų rasta visai
netoli nuo kalno viršūnės. Kai
kurie brangūs akmenys svėrė
net po 12 karatų, radėjams tai
reiškė dideles sumas pinigų.
Kalno pavadinimas Antero
yra Ute indėnų grupės vado
vardas, kuris su Shavano, kitu
indėnų vadu, prisidėjo prie šio
rajono taikos išlaikymo anais
laikais.
Palikome vietovę Poncha
Springs, čia aukštis yra 7469
pėdos, taigi žymiai aukščiau,
negu Aurora ar Denveris.
Bažnyčia. Radijo stotis.
Parduotuvės. Cia taip pat
matome daug bendrovių,
kurios organizuoja keliones
turistams
pakeliauti labai
energinga upe, vardu Arkansas.
Vanduo, ypač vietomis,
sraunus, sukelia galingus van
dens sūkurius, sudarytus uolų
ir akmenų,
pasipuošusius
putomis. Daug ir gilesnių
vietų. Žmonės vyksta gumi
nėse valtelėse. Paprastai turi
bent po du patyrusius vado
vus ir apie šešis keleivius. Net
ir keleiviams tenka pasidar
buoti,
pasinaudojant
spe
cialiais irklais, jei padėtis stai
ga to pareikalauja. Čia galima
i š s i n u o m o t i i r kelionei
reikalingą aprangą: guminius
drabužius, kepures ir botus.
Keliavusieji pasakojo, kad
saugojant nuo šėlstančio
vandens veidą ir galvą, pasi
lenkiant šiek tiek pirmyn,
vandens srovės patogiai
suranda kelią į vidų per
atidarymą prie kaklo nuga
roje... Gerai, jei nelabai šaltas
oras ir vanduo, bet kartais
būna ir kitaip. Yra sustojimai,
kur keleivių laukia paruoštas
maistas, numatytos nakvy
nės.
Galima keliauti vieną
dieną ar net keturias dienas.
Vaizdai neapsakomai įdomus,
nes Arkansas upė keliauja ir
tarp mažesnių uolienų ir
praeina pro nepaprastai aukš
tas uolas, kaip pvz. pro garsią
ją Royal Gorge, pro laukus,
pro miškus. Keleivius perveža
į pradinį išvykos tašką specia
liais autobusais, prie kurių pri
tvirtinti keliauja ir guminiai
laiveliai.

Iš vietovės vardu Fairplay koriai. Matyti tai smiltainių
keliaujame tolyn
285-tuoju pobūdžio sienos, kurių kai
keliu į pietų pusę. Dar vis kurios uolos yra minkštesnės,
esame slėnyje, kurį vienas o kitos kietesnės. Ne visas iš jų
Denverio rašytojas amerikie gali pakeisti vėjas ir lietus,
tis labai teisingai vadina taip turbūt ir susidaro tie
„nuostabia, milžiniška pieva". „raštai". Šlaitai ir čia apaugę,
Kelias eina maždaug dešinėje kai kur jau matome net dides
slėnio pusėje, viskas apsupta nių medžių, keistai suau
tų didžiųjų uolų, lyg saugan gusių, šalčių ir vėtrų išvar
čių sienų. Žmogus čia atrodo gintų.
toks mažytis. Kai kur kelias
Keitėsi uolų spalvos, jų
pradeda vingiuoti, kiekvienas dydis, kelias, lyg pasibaidęs,
posūkis atneša naują, netikė prisišliejo arčiau prie uolų
tą vaizdą.
sudarytų aukštų sienų. Dar
Yra šiek tiek laiko mezgi kelis kartus pasisukome ir net
mui,
taigi reikia naudotis kvapą užėmė!
proga. Tik kažkur pasimetė
Visai netikėtai atsivėrė vaiz
vienas virbalas. Po ilgo ieš das į didžiulių kalnų gran
kojimo paaiškėjo, kad a n t jo dinę! P r a v a ž i a v u s Antero
buvo sėdėta...
Staigmena! Junction ir Trout Creek Pass
Kalnuose, toje ramybėje — (9,346 pėdų aukštume), ryškiai
radau „pirštinių skyriuje" — pasimatė aštuoni kalnai —
Chicagos miesto žemėlapį!
milžinai. Jie visi yra „ketu
Gamta gražiai
suderino riolikiniai", savo išvaizda šiek
spalvas. 2emė — raudona ar tiek skiriasi, bet visi labai
rausva, žalios pievos, geltoni didingai atrodo. Šiame rajone
smėlynai, m ė l y n a i žalios kalnai dar nėra ištisiniai, jie
pušaitės ir eglutės. Toliau vis atskirti įvairių didumų tar
viršuje — baltas sniegas. pais, nors ir atrodo esą arčiau
Viską gaubia nesibaigianti vienas prie kito, negu kitur.
dangaus mėlynė, apšviesta
Vienas iš pirmųjų
yra
galingosios saulės spindulių.
Mount Princeton
(14,197
Beveik nepastebėjom, kaip pėdos). Pietinis to kalno šonas
pradėjo keistis slėnio aplinka. pasipuošęs aštriomis, baltos
Atsirado kitaip atrodančios spalvos uolomis — tai kreida.
augmenijos. Vienoje iš papė Tos uolos gana ryškiai matyti
džių atsiradęs tarpas panau ir turbūt dėlto seniau tas kal
dotas keliui pravesti. Štai nas buvo vadinamas Chalk
kalnagūbriai
i š s i r i k i a v ę Mountain (Kreidos kalnas). Į
arčiau prie kelio. Visas gamto dešinę matyti Mt. Yale (14,196
vaizdis atrodė lyg sudarytas iš pėdų aukščio, 20-tas savo
daugelio piliakalnių. Vienas iš dydžiu) ir Mt. Columbia (14,jų iyg ir vidury kelio įsitaisęs, 073 pėdų) šiek tiek toliau
bet dailūs vingiai mus vikriai vyrauja horizonte. Netoli nuo
apvedė besisukančiu keliu. tos viršūnės yra Mount HarPiliakalnių viršuje kai kur vard, jie abu yra sujungti
dar a u g a
s p y g l i u o č i a i labai aštria kalnų ketera,
medžiai. Pakriūtės darėsi vis kurioje laipiojimo mėgėjai kar
gilesnės, uolų įvairumas ryš tais turi gerokai pavargti.
kiai keitėsi. Dainuoti norėjosi, Taip pat įsižiūrėjus galima
čia taip gražu!
pastebėti, Jtad Mt. Columbia
turi
pagarsėjusius "avalanche
Matom, žmonės žuvauja, Ką
fingers"
(griūčių takus). Tai yra
gi jie čia galėtų pagauti?
tokios
vietos, pro kurias
Upelis tik pėdos pločio ir visai
dažniausia
keliauja didžiulės
negilus. A, turbūt aukso ieško!
Įdomu, Colorado valstijos upe sniego ir uolų griūtys, vieto
Už Poncha Springs mies
liuose, upėse ir ežeruose mis tokios pakriūtės siekia
telio
pereiname į 50-tąjį kelią, į
pavieniai žvejai, sportinėmis daugiau negu du tūkstančius
rytus,
nes vykstame į Salidą.
priemonėmis pasinaudodami, pėdų aukštumos.
Ispaniškai tas pavadinimas
pagauna per metus apie du
Kiek laiko pavažiavus, Mt. reiškia „išėjimą". 1880 metais
milijonus žuvų. Todėl nenuo Princeton pasirodo visoje savo
čia atsirado geležinkelis, kuris
stabu matyti žvejus beveik didybėje ir grožybėje. Tai
buvo labai reikalingas visoms
visur, kur tik yra vandens. tikrai visai kitokia kalnų
kasykloms Leadville rajone.
Taip pat nemažai galima grandinė. Beje, jos pavadi
Vietovė labai įdomi, apsup
pamatyti žmonių, apsigink nimas yra Sawatch — Colleta
kalnų iš trijų pusių. Čia
lavusių dubenimis ir kitomis giate Range. Iš eilės pra
atvykdami
turėjome dar vieną
priemonėmis,
a p s i a v u s i ų važiuojame pro Mt. Antero
tikslą
—
čia
gyvena lietuvių
guminiais batais, valandų (14,269 pėdų aukštumo, savo
Totoraičių
šeima,
kuri turi
valandas sijojančius su vande dydžiu šioje valstijoje yra
niu pagautą smėlį ir vis besi dešimtas iš eilės). Jis labai „Rainbow Motei". Buvome
tikinčius vieną dieną surasti žinomas savo brangakme sutarę juos aplankyti.
Šis metų laikas motelių savi
neįprasto dydžio
a u k s o niais ir mineralais. 1949
ninkams
yra labai užimtas,
gabalėlį. Svajonės ir gyveni metais buvo pavadintas tur
mo tikrovė čia eina ranka tingiausia mineralų turinčia tai nenorėdami trukdyti savo
rankon.
vietove visoje Šiaurinėje tautiečių, pakeliui sustojome
patraukliai
atrodančiame
Kairėje prie kelio pasirodo Amerikoje. Cia rasta akvama restorane, vardu „Country
nematytos uolos, lyg bičių rinų, specialių uolos kristalų, Bounty". Puikus maisto pasi

