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Lietuvos ateitis Nr. 6. 

Istorijos vingiuose 
(Tęsinys) 

— O aš maniau, jog būsite 
kitoks negu kiti. Bet pasirodo, 
tamsta toks pat kaip ir visi. 
Juk čia visiškai paprastas 
dalykas, toks pasirašymas 
neįpareigoja kokiam nors 
atskiram darbui be tamstos 
nuolatinės tarnybos, — kalbė
jo Baronas, savo ilgose ranko
se tebelaikydamas popierių ir 
plunksną. — Aš tikėjausi, kad 
draugas pasirašysi, o vėliau 
būčiau viską paaiškinęs. Bet, 
pasirodo, draugas galvoji, kad 
čia kažkas baisaus, kad čia 
turi reikalo su smetoninio reži
mo policijos agentais. Tarybi
nėje santvarkoje tokiam dar
bui nereikia rinkti žmonių, nes 
čia yra visi valstybiškai 
susipratę žmonės, viešai kovo
ja su oet kokiais antirevoliu-
ciniais gaivalais. Cia, naujose 
tarybinėse respublikose, iš 
pasalų tie gaivalai dar bando 
mulkinti žmones, tikėdamiesi, 
kad jiems dar teks misti 
darbininkų krauju ir prakai
tu. Kovai su tokiais ponų ir 
fašistų šunimis, su įvairiau
siais gandų skleidėjais mes ir 
renkame tarybiškai nusiteiku
sius vyrus ir moteris, kurie 
pasižada mums pranešti apie 
bet kokį antirevoliucinį dar
bą, kurį jie pastebės. Mes 
nereikalaujame, kad tokie 
mūsų bendradarbiai, kaip kad 
smetonininkų šunes, bėgiotų ir 
ieškotų priekabių: mums rūpi 
teisybė ir užtenka kad jie 
pasako tai, ką išgirsta ar 
pastebi savo įstaigoje ar 
namuose, — visai rimtai dėstė 

man čekistas tarybinio NKVD 
agento „garbingąjį" darbą ir 
uždavinius. 

— Aš suprantu, drauge, kad 
piliečio pareiga yra pranešti 
saugumui apie bet kokį prieš
valstybinį darbą bet tamsta 
neversk manęs pasirašyti. Aš 
niekada nieko panašaus nesu 
dirbęs, turiu nepaprastai daug 
tiesioginio darbo. Kasdien 
dirbu ir po pietų. Be to, turiu 
gausią šeimą, o žinote, su 
vaikais... 

— Draugas manęs vis dar 
nesupranti, — pertraukė mane 
Baronas. Laiko ir draugo 
niekas neatims. Ir darbu taip 
pat neapkrausime. Dirbate 
spaudoje, turite daug pažinčių 
ir kiekvienu metu galite mums 
patalkininkauti. Aš ir daugiau 
draugui paaiškinsiu, — tęsė 
Baronas. — Matote, mano 
žinioje yra visas švietimo 
Komisariatas, visa spauda ir 
studentija. Tamsta ir studen
tų tarpe turi daug pažinčių, 
bet man svarbiausia spauda. 
Todėl pradžioje draugas turė
si sekti tik savo įstaigos 
darbuotojus. Šis darbas drau
go visiškai neapsunkins. O 
jeigu ryšium su tuo susidary
tų kokios nors išlaidos, jos 
visada bus grąžinamos su 
kaupu. Bet formalumai lieka ~~"~~ 
formalumais ir šią anketą 
privalai pasirašyti. Ateityje 
mes susitikinėsime. Prūsų 
gatvėje, visai atskirame 
kambaryje. Namo numerį aš 
pranešiu vėliau telefonu. 

(Bus daugiau) 

Viceprezidentas George Bush ir Saudi Arabijos princas Salman ibn 
Abdel Aziz, Riyadho gubernatorius, ceremonijose, kuriose buvo 
atidaryta nauja JAV ambasada Viceprezidento Bush'o pareiškimai 
sukėlė kontroversiją Washingtone. Jis pasisakė už naftos kainų 
stabilizavimą. Nuo kainų kritimo nukentėjo Amerikos naftos pramo
nė Texas. Louisianos, Aliaskos valstijose, nors kainų kritimas 
pradžiugino naftos produktų vartotojus. 