rinkimas, labai gerai viskas
pagaminta, namie tik ką
iškepta duona kiekvienam po
kepaliuką. Maisto gana daug,
kava gera, o visus skanu
mynus prisiminus, atsiranda
noras ten kuo greičiausiai vėl
užsukti.
.Užkandę" ... susirandame

„Rainbow Motei" ir jo draugiškuosius šeimininkus —
Juozą ir Adą Totoraičius.

Kas keikiasi — meldžiasi
velniui.
Vokiečių priežodis

CLASSIFIED GUIDE
M I S O E L L AN EO US
kooooooooooooooooooooooooo<

MASTER PLUMBING
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karsto vandens tankai. Flood
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir tele
foną — lietuviškai.

SERAPINAS — Tet 656-2960

REAL

LIETUVIŲ
SOLISTŲ

IR

OPERA

A

VILIMAS
M O V I NG

Apdraustas perkraustymas
Jvairių atstumų
Tel. 376-1882 ar 376-5996

CHORO

KONCERTAS
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS

Bilietai — $20, 15, 10 — gaunami
Vaznelių prekyboje,
2501 W. 71st St.
Chicago, 111. 60629
471-1424
Visus ir iš visur prašo

iO% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už opdraudą nuo ugnie* ir automo
bilio pas mus.

FRANK

ZAP0LIS

3208i/2 Hest 95th Street
TeL._
GA 4-8654
DĖMESIO!

J. BACEVIČIUS
Namų pardavimai —
valdymai
Income Tax — draudimai
6529 S. Kedzie 778-2233

M. A.

ŠIMKUS

INCOME TAX SERVICE
NOTARY PUBUC

4259 S. Maplewood

254-7450

Taip pat daromi Vertiniai, Giminių
iškvietimai, pildomi Pilietybei prašy
mai ir kitokie blankai.
oooooooooooooooooooooooo oo

ŠIMAITIS REALTY

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

RADIJO PROGRAMA
linini•!• Lietuvių Radijo Programa
Naujoj Anglijoj

atvykti

FOR SALE
Well kept, 3 bedroom brick
horr.c. Full finished
basement, 1 % baths, fenced
yard, patio. S44.900.00.
4439 South Kutini
352-7850

TV

2346 W. 69 St., tel. 7761486

1986 m. sausio 19 d., 3:00 vai. popiet
Marijos mokyklos auditorijoje
67 ir S. Califomia Ave.

E S T A T E

BELL-BACE R.E.

TELEVIZIJOS

Dainuoja:
Gina Capkauskienė Dana Stankaitytė
Margarita Momkienė Aldona Stempužienė
Algirdas Brazis Darrell Rowader
Jonas Vaznelis
Choro solistai
Operos Moterų, Vyrų ir Mišrūs chorai
Diriguoja Arūnas Kaminskas
Akompanuoja Robertas Mockus

Income Tax — Notary Public

2951 W.63St.

436-7878

Radijo programos sekmadieniais, va
NORINT
PARDUOTI
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos apdrausti
ar
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 vybes, prašau kreiptis į
vaL ryto per radijo stotį WLYN 1360 tarnaujam Čikagoj ir
bangas AM, toj pačioj stoty.

LIETUVIU OPERA

APŠIURKITE DABAR!

Perduodama vėliaushj pasaulinių ži
nių santrauka ir komentarai, muzika,
dainos ir Magdutės pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis Šiuo adresu:
71 Farragut Road,
So.

AB

BUDRAIČIO
Nuosavybių pardavimo (staiga

6600 S. Pulaski Rd.
Tel. 767-0600

Boston, Mass. 02127

TeL 2*8-2515
Ten pat gaunamas ir dienraštis
"Draugas".
>0000©©0000©00000000000000«
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Siūlome įsigyti
Česlovo Grincevičious

VIDUDIENIO VARPAI
pasakojimų ir pasakų knygą

Bose or D'anjou Pears (Kriaušės)

3 9 C SV.

Pickles or Cucumbers (Agurkai) 3 sv.

$1.00

Zucchini or Egg Plant

$1.00

3 sv.)

California Navel Oranges (Apelsinai) 3 sv.

$1.00

Polish Style Frank's Kraut (Kopūstai)
89*
3 9 $ SV.

Half & Half
2% Milk (2% pienas)

Apie Mv knygą daugelio romanų
ir novelių laureatas Jurgis Gliaudą
"Laiškuose lietuviams" tarp kitko ra
šo: "Dešimt rinktines pasakojimų ro
do įvairias epochas, turi buities sko
nį pasakos žanre... Autorius yra intensyvėjančio įspūdžio mediumas —
toks gi tai gero beletristo darbo me
todas!... Plonoji (120 puslapių} Vi
dudienio varpų' rinktine yra drūta ir
aptekusi pasakojimo menu".
Kfiygą išleido Lietuviškos knygos
klubas. Kaina su persiuntimu 7 doL
Rašyti:

21,

CKMIORt*

įfflfią-

7*2 S. M * N.

RIMAS L. STANKUS
REALTOB-ASSOCIATE
284-1900
Norintieji pirkti ar parduoti
namus per šią ištaigą, prašome pa
minėti, kad esate arba norite būti
Rimo Stankaus klijentais. Nuosavy
bes įkainavimas nemokamai.
Atsilankykite apžiūrėti namą
pardavimui 5722 W. 64th Street,
sekmadieni, sausio 12 d., 1-4 vai.
p.p.
Naujas trijų miegamųjų mūrinis na
mas,
moderni virtuvė su ąžuolo me
džio spintelėmis, ! 3/4 vonios, rūsys
per visą namą, specialiai žemas nuo
šimčių mokestis, ir daugybė kitų gėry
bių. Prašom paskubėti.
No. 364 — Naujas mflr. namas.
Tiktai $43,900. 3 mieg., rūsys per visą
namą, su ..aluminum trim", kilimais,
dideliu kiemu, {mokėjimą? tik $2.000.00. Skambinkit dabar.

DRAUGAS, tftf W. 6Srd St,
No. 384 — Brighton Parke. 2
Chicagot Iū. 60629
butų namas. 5 kamb. pirmam aukšte

IN THE DAIRY

39* pt.
79* 1/2

gal.

Hoffmeister Boiled Ham - (Kumpis)
Brick Cheese - (Suris)

?S niinois gyventojai dar prideda su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb.
antram aukšte. Rūsys per visą namą
48 et. valstijos taksų.
Su „aluminum trim". 1/2 bl. nuo Ar
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIUHIUIIIIIIIIIIII cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir
St. Louis. Skubėkite — skambinkite
dabar.

RADIJO PROGRAMA

IN THE DELI
$ 1 . 6 9 S V.
$1.99
8V.

Programa
" • • • • J Aagfljtjf

EGG STORE
Nuotr. Rūtos Musonytes

Los Angeles, Kalifornijoje
Ieškome lietuvės moters nuola
tiniam darbui prižiūrėti dvi mergai
tes, gaminti maistą ir tvarkyti butą
Geras atlyginimas, maistas ir kam
barys. Skambinti telefonu (213) 3805117 arba rašyti:
•
Box Darbas,
2533 1/2 West 4th Street
Los Angeles, CA 90057 U.S.A.

>ooooooooooooooooooooooooo

32 ounce jar
Fresh Broccoli

Linksmai nusiteikę... 15 kairės: Rima Budryte, Monika Vygantaitė ir Marijus Katilius-

Darbas

6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018
2429 W. 75th Are. — Tel. 985-1103
8740 S. Ridgeland Ave — Tel. 430-4787
7069 W. Cermak Rd. - Tel. 788-8500

narnadiinisii, va*
Stepono J. ir Valentinos
Mukų, parduodamos nuo 8:00 iki 9:4$
vai. ryto per radijo stotį WLYN 1360
bangas AM, toj pačioj stoty.
Parduodama rtVausių pasaulinių ži
asą santrauka ir komentarai, muzika,
datuos ir Magdutės pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis liuo adresu:
71

•o.

Boston, Man. « 1 1 7
TeL MB-2S1S

Tea pat gaunamas ir dienraštis
"Draugą*".
I»00000000000000000000000004

No. 361 — 59-ta ir Lawn ale. 3
mieg. mūrinis namas. 26 metų. 1 3/4
vonios, gražiai įrengtas rūsys, (Hldelis
sklypas) 2 maš. gar., o^o^uuis vasaros
malonumams. Yra ir įvairių kitų
priedų. Skambinkit dabar.
No. 376 — 52-ntra ir Homan —
$51.900. 7 kamb. namas, 4 didž.
mieg. 1 1/2 vonios, moderni virtuvė,
pusryčiams valg. šalutinis kamb;
centrinis saldymas; šeimos kamb.
rūsyje. 2 mas. gar. nebrangūs mokes
čiai. Idealus didelei seimai. Arti St.
Gaila parapijos. Skambinkit dabar.
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar.

O'BRIEN FAMILY REALTY
Tel. — 434-7100

D R A U G A S , ketvirtadienis, 1986 m. sausio mėn. 9 d.

PAVYZDINGAS KUNIGAS
IR GERAS DAILININKAS
Pijaus Brazausko 80 m. sukakties proga
N e d a u g mūsų tarpe atvejų,
k a d viename asmenyje būtų
g e r a s dvasininkas ir kartu
g e r a s , išsimokslinęs dailinin
k a s . Bene vienintelis pavyz
d y s — kun. Pijus. Sūduvos
krašto
sūnus, šiuo
metu
g y v e n ą s North Bende, Orego
n o valstijoje. Tai tauri ir įdomi
a s m e n y b ė , su kuria pravartu
b e n t šiek tiek susipažinti.
Pijus gimė 1905.XI.28 Barti
n i n k ų k., Pilviškių valsčiuje,
(nenustebkite!) labai sveikoje,
l i e t u v : >koje, k a t a l i k i š k o j e ,
keturiolikos vaikų šeimoje,
k a i p 7-is v a i k a s 8 brolių ir 6
seserų tarpe. Tėvas — ūkinin
k a s , taip p a t vardu Pijus, moti
n a Kotryna Dičpinigaitytė.
T ė v a i kilę iš garsios Olekų
giminės, iš kurios yra išėję 18
kunigų, jų skaičiuje vyskupas
J u o z a p a s Oleka (1812-1891).
Mokėsi Bagotosios pradžios
mokykloje, iš kurios 1919 m.
įstojo į Marijampolės (vėliau
Rygiškių Jono) gimnazijos II
k l a s ę . 1923 m. priimtas į Seinų
kunigų seminariją, kuri tuo
m e t u buvo Gižų dvare. Vieną
pirmųjų
šventinimų
jam
suteikė seminariją aplankęs
Vilniaus
vyskupas
Jurgis
M a t u l a i t i s . Pijus seminariją
b a i g ė ir 1930.VI.22 buvo
p a š v ę s t a s kunigu. Pirmasis