Bulgarų partija 
pal iko seną vadą 

Ok. Lietuvoje mirė 
kunigas P. Šatkus 
Iš okupuotos Lietuvos 

praneša, kad kovo 18 d. buvo 
palaidotas Salantų parapijos 
altaristas-pensininkas a. a. 
kun. Pranciškus Šatkus. Velio
nis buvo gimęs 1901 m. gruo
džio 17 d. Kunigu įšventintas 
1931 m. gegužės 30 d. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo 
vikaras ir klebonas. Pastaruo
ju metu buvo klebonas Šatei-
kiuose-Gintališkėse netoli 
Plungės. Sveikatai visai 
susilpnėjus, buvo paskirtas 
altarista į Salantus. 

Tai jau keturioliktas šie
met okupuotoje Lietuvoje ir 
penktas Telšių vyskupijoje 
miręs kunigas. Telšių vyskupi
joje apie 60 parapijų jau netu
ri savo kunigo. 

Erdvėlaivio 
nelaimės priežastis 

Cape Canavera l . — Komi
sija, kuri tiria erdvėlaivio 
, ,Cha l l enge r " ne l a i m ės 
priežastį, paskelbė, jog jau 
beveik tikras dalykas, kad 
sausio 28 d. katastrofa, kurio
je žuvo septyni astronautai, 
kilo dėl gedimų daugkartinio 
naudojimo erdvėlaivio dešinia
jame kietojo kuro greitintuve. 
Ši išvada buvo padaryta, 
peržiūrėjus naujus video įra
šus ir nuotraukas, kuriose, 
kaip pažymėjo James Thomp
son . N A S A k o m i s i j o s 
vicepirmininkas, aiškiai maty
ti įkaitusių dujų nuotėkis iš 
dešiniojo kietojo kuro greitin
tuvo. Po to atsiradusi toje 
vietoje, kur kietojo kuro 
greitintuvas sujungtas su 

Svarstymai apie 
partizaninį karą 

Gorbačiovas žada 
atvykti Amerikon 
Washing tonas . — Prezi

dentas Reaganas ir išvažiuo
jąs sovietų ambasadorius 
Dobryninas kalbėjosi 75 minu
tes, ne 15, kaip buvo planuo
ta. Atsisveikinimo pokalbyje 
dalyvavo sekretorius Shultz, 
Baltųjų Rūmų štabo viršinin
kas Donald Regan, valstybės 
saugumo patarėjas admirolas 
Poindexter ir jo padėjėjas Do
nald Fortier bei sekretoriaus 
asistentė Europos reikalams 
Rozanne Ridgway. 

Ambasadorius Dobryninas 
atsisveikindamas padovanojo 
prezidentui elektrinį arbatos 
virtuvą (samavorą) ir devy
nias rusų vaikų stovylėles. 
Dobryninas, 66 metų amžiaus, 
į Baltuosius Rūmus atvyko su 
lazda, nes jis Maskvos gatvė
je neseniai krito ant slidaus 
šaligatvio ir susižeidė. 

Pasimatyme aptarti Gorba
čiovo kelionės į Ameriką 
planai. Dobrynino įteiktame 
Gorbačiovo laiške sakoma, 
kad Maskva nestato jokių 
sąlygų viršūnių susitikimui. 
Gorbačiovas atvyks į Ameri
ką greičiausia liepos mėn. 
Gorbačiovas pasakė antra
dienį Togliačio mieste, jog jis 
norėtų, kad viršūnių susitiki
mas neštų praktiškus rezul
tatus, kad būtų ž e n t a s žings
nis pirmyn ginklų lenktynių 
sustabdyme. Ženevos viršū
nių konferencijos atmosferai 
buvo suduotas smūgis, kai 
A m e r i k a p a r e i k a l a v o 
sumažinti sovietų diplomatų 
skaičių Jungtinėse Tautose; 
kai Amerikos karo laivai 
įplaukė į sovietų teritorinius 
vandenis netoli Krymo; kai 
Amerika puolė Libiją ir tęsė 
savo branduolinių ginklų 
bandymus Nevadoje. pasakė 
Gorbačiovas. 

Balandžio 8 d. turėjo įvykti 

dar vienas ginklų bandymas 
Nevados dykumoje, tačiau jis 
buvo atšauktas, sakoma, dėl 
oro sąlygų ir nepalankių vėjų. 
Prie bandymo įrengimų buvo 
areštuoti 12 žmonių, protes
tuojančių prieš branduolinius 
ginklus, jų tarpe žinomas 
aktyvistas Daniel Ellsberg. 

Izraelio darbo 
partijos kongresas 

J e r u z a l ė . — Izrae l io 
premjeras Perės atidarė val
dančios darbiečių partijos 
metinį suvažiavimą. J i s 
patvirtino, kad finansų minis-
teris turi pasitraukti, tačiau jis 
galėtų pasilikti kabinete kito
je pozicijoje. Likudo partijos 
vadas Shamiras pasakė, kad 
premjero žodžiai yra labai 
rimti ir gali reikšti Izraelio 
koalicinės vyriausybės subyrė
jimą. Darbo partijos atstovai 
sutiko premjero žodžius ploda
mi. 

Dabartinė tautinės vieny
bės vyriausybė valdo Izraelį 
jau 19 mėnesių. Pagal koali
cijos sutartį, spalio mėn. užsie
nio reikalų ministeris ir 
premjeras turi pasikeisti 
pareigomis, tačiau stebėtojai 
mano, kad darbiečiai nepaleis 
premjero vietos ir bandys ją 
išlaikyti savo rankose. Jei 
koalicija sužlugtų, darbiečiai 
gali skelbti naujus rinkimus. 
Paskutinieji viešosios opinijos 
tyrimai parodė, jog 74 nuoš. 
visuomenės mano, kad Pere-
sas gerai eina premjero parei
gas. Klausinėjami apie užsie
nio reikalų ministerį Sha-
mirą, tik 51 nuoš. izraelie 
cių jį pagyrė. 

Darbo partijos suvažiavi-
man delegaciją atsiuntė Egip
tas su užsienio reikalų minis-
teriu Boutros Ghali priešakyje. 
Premjeras Perės vėl ragino 
Jordano karalių Husseiną 
bandyti atgaivinti taikos dery
bas su Izraeli i. 

Sofija. — Bulgarijos komu- gyventi iŠ pensijos, 
nistų partijos kongresas per- Užsienio stebėtojai rašo, kad 
rinko veteraną partijos vadą bulgarų kongresas buvo daug išoriniu kuro baku, liepsna 
Todor Živkovą dar vienai įdomesnis už Čekoslovakijos, sukėlė tokią aukštą tempera-
kadencijai. Šitame partijos kur seneliai bandė kalbėti apie turą, kad bake galėjo būti 
vado ir valstybės prezidento pažangą ir ateities užda-
poste Živkovas jau išbuvo 32 vinius, tačiau naujų veidų 
metus. Tai tikras veteranas, partijos vadovybėn neatėjo, 
ilgiausiai išbuvęs vadu. Kito nes jaunimas buvo išvaikytas 
tokio nėra visame komunis- kartu su Dubčeku dar 1968 

metais. tinių valstybių bloke. 
Bulgarų kongresas perrinko 

visus politbiuro narius. Tie 
patys asmenys liko ir partijos 
sekretoriate. Tose svarbiau
siose partijos pozicijose nauji 
žmonės buvo įvesti prieš 
kongresą, kuriam teko tik 
patvirtinti pakeitimus. 

Nors vyriausias vadas jau 
senelis, jis išgirdo Maskvos 

Rusijos Bažnyčia 
su Gorbačiovu 

pradeginta skylė. 
Galėjo prisidėti šaltas oras, 

kuris susilpnino dviejų grei
tintuvo dalių sujungime varto
tus guminius žiedus ar specia
lų „kitą" ar „glaistą", jį 
sukietino ir tuomet ėmė verž
tis dujos. 