ir vėl Pajevonio parapijose.
Įsisavinęs
sieninę
tapybą,
mūrinę
p a s k y r i m a s buvo Kalvarijos gražiai išdekoravo
parapijos vikaru. C i a jis pakei Pajevonio bažnyčią įvairiais
paveikslais.
Ši
tė savo kiek vyresnį konfratrą religiniais
bažnyčia
buvo
besitraukian
kun. Vincentą Brizgį, k u r i s
kariuomenės
v y k o į Romą
s t u d i j o m s . čios vokiečių
1944.VIII.31-IX.1
naktį smar
(Vėliau vyskupas.)
kiai apgriauta; t a d a ji neteko
Uoliai dirbęs sielovados dar gražių bokštų. Pokario metais
bą parapijoje, 1932 m. b u v o atstatyta, deja j a u be jų.
perkeltas vikaru į Aleksotą,
Vilkaviškio vyskupijos kuri
taigi į Kauną. Leidus vysku ja, įvertindama Pijaus nuopel
pui, čia j a m buvo s u d a r y t o s n u s bažnytinio meno srityje,
sąlygos studijuoti
K a u n o buvo paskyrusi j a m stipen
Meno mokykloje, kurią j i s diją į Paryžių studijuoti reli
gerais pažymiais baigė 1936 ginio meno dalykų, deja, prasi
m. Kartu buvo A. F r e d o s dėjęs k a r a s nebeleido šio
žemės ūkio bei s o d i n i n k y s t ė s projekto įvykdyti.
mokyklos kapelionas. Neleng
Pajevonio parapija, kurioje
v a buvo visas p a r e i g a s sude dirbo Pijus, buvo netoli Prūsi
rinti, d a r b u s atlikti. Bet Pijus jos sienos, taigi 1944 m. vidu
ištvėrė.
ryje jam teko patirti karo
G y v e n d a m a s ir d i r b d a m a s baisumus,
bombardavimus.
Aleksote-Fredoje,
j a u t r i a i Pasienio
gyventojai
buvo
pergyveno mūsų l a k ū n ų trage evakuojami į Vokietijos pasie
Kun. Pijus Brazauskas — jubiliatas.
diją ir čia, p a g a u t a s įkvėpi nį; frontui lūžus, jie bėgo tolyn
mo, d a r prieš a t v e ž a n t į į Vokietiją, o vėliau dar
K a u n ą jų kūnus, n u t a p ė vieną toliau... Bėgo ir Pijus su
gražiai
įvertino Alg. Kezys knygoje „Lietuvis
geriausių savo
p a v e i k s l ų daugeliu s a v o parapiečių, iš a t v e j a i s
nepamirštamiems d i d v y r i a m s tolo s t e b ė d a m a s subombar amerikiečių spauda, jų meno dailininkas išeivijoje". P l a t i
kritikai. J ų skaičiuje minė biografija paskelbta CambridDariui-Girėnui
atminti
— duotą savo bažnyčią.
tinas Michael Ricciardelli dar ge, Anglijoje, išleistame žody
„Verkia Lietuva
didvyrių".
Pasitraukęs
į
Vokietiją,
Veikiai atsirado ir d a u g i a u 1945-1949 m . gyveno ir dirbo bas — Pijaus darbų aprašy ne „Dictionary of Internatio
mas
bei
į v e r t i n i m a s , nal Biography". Kai kuriuos
religinių kūrinių.
Austrijoje; tremtinių stovyk
paskelbtas
„Catholic
Senii- Pijaus d a r b u s yra įsigijęs „Al1936-1944 m.
v i k a r a v o los
Glasenbache - Salzburge
Pajevonio, Bartininkų, Š a k i ų kapelionas. G a v ę s tetos Onos nei" savaitraštyje; prancūzės kos muziejus". Sių eilučių
Beall,
Oregono autorius nori d a r pastebėti,
Starkuvienės
kvietimą, Paulette
universiteto
muziejaus
kurato kad kun. Brazauskas j a m
emigravo į JAV-bes ir čia
rės.
Iš
lietuvių
apie
Pijaus
reli labai uoliai talkino r u o š i a n t
buvo p a k v i e s t a s
kardinolo
ginę
kūrybą
y
r
a
kiek
plačiau
spaudai „Lietuvos Bažnyčių"
Ritter'io į vokiečių parapiją St.
rašę:
meno
kritikas
Stasys
knygų
Vilkaviškio tomą ir
Engelberte, St. Louis, Mo. Čia
„Antologio Bio- uoliai rinko jo spaudos d a r jis ir dirbo 1950-1951 m. 1951- Goštautas
g
r
a
f
i
c
a
Del
Arte L i t h u a - b a m s reikalingas lėšas.
1971 m. Švč. Širdies ligoni
no",
Medellin,
Kolumbijoje,
Baigdami trumpą
Pijaus
nės kapelionas Eugene. 19711980 m. Šv. Kotrynos poilsio
namų
kapelionas
North
Bende, OR. 1980 m. išėjo
pensijon.
Gyvena
North
Bende ir p a d e d a vietos klebo
n a m s . __
. - Gyveno Marąuette Parko apylinkėje.
Per visą s a v o gyvenimą
Mirė 1986 m. sausio 8 d., sulaukęs 79 m. amžiaus.
Pijus y r a nutapęs
daug
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Agnės (Mapaveikslų ir beveik išimtinai
čiulonis, duktė Robertą Penksa, 3 sūnūs: Kari Lapins
religinėmis temomis. Dauge
ką, Frank LaPinska ir žmona Barbara, Joseph ir
lis jų liko Lietuvoje ar žuvo
žmona Victoria, 6 vaikaičiai, 2 provaikaičiai.
karo audrose bei gaisruose.
Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424
Bet ir išeivijoje jo indėlis į
W. 69th St., ketvirtadienį, sausio 9 d., nuo 3-9 vai. vak.
mūsų religinį m e n ą nemažas.
Laidotuvės įvyks .penktadienį, sausio 10 d., iš
Iš jų pažymėsime tik keletą:
koplyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos
„Lietuva po raudonąja žvaigž
Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 įvyks gedu
de"; „Lietuvos
karaliaus
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nu
Mindaugo k r i k š t a s " — tripti
lydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
k a s 8'xl6' (jo miniatiūrinis
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, d r a u g u s ir
atspaudas
įdėtas
Vilniaus
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
arkivyskupijos bažnyčių kny
Nuliūdę: ž m o n a , s ū n ū s i r d u k t ė .
gos 21 psl.); „Keturi evangelis
t a i " (2 komplektai); visą eilę
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737žymesniųjų mūsų vyskupų bei
1213.
dvasininkų
portretų;
ketu
rioms b a ž n y č i o m s jis nutapė
skirtingas
Kryžiaus
kelių
Garbingasis Dievo Tarnas arkiv. Jurgis Matulaitis. Kun. P. Bra
stotis; Šv. Kazimiero 500 m.
zausko meno kūrinys.
mirties sukakties proga sukū
rė keletą m ū s ų
šventojo
paveikslų (jų vieno kopija
tos Fondą,
nepasitarnauja atspausdinta
minėtos
Vil
A.tA.
lietuvių visuomenei ir net ken niaus arkiv. knygos 234 psl.).
D Ė L KLAIDOS
kia „Pasaulio Lietuviui", k a i p Labai
dr. agr. VLADUI BUBLIUI
vykusiai
aliejiniais
rimtam P L B žinių šaltiniui.
dažais n u t a p y t a s
Vilniaus
mirus, žmoną STASĘ, sūnus ROMĄ, ALGĮ, jų š e i m a s
Lietuvių Krikščionių demoTačiau T F g a v o šį a t s a k y - vyskupo J u r g i o Matulaičio
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiu
k r a t ų sąjungos biuletenyje N o mą iš Nainio: „Tuos p a r t i n i u s portretas (144 psl.). Yra nu
55, 1985 rugpjūčio mėnesio, pletkelius ir pamokslėlius gal tapęs po keletą
Kristaus,
Monika
Povilaitienė
straipsnelyje „Kodėl tik $181,- geriau pasilaikykite s a u ir Marijos, kitų šventųjų atvaiz
000", k a l b a n t apie vieną lietu rūpinkitės ne k a m P L redak dų. Su s a v o d a r b a i s yra daly
vių fondą buvo per klaidą torius, bet kam J ū s p a t y s pasi- vavęs keliose parodose Austri
p a n a u d o t a s Tautos Fondas ir tarnaujate,
b.n."
Buvome joje ir JAV-bėse.
t o kito fondo tikslai, finan- tikrai nustebinti r e d a k t o r i a u s
Nors lietuvių spaudoje apie
siniai ištekliai, lėšų investa- tokio lygio atsakymu,
P.
Brazausko kūrybą nedaug
v i m o metodai ir kt. priskirti
„Pasaulio Lietuvio" redak
A.+A. PRANEI MACKE-MACIUKAS
buvo
r a š y t a , bet ją keliais
torius turi neginčijamą teisę
T a u t o s Fondui.
staiga mirus, jos vyrą KAZĮ MACKE-MAClUKAS, sū
T F susisiekė su L K D S biule turėti savo n u o m o n ę apie
nų ir dukteris su šeimomis, švogerį VLADĄ
teniu, atkreipdamas dėmesį į Tautos Fondą ir jo tikslus, bet
T
S
KĄ
IttJO
I
t
SPAUDOS
MACIUKĄ ir kitus gimines bei artimuosius nuošir
š i ą n e m a l o n i ą k l a i d ą i r sąmoningas skleidimas aiš
{DOMI KNYGA
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.
buvome užtikrinti, k a d ji b u s kiai neteisingų ir g a l i m a i
atitaisyta.
Mūsų
dideliam kenksmingų žinių apie T a u t o s
KUNIGAS JUOZAS
BIRŽĖNŲ klubo valdyba ir nariai
nustebimui „Pasaulio Lietu Fondą y r a jau visai k i t a s rei- į
v i s " , kuris tikrai turėtų būti kalas. Laisvajame pasaulyje
VAILOKAITIS
ir
pavieniai
geriau informuotas bent apie organizacijos
ParaSyta
labiau žinomus lietuvių fon a s m e n y s yra n e t specialiais
d u s , s a v o 1985. Nr. 10, pusla į s t a t y m a i s nuo tokių pažei
p y 35 žinutėje „Krikščionys dimų apsaugojami.
Joje plačiai ir issamai aprašoma
Šiuo atveju yra nuostolis ne kun. J. Vailokaičio veikla prieš Pir
Demokratai
apie
Tautos
F o n d ą " persispausdino dalį tik lietuvių visuomenei, kuri mąjį pasaulinį karą ,per karą ir ne
straipsnelio ištisai cituodami tikrai užsitarnauja būti tiks priklausomybes laikais. YpaC įdomiai
aprašyta kun. J. Vailokaičio gyveni
mirus, žmoną IRENĄ ir artimuosius nuoširdžiai užjau
i š LKDS biuletenio ir pri liau ir atsakomingiau infor mas Sibire ir gyvenimo pabaiga bei
čiame ir kartu liūdime netekę ilgamečio, veiklaus
muojama, ir p a č i a m „ P a s a u 
d ė d a m i savo komentarus.
mirtis Lietuvoje.
„Dainavos" ansamblio puoselėtojo.
Lietuviui",
kurio
T F kreipėsi į „Pasaulio l i o
Knyga
gaunama
-Drauge",
4545
W.
informacija
ateityje
j
a
u
bus
Lietuvio" redaktorių Bronių
Elena ir Mečys
Wasilewski
Ctfd Street, Chicago, IL <M2*.
Nainį, atkreipdami jo dėmesį į sunkiau pasitikėti.
Su persiuntimu 9.50 doL
t a i , kad LKDS biuletenyje
Su p a g a r b a ,
niinojaus
gyventojai dar prideda
buvo aiškiai p a d a r y t a klaida
64
et
valstijos
taką).
ir kad neteisingos informaciJ.L.
Giedraitis
jos skleidimas pažeidžia TauT F valdybos pirm.
BRONIUS KVIKLYS
•*

g y v e n i m o ir d a r b ų apžvalgą,
nuoširdžiai
jį
sveikiname
g a r b i n g o s 80 m. a m ž i a u s
s u k a k t i e s p r o g a ir džiaugia
mės s u k a k t u v i n i n k o pozityvia
veikla sielovadoje ir religinio
m e n o baruose.

GERAS ĮSPĖJIMAS
Persekioti kitataučius — ne
tik negarbinga, b e t ir neiš
mintinga.
Antanas
Smetona

A.tA. CHARLES GENIS
Gyveno Cicero, 111.
Mirė 1986 m. sausio 7 d., 9:00 vai. vak., sulaukęs 89 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vainuto mieste. Amerikoje išgyveno 73
m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary (Kvvietkawsky), sūnus Richard ir žmona Bernardine, duktė Helen
Dawly ir vyras Garwin, 9 vaikaičiai.
Priklausė Cicero Schoolboard District *99, Cicero Zoning
Board, Smoke Abatement Commission, Cicero Regular
Republican Party, Cicero Lithuanian Improvement Club,
Lithuanian Soldiers Society, Lithuanian Red Rose, B & A.
Club, Sisters of St. Casimir Auxiliary, Marian Fathers
Auxiliary, St. Anthonys Holy Name Society ir Susivienijimo
klubams.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th Ave.,
Cicero ketvirtadienį, sausio 9 d. ir penktadienį, sausio 10 d.,
nuo 2-9 vai. vak.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 11 d., iš koplyčios
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Antano parapijos bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Vietoj gėlių prašome Jūsų nuožiūra aukoti labdarai.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, s ū n u s ir duktė.
Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 863-2108.

Jaunystės brangiam draugui

A.fA.
JONUI ADOMONIUI mirus,
jo m y l i m ą ž m o n ą ALDONĄ, seserį SAVUTĘ su šeima ir
tetą S T A S Ę B A L Č I Ū N A I T Ę nuoširdžiai užjaučia ir
k a r t u liūdi.
Braždžių šeima

A.fA. George LaPinska

Laiškas

•

A.tA. VYTUI RADŽIUI

\

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. DAIMID
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-1

PETKUS
MARQUETTE F U N E R A L HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 W e s t 7 1 St., C h i c a g o - 4 7 6 - 2 3 4 5
1410 So. 5 0 t h Av.. Cicero — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
Laidotuvių direktoriai
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel —974-4410

VASAITI S-BUTKUS
Laidotuvių direktoriai
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 6 5 2 - 1 0 0 3

>

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. sausio mėn. 9 d.