Paskelbtos trys 
naujos 0SI bylos 
Washingtonas. — Teisin-

Maskva. Rusijos orto
doksų Bažnyčia paskelbė 
pareiškimą visiems krikščio- gumo departamento OSI sky-
nims apie karą ir taiką rius paskelbė antradienį, kad 
branduoliniame amžiuje, pradėta deportavimo procedū-

šūkius apie reikalą atnaujinti Pareiškime panaudota daug ra prieš tris vyrus, kurie nuslė-
partijos ir vyriausybės kad- Gorbačiovo sakinių apie taiką, pė, atvykdami į Ameriką ir 

Karas esąs sunki nuodėmė prašydami pilietybės, kad jie 
prieš Dievą ir žmoniją. Orto
doksų pareiškimą patvirtino 
Bažnyčios sinodas. Pa t s 
patriarchas Pimen yra sovie
tų taikos komiteto aktyvus 

New Yorkas . — „U. S. 
Nevvs and World Report" 
paskelbė \Villiam Broyles 
straipsnį apie partizaninius 
karus. Straipsnis pavadintas: 
Ko mes turėjome išmokti iš 
Viet Congo? 

Autorius pradžioje sako, 
kad jis. ne taip, kaip daugelis 
žurnalistų ar politikų, yra pats 
šaudęs į komunistus ir komu
nistai yra šaudę į jį. J is tą 
mini, nes Vietnamo atmini
mai vis dar įveliami į debatus 
apie Nikaragvą ir jos ,.kont-
ras". Laikai pasikeitė. Dabar 
Amerika yra partizanų pusė
je, o rusai ir jų sąjungininkai 
kovoja prieš partizanus trijuo
se kontinentuose. Taigi, iš 
Vietnamo klaidų, kurias mes 
darėme, tegu mokosi rasai, o 
mums reikėtų mokytis iš parti
zanų, kurie prieš mus kovojo. 

Toliau autorius rašo apie tas 
pamokas. Partizanai nesi-
dera, jie kovoja. Viet Congas 
atsisakė derėtis per 14 metų. 
Afganistano kovotojai nesi-
derėjo septynerius metus. 
Partizanai ir vyriausybės, 
prieš kurias jie kovoja, nėra 
dvi politinės partijos. Jie neno
ri tartis, jie nori vienas kitą 
žudyti. Tokie partizanai, kurie 
siekia teisės derėtis, nėra verti 
paramos. Ar šimtas, ar penki 
šimtai milijonų paramos iš 
mūsų pusės neatveš sandinis-
tų prie derybų stalo. 

Autorius rašo, kad ginklai 

rus. Politbiure net šeši nariai 
ar kandidatai yra 53 metų 
amžiaus ar jaunesni. Du yra 
dar nesulaukę 50 metų, jų 
tarpe ir naujasis premjeras 
Georgi Atanasov. Tas atjauni
namas pasirodė ir naujajame narys. Kijevo patriarchas 
centro komitete. Iš 250 narių Filaretas net pareiškė, kad 
savo vietos neteko apie 80 reikia panaikinti ginklų 

karo metais buvo nacių 
koncentracijos stovyklos 
Mauthausen, Austrijoje, sar
gai, nacių SS bataliono nariai. 
Kaltinami karo nusikalti
mais: rumunas Martin Bar-
tesch, Chicagos miesto šiauri
nio E d g w a t e r r a j o n o 

įsisenėjusių part iečių. Jų bandymus. Jei nebus bandy- daugiabučio pastato džiani-
vietas užėmė „jaunuoliai" iš 
provincijų, rajonų ar miestų 
komitetų. 

Bulgarijos partijos kongre
se nebuvo kalbų apie refor
mas. Živkovas nekalbėjo apie 
„praeities klaidas", nes praei
tis — jis pats. Buvo kalbama 
apie metodų tobulinimą, ypač 
ekonominėje srityje. Buvo 
pabrėžta, kad partijos tikslai 

mų, tai nebus ir kosmoso mili
tarizavimo. 