x Kun. J u o z o J u o z e v i čiaus kunigystės jubiliejaus
prisiminimas Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje šį
sekmadienį nuo 2 v. p.p. Daly
vauja visi kultūrinės pro
gramos pildytojai. Kraujospū
džio matavimas. Alvudo
gėrybėmis
pasivaišinimas.
Grybų užkandis. Visi lau
kiami.
x J o n a s J u o z a s Laučka
Domanskis, dr. Pranutės ir
adv. Aleksandro R. Domanskių sūnus, sausio 5 d. buvo pa
krikštytas Nekalto
Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje.
Krikšto tėvai buvo dr. Birutė
Lieponytė-Dailidienė ir dr.
Walter Korytovvski, artimi Domanskių draugai. Krikštynų
vaišės buvo artimųjų giminių
ratelyje.
x Sekstetas iš Donizetti
operos „Lucia" bus dainuoja
mas mūsų Operos koncerte
sausio 19 d. Marijos mokyklos
salėje. Jį atliks solistai Gina
Capkauskienė, Aldona Stempužienė, Darrell Rowader,
Algirdas Brazis, Jonas Vaznelis ir Edvardas Ozaki, gale
įsijungiant ir mūsų Operos
chorui.
x J o n a s J . Valaitis yra iš
rinktas St. Paul Federalinio
banko viceprezidentu vado
vauti prekybos skyriui.
x „ š v e n t a s i s R a š t a s " , ko
mentarai - aiškinimai. Pirmo
ji Mozės knyga — Pradžia.
Paruošta Kosto Burbulio. Tai
aiškinimai Šv. Rašto pirmo
sios Mozės knygos, atsakant į
mokslininkų užmetimus ir į
naujus mokslo atradimus,
kurie nesipriešina Šv. Raštui,
kaip Šv. Rašto pasakojimai
nesipriešina mokslui.
x Mardi G r a s - k a r 
n a v a l a s , kurį rengia litu
anistinės mokyklos ir jūrų
skautai, bus Jaunimo centre
vasario 1 d., šeštadienį, vi
siems, kurie nori paremti lietu
višką švietimą ir jaunimo
veiklą. Karnavalu rūpinasi dr.
A. Paulius su talkininkais.
Bilietai gaunami pas rengėjus
ir Jaunimo centro mokytojų
kambaryje.

CH/CAGOJ IR APYLINKĖSE

x D r . P e t r a s Kisielius,
J r . , vienas iš žymesniųjų jau
nosios kartos veikėjų, eilės
organizacijų
n a r y s , atei
tininkas, pasižymėjęs kalbė
tojas bei įvairių programų pravedėjas, pasakys pagrindinę
kalbą Beverly Shores Lie
tuvių klubo Nepriklausomy
bės šventės minėjime vasario
9 d. Minėjimą praves klubo
pirm. Zuzana Galinienė.
x Alodija Dičiūtė-Trečiokienė,
Santa
Monica,
Calif.,
atsiuntė
„Lietuvos
bažnyčių"
knygų
autoriui
malonų laišką, kuriame, be ko
kita, rašo: „Aš ir mano sūnus
dr. Leopoldas aukštai vertina
me šių knygų paruošimo ir
išleidimo darbą, j kurį įde
dama tiek vargo bei triūso. Šia
proga prašome Vilniaus arkiv.
II knygoje įamžinti prieš 25
metus mirusį mūsų vyrą ir
tėvą a.a. dr. pik. Juozą Trečio
ką. Kartu siunčiame ir auką".
x Beverly S h o r e s Lie
tuvių k l u b o susirinkimas bus
sausio 18 d., šeštadienį, 7 v.v.
Pines Stankūnų restorane.
Susirinkimo globėjai Jieva ir
Vytautas Kasniūnai.
x G i n o s A r b a i t ė s vestuvės
įvyks kovo 1 K . Beverly
Shores. Jos sužadėtinis yra
JAV marinų lakūnas vyr. lei
tenantas. Po vestuvių išvyks į
prie
Japonijos
esančias
kariuomenės bazes. Gina dir
ba medžių perdirbimo pra
monėje Floridoje ir praėjusių
metų gale buvo paskirta sky
riaus vedėja. Jos mama Rūta
Arbienė gyvena Beverly Sho
res, o brolis dr. Alvydas —
Chicagoje.
x V a i k o elgesio k o n t r o 
l i a v i m a s — jam laimės užtik
rinimas 647 Alvudo radijo
paskaita šį sekmadienį 8:15
v.r. Sofijos Barkus radijo
šeimos valandos metu.
C. A. K u č ė n a s , Redondo
Beach, Cal., pratęsė „Draugo"
prenumeratą su 25 dol. jo stip
rinimui. C. A. Kučėnui, mūsų
garbės prenumeratoriui, už
nuolatinę paramą
tariame
nuoširdų ačiū.
x V i n c a s Klova, Bell Gardens, Cal., lietuviško žodžio rė
m ė j a s , pratęsė ..Draugo"
prenumeratą su 22 dol. auka.
V. Klovą skelbiame garbės
prenumeratorium, o už mielą
auką labai dėkojame.
x Adolfas Lingis, Great
Neck, N.Y., su prenumeratos
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir
22 dol. dienraščio paramai. A.
Lingį įrašome į garbės prenu
meratorių sąrašą, o už rėmimą
lietuviško žodžio tariame nuo
širdų ačiū.
x J o n a s Yla, Chicago, 111.,
mūsų bendradarbis, pratęsė
„Draugo" prenumeratą 1986
metams, pridėjo auką už kalė
dines korteles ir kalendorių ir
20 dol. dienraščio stiprinimui.
J. Ylai, mūsų garbės prenu
meratoriui, tariame nuoširdų
ačiū.

Naujųjų Metų sutikime Ateitininkų namuose lietuviškas jaunimas. Iš kairės: Algimantas
Žemaitaitis, Gintė Damušytė, Regina Gailiešiūtė. dr. Petras V. Kisielius ir Laima Vadeišaitė.

IŠ A R T I
JAV
— Klaipėdos
krašto
atvadavimo minėjimas New
Yorko apylinkės lietuviams
rengiamas sausio 11 d.
Paskaitą skaitys klaipėdietis
Jonas Vilgalys, paskaitys iš
traukas iš Buivydaitės libreto
„Jūratės ir Kastyčio".
— „Darbininkas" rašo,
kad kun. Robertas Skeris, gi
męs 1935 m. Sheboygan,
VVisc, teologijos daktaras,
himnologijos specialistas, dir
ba Vokietijoje benediktinų
Maria I^aach vietovėje bažny
tinės muzikos srityje. Jis yra
šiuo metu tarptautinis himno
logijos specialistas, perrašąs ir
pritaikąs senovinius himnus
moderniam giedojimui. Sek
madieniais jis padeda dirbti
pastoracinį darbą vokiečių
parapijose.
— Alma ir P e t r a s S t a niūnai iš Algonquin, 111., buvo
atvykę į Phoenixą pas savo
giminaitį Jurgį Paulą, kuris
čia nuolat gyvena. Jie žada
čia pasilikti ilgesnį laiką ir
praleisti bent dalį žiemos.
— Ona ir P e t r a s A b r o 
maičiai iš Lemonto, 111., ir jų
duktė Kristina iš Oregono
buvo atvykę] Phoenixą pas O.
Abromaiti enės tetą Emiliją
Mačernytę-Josen. Ją aplankė
ir kartu praleido Kūčias ir
Kalėdas.
— Elena ir J u o z a s K o jeliai iš Santa Monicos,
Calif, grįždami iš Rytų, trum
pai buvo sustoję aplankyti
Phoenixo lietuvius, ypač senu
tę jau 92 metų amžiaus Feli
ciją Kojelienę.
— New Y o r k o lietuviai
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventę minės vasario 16 d.,
sekmadienį,
pamaldomis
Apreiškimo parapijos bažny
čioje ir akademine dalimi. Pa
mokslui yra pakviestas kun.
V. Cukuras iš Putnamo.
paskaitai dr. J. Genys iš Wa-

x Leonas A. S o d e i k a .
Westchester. 111.. pratęsdamas
„Draugo" prenumeratą pri
dėjo 22 dol. jo paramai. L. A.
Sodeiką įrašome į garbės
prenumeratorių sąrašą, o už
auką nuoširdus ačiū.
x Bronius J u r g u t i s , Wisconsin Delis, Wisc, su prenu
meratos pratęsimu atsiuntė ir
22 dol. auką. Br. Jurgutį
skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą lietu
viškos spaudos tariame didelį
ačiū.
x P e t r ė Maskolaitis, Chi
cago, 111.. atsiuntė 10 dol. už
kalėdines korteles. 17 dol.
x J o n a s S t o č k u s , Chi
dienraščio paramai ir kartu cago, 111., suprasdamas lietu
pratęsė prenumeratą. Nuošir viško žodžio sunkumus išei
dus ačiū už mielas aukas.
vijoje, pratęsė „ D r a u g o "
x Marija Tumienė, Oak prenumeratą ir pridėjo jo
Lawn. 111.. mūsų garbės prenu- paramai 32 dol. J. Stočkų skel
garbės
prenumera
meratorė ir nuoširdi „Drau biame
torium,
o
už
mielą
auką labai
g o " rėmėja,
pratęsdama
dėkojame.
prenumeratą 1986 metams, at
siuntė 32 dol. auką. M. Tumiex A t s i u n t ė po 10 dol.
nę ir toliau laikome garbės są a u k ų įvairiomis progomis: P.
raše, o už mielą paramą Abelkis, Vitolis ir Irena Bud
tariame nuoširdų ačiū.
riai. Irena Pemkus, Sisters of
x Lietuvių Montessori The Matulaitis Nurs. Home, E.
vaikų namelių madų paroda Čiaužys, J. Adomaitis, Ant.
įvyks vasario 9 d. 3 v. p.p. Pra Kuliešis, St. Strasevičius, Ind
nešėja sutiko būti Daina riūnas, A. Prapuolenis, VI.
Dumbrienė. Dėl rezervacijų Plepys, E. Bliudnikas, L. Ba
rauskas, S. Kasnickas, L. Bal
skambinkit 735-0493.
(pr.) tušis, A. Marčiulionis, R. Ošlapas, Bronius Seliukas, J. ir
x NAMAMS PIRKTI P A  M. Mikutaičiai, A. Vitkūnas,
SKOLOS duodamos mažais J. Mikulis, V. Rėklaitis, Dona
mėnesiniais irnokėjimais ir tas Banaitis, A. Tamašiūprieinamais
nuošimčiais. nienė, P. Janulaitis. Barbara
Jonaitis, Z. Zinkevičius, B.
Kreipkitės į Mutual Federal
Savings, 2212 West Cermak l i n t a k a s . A. Baradas, A. Genčius. Visiems rėmėjams nuo
Road - Tel. VI 7-7747.
(sk.) širdus ačiū.

IR

shingtono.
Minėjimo
aka
demija bus 3 vai. p.p. Kultū
ros
Židinyje.
Giedos
Apreiškimo parapijos ir Per
kūno chorai, kuriems va
dovauja muz. Viktoras Ralys.
Tautinių
šokių
ansamblis
„Tryptinis", vadovaujamas J.
Matulaitienės, pašoks keletą
tautinių šokių. Minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Tary
ba, kurios pirmininkas šiuo
metu yra Petras Ąžuolas.

TOLI
ninėje mirė rugsėjo 18 d. Palai
dota iš Šv. Kazimiero par.
bažnyčios.
— A . a. P r a n a s Butkevi
čius, 74 m. amžiaus, mirė rug
sėjo 22 d. Montrealio Bellechasse ligoninėje. Psichinį
ligonį ilgai turėjo prižiūrėti
žmona. Palaidotas iš Šv. Kazi
miero parapijos
bažnyčios
Cote de Neigęs kapinėse. Montrealyje liko nemažai giminių.

Carole Balzekas įteikia čekį Amerikos meksikiečių gynybos ir švie
timo fondo patarėjui adv. Ray Romero. Parama bus panaudota
Meksikos žemės drebėjimo metu nukentėjusiems sušelpti. Kairėj
stebi Anthony J. Fornelli, Illinois etninės konsultacijos (daugiaetninės draugijos) vicepirmininkas. Carole Balzekas auką įteikė Balzeko kultūros muziejaus ir lietuvių visuomenės vardu.

KANADOJE
— Kanados
Lietuvių
B e n d r u o m e n ė s tarybos su
važiavimas buvo spalio 26 - 27
dienomis Montrealyje. Iš To
ronto buvo 20 žmonių, kurie
atvyko vienu autobusu. Daly
vavo ir pranešimą padarė
PLB valdybos pirm. V. Kamantas. Apie Deschenes (kanadiškos OSI) tyrinėjimus kal
bėjo adv. Joana Lasienė.
Nutarta ateinančiais metais
Montrealyje rengti Lietuvių
dienas.
— A. a. J u l i j a J a r m o linskienė, 84 m. amžiaus,
Laikeshore, Montrealyje, ligo-

— St. C a t h a r i n e s , Ont.,
lietuvius aplankė Londono
vyskupas Thomas B. Fulton
rugsėjo 29 d. Lietuvių bažny
čioje pasakė pamokslą, išgirdamas lietuvius už krikščio
niškų tradicijų išlaikymą ir
organizuotumą.
Bažnyčioje
giedojo solistai V. ir A. Paulioniai ir kitas giesmes visa
bažnyčia. Vyskupas apžiūrėjo
pranciškonų vienuolyną, iš
kurio vedama nuolatinė sielo
v a d a St. C a t h a r i n e s ir
apylinkės lietuviams.
— Algis K. R a š y m a s , Ale
sės ir Kosto Rašymų sūnus,
šiemet baigė farmaciją To
ronto universitete. Dabar tęsia