CSI biuletenis 
apie Lietuvą 

Ciur ichas . — Tarptautinės 
organizacijos „'"hristian Soli-
darity International" leidžia
mas biuletenis beveik kiekvie
name savo numeryje pateikia 
žinių iš Lietuvos. Biuletenio 

liko tie patys, tik laikų keiti- s k a i t y t o j a i yra informuojami 
apie Lietuvos Bažnyčios ir jos 
tikinčiųjų dabartinę padėtį, 
apie religinės laisvės varžy
mą Lietuvoje, tikinčiųjų diskri 
minavimą taip pat yra iške-

masis atnešė naujus reikala
vimus ir buvę metodai jau 
išsėmė savo galimybes, tenka 
ieškoti naujų kelių, kurie 
patenkintų ,,technologijos 
revoliucijos" reikalavimus. 

Sudaryta ekonominė taryba 
eis kelių ministerijų pareigas. 
Tos tarybos štabas susidės iš 
200 specialistų, o iš šešių 
panaikintų ministerijų teks _ Trafce lankėsi Jordano 
atleisti 3,000 biurokratų. Jie kara l ius Husseinas. J i s 
susirūpinę gauti naujus dar- pareiškė, kad visos arabų 
bus. jei amžius dar neleidžia šaiy<, turėtų remti Iraką 

torius, atvykęs Amerikon 1955 
m. ir pilietybę gavęs 1966 m.; 
Stefan Leili iš Clifton, N.J., 76 
m. amžiaus ir Josef Wieland iš 
Burlingame, Calif., 77 m. 
amžiaus, gimęs Jugoslavijoje. 

OSI direktorius Neal Sher 
pareiškė, kad bylos pradėtos, 
kai buvo rasti kaltinamieji 
dokumentai, liečia Maut-
hauseno stovyklos praeitį. 
Gali būti daugiau panašių 
bylų. 

— Amerika išdavė iš Mek 
sikos pabėgusį buvusį Mek 
sikos miesto policijos vi^inin-

liamos tikinčiųjų pastangas ^3. kuris ten kal'.inamas 
ginant jiems priklausančią milijonų dolerių pasisavinimu 
teisę laisvai išpažinti savo i r kitais nusikaltimais 
religinius įsitikinimus. — Peru vyriausybė, kuri turi 

užsienio bankams 14 bil. dol. 
skolų, pareikalavo, kad išsi
kraustytų Tarptautinio Valiu
tos Fondo atstovybė, kuri kišo
si į Peru reikalus. 

Amerikai parūpo 
VValdheimo praeitis 
Washingtonas. — Teisin

gumo departamento specialių 
investigacijų skyrius paskel
bė, kad šiomis dienomis ir 
Amerika pareikalaus slaptų 
Jungtinių Tautų dokumentų, 
liečiančių buvusio J T sekreto
riaus Kurto Waldheimo praei
tį ir veiklą karo metais. 
Direktorius Neil Sher pasakė, 
kad iki šiol „neturėjome reika
lo tyrinėti jo praeitį". Tik 
dabar atsirado tikrieji įrody
mai ir dokumentai, pasakė 
OSI direktorius. 

Iki šiol tik Austrija ir Izrae
lis pareikalavo JT dokumen
tų. Tartptautinėje spaudoje 
keliamas klausimas, kodėl tik 
dabar buvo susidomėta Wald-
heimo praeitimi. Sakoma, kad 
dokumentai pradėjo kilti į 
viešumą Austrijos rinkimams 
artėjant, nes jo konkurentai 
socialistai norėjo diskredituo
ti savo politinį priešą. 