MARIJONŲ
BENDRADARBIU
S Ą J U N G O S KALĖDINIS
POBŪVIS
Kalėdų trečią dieną Marijo
nų vienuolyno svetainėje buvo
tapęs jau tradiciniu Marijonų
bendradarbių sąjungos Chicagos apskrities ruošiamas
kalėdinis pobūvis. Juo rūpi
nosi ir jį pravedė pirm. St.
Kaulakienė su valdybos na
riais P. Tamošiūniene ir Sabi
na Klatt.
Pobūviui pradėti buvo pa
kviestas sukalbėti maldą
marijonų provinciolas kun. V.
Rimšelis. Savo žodyje vėliau iš
liūdnosios pusės prisiminė
1985 m. mirusius Chicagos
vienuolyne
marijonus
kunigus, Benjaminą Uždavinį
ir Andrių Naudžiūną, iš gero
sios, kad jau yra numatyta
susilaukti arkiv. Jurgio Matu
laičio
beatifikacijos
per
Lietuvos krikšto 600 metų mi
nėjimą Romoje 1987 m. bir
želio 14 d.
Stiprinantis gausiai išdėsty
tais patiekalais, buvo dali
namasi įspūdžiais, atnauji
namos pažintys, o galiausiai
buvo išdalintos Kalėdų Senio
dovanos ir kiti laimikiai. Kaip
dera kalėdinei nuotaikai, buvo
giedamos kalėdinės giesmės.
Joms vadovavo kvartetas, su
darytas iš Elenos Kernagis,
Antano Marmos, Gedimino
Janulos ir Sabinos Klatt. Su
giedota „Sveikas Jėzau gimusis", „Gul šiandieną", „Tyliąją
naktį", „Mes girdėjom ange
lus", „Piemenėliams vargdie
nėliams" ir galiausiai „Silent
night".
Pobūvis praėjo lab:.i šilta
nuotaika. Visi skirstėsi paten
kinti, kad taip jaukiai buvo
galima pabendrauti su pa
žįstamais ir mažiau pažįsta
mais Kalėdų švenčių proga
- D.
ATEITININKU
VALDYBOS
POSĖDIS
Ateitininkų federacijos val
dyba buvo susirinkusi sausio 7
studijas Wayne universitete
Detroite ir siekia daktaro
laipsnio. Jis yra baigęs To
ronto Maironio lituanistinę
mokyklą ir aukštesnius litu
anistinius kursus, dešimt me
tų šokęs „Atžalyno" tautinių
šokių grupėje, aktyviai daly
vavo ateitininkų St. Šalkaus. kio draugovėje, kurį laiką buvo
! tos draugovės pirmininkas.
— O n a ?r Viktoras Barr o n (Barauskai) Calgary,
Alh, atšventė savo vedybinę
50 metų sukaktį. Jo tėvai iš
Suvalkijos į Kanadą atvyko
1905 m. ir ilgiausiai dirbo prie
. — « .. Svečių
o.._^...tarpe buvo
L ____
geležinkelio.
ir kiti geležinkelio tarnautojai
Užsakai. Jie ir jų šeimos daug
padėjo lietuviams gauti dar
bus, kai Kanadoje siautė ne
darbas. Iškilmes pravedė A.
Mackevičius, dovaną visų var
du įteikė Morta Vanagaitienė.

CHICAGOS 2INIOS
PRANCŪZAI PADĖS
CHICAGAI
Chicagos miestas užtraukia
130 mil. dol. paskolą finan
suoti mažiau pajamų turin
tiems, kurie nori įsigyti
n a m u s . Buvo paskelbtos
varžytinės tai paskolai pra
vesti. Laimėjo prancūzų
bankas Caisse N a t L a l e de
Credit Agricole, kuris turi
savo skyrių Chicagoje.
N A U J A S VARDAS
Plati International Harvester bendrovė, turinti dideles
įmones Chicagoje, dabar pasi
vadino
Navistar
Interna
tional Co.

d. Posėdyje dalyvavo federa
cijos pirmininkas J . Polikaitis, generalinė sekretorė G.
Reinytė-Petkuvienė,
iždi
ninkas
S.
Tamulionis,
protokolų sekretorė dr. D.
Saliklytė, sendraugių centro
valdybos atstovas K Pabe
dinskas, studentų centro val
dybos atstovė R. Pemkutė,
moksleivių c. valdybos pirmi
ninkė dr. D. Katiliūte-Boydstun, jaunučių c. vald. atstovė
R. Račkauskienė, J . Baužys ir
R. Kubiliūlė.
Svarbiausias
diskutuotas
klausimas buvo, k a s perims
„Ateities" ž u r n a l o reda
gavimą. S. Petersonienei atsi
statydinus su gruodžio nėn.
numeriu, sausio numerį su
tiko suredaguoti
Ramunė
Kubiliūtė, bet po to neatsi
randa vyr. redaktorius. Atei
tininkams būtų nepaprastai
didelis
nuostolis
prarasti
.Ateities" žurnalą, todėl fede
racija prašo visų ateitininkų,
kurie sugebėtų ir norėtų prisi
dėti prie redakcijos darbo, pra
nešti vienam iš federacijos
valdybos narių.
Jubiliejiniams
metams
tęsiantis toliau, yra jau ruošia
ma jubiliejinė stovykla ir
nepaprasta
konferencija.
Jubiliejinė stovykla vyks Dai
navoje. Jeigu nebus staigių
pasikeitimų, tai stovykla
ruošiama rugpjūčio 10-15 d.
Nepaprasta konferencija vyks
Toronte rugpjūčio 15-17 d.
Prašome stebėti spaudą ir
sužinoti tiksliausias informa
cijas.
Taip pat vyko diskusijos
apie visų ateitininkų kroniką,
apie ateitininkų fondą, reli
ginio veikalo konkursą ir t.t.
- Kor.
SUVALKIEČIU
DRAUGIJOS VEIKLA
Chicagos Lietuvių suvalkie
čių draugijos priešmetinis na
rių susirinkimas buvo gruo
džio 13 dieną. Oras buvo
neprastas, susirinko gana gra
žus būrys narių.
Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas Leonas Vasiliavas,
pasveikino visus narius susi
rinkusius ir pranešė liūdną
žinią, kad mirė viena mūsų
draugijos narė — a.a. Luise
Shepelis. Narė buvo pagerbta
vienos minutės tyla, o šeimai
pareikšta gili užuojauta.
Nutarimų raštininkė Euge
nija Strungys perskaitė pro
tokolą, kuris, kaip ir valdybos
narių pranešimai, buvo vien
balsiai priimti.
Į draugiją įsirašė vienas
naujas narys Albinas Vieraitis. Narys buvo priimtas vien
balsiai. Taipgi draugija nutaJ* K * ^
*™nČių
Proga
pasveikinti spaudą — „Naujienas" ir „Draugą", radijo
valandėles, Sophie Barčus,
Kazę Brazdžionyte ir vete
ranus.
Buvo išrinkta valdyba 1986
metams. Naujas pirmininkas
yra Alex Nevardauskas, vice
pirmininkė Helen Vilkelis,
nut. r a š t i n i n k ė
Eugenija
Strungys, finansų rast. Bro
nys Zemgulis, iždininkė irgi
nauja — Ema Petraitis, kores
pondentė Eugenija Strungys,
maršalka
Vytas
Abraitis.
Knygų revizijai
išrinkta
Antoinette Kalys, Juozas Ba
cevičius, Helen Chižauskas.
Po susirinkimo buvo vaišės,
malonus pobūvis. Visi skirs*. • r , * •
, , ., .
* " hnkran nam°' ,mkėdami
linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų metų. Kitas narių
susirinkimas bus kovo 28
dieną Anelės salėje, 4500 So.
Talman Ave.
Eugenija Strungys

czĄdvokatai

fortai.

^i£ra.i±Li.
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Ateitininkų bankete po kongreso jaunimas prie savo str.lo. Iš kairės sėdi: Tomas Pabedinskas,
Raminta Pemkutė, Vilija Dėdinaitė ir Edis Razma; stovi: Jonas Cinkus. Aras Zlioba. Ramū
nas Ivaška ir dr. Domas Lapkus.
Nuotr. Rūtos Musonytės

MA2INA LAIDAS
„Chicago Sun-Times" nu
traukia leidimą dviejų popieti
nių laidų. „Chicago Tribūne"
jau vasarą sustabdė popietinę
laidą.

Chicago. OJI 60629
'Dtl. —

776-£700
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