Keliamas klausimas, kodėl 
pati Jugoslavija dokumentų 
nereikalavo, nors Jugoslavija 
dar 1947 m. savo karo nusikal
timų raporte buvo Waldheimą 
pasmerkusi. Kovo 27 d. Ju
goslavijos užsienio reikalų 
pareigūnas Alexander Stanic 
pasakė, kad Jugoslavija dar 
1948 m. sausio mėn. pasiuntė 
dokumentus Jungtinių Tautų 
Karo Nusikaltimų komisijai. 
Dokumentų turinį tuo metu 
skelbė Jugoslavijos ir kitų 
tautų spauda. Kodėl paskui 
viskas nutilo, niekas nežino. 
Kai kurie komentatoriai sako, 
kad sovietai naudojo Wald-
heimą savo naudai, šantažuo
dami jį ir grasindami paskelb
ti jo praeities nusikaltimus. 
Jis buvo išrinktas JT gen. 
sekretoriumi 1971 ir vėl 1976 
m. Sovietų pasiuntinybės 
spaudos ryš in inkas New 
Yorke Anatoly Kudjakov 
pasakė, kad niekas nebandė 
tyrinėti Waldheimą, Sovietų 
Sąjungą nieko nežinojo. 

nepadaro kovotojų. Contras 
dabar naikinami sandinistų 
turimų rusų helikopterių, 
tačiau mes neįbauginome Viet 
Congo. savo helikopteriais, 
kurių turėjome tūkstančius. 
Mes juos deginome napalmu, 
sprogdinome B-52 lėktuvais ir 
šaudėme naikintuvais, daužė
me artilerija ir jūrų laivų 
patrankomis. Tačiau jie vis 
kovojo. Viet Congas ar 
Afganistano sukilėliai kovotų 
pagaliais ir akmenimis. Tokie 
partizanai, kurie kovotų tik su 
t inkamais ginklais , yra 
pralaimėtojai. 

Partizanai ne visada laimi. 
Rusai dar valdo Afganistaną, 
Vietname mūsų nenugalėjo 
partizanai. Jie buvo jau beveik 
išnaikinti ir į laimėjimą 
atvažiavo ant Šiaurės Vietna
mo tankų. Geriausi partizanai 
yra tie, kuriuos sunku 
kontroliuoti. Jie prasti sąjun
gininkai. Kiniečiai pasimokė 
iš Viet Congo, Jordanas ir 
Libanas pasimokė iš pales
tiniečių. Partizanai būna 
nepriklausomi. Afganistano 
laisvės kovotojai nepriklauso 
nuo mūsų, tačiau contras — 
priklauso. Paprastai tautos 
dauguma neremia užsienio 
sąjungininkų. Taip buvo parti
zaniniuose karuose Amerikos 
revoliucijos metu, taip yra 
Afganistano sukilime. 

Autorius rašo. kad parti
zanai yra geras būdas erzinti 
kitą galybę, tai įrodė Viet 
Congas ir afganai. Jei mes to 
siekiame Nikaragvoje, tai con-
trų rėmimas yra tinkama poli
tika. Jei tačiau, kaip sako 
prezidentas Reaganas, mūsų 
saugumui gresia pavojus, tai 
partizanų čia neužteks. Rusai 
nesiuntė kokių sukilėlių kovo
ti su vengrais 1956 m. ar su 
čekais 1968 m. Jie atsiuntė 
Raudonąją armiją. Jeigu 
Nikaragva tikrai sudaro tokią 
masinę grėsmę šitai hemisfe
rai ir mums. tai turime supras
ti, kad partizanų rėmimas 
neves į derybas ir tikriausiai 
nenuvers sandinistų. Tai 
padaryti galėtų tik Amerikos 
kariuomenė, panašiai, kaip 
Šiaurės Vietnamo kariuo
menė laimėjo Vietname. 
S a n d i n i s t a i ge ra v a l i a 
v a l d ž i o s nea t i duos . Jų 
nenuversime panašia opera
cija kaip Grenadoje. Geresnis 
modelis būtų sovietų invazija 
Afganistane. Dramatiškame, 
netikėtame puolime jie išmetė 
parašiutininkų diviziją Kabu
le, išnaikino afganų vyriausy
bę ir pastatė savo. Tokios 
intervencijos gali nešti ir 
netikėtų padarinių, kaip rusai 
atrado Afganistane ir Izraelis 
— Libane. Nėra lengvo kelio 
n u v e r s t i į s i s t i p r i n u s i ą 
vyriausybę. Reikia drąsos, 
kraujo ir daugybės aukų. Mes 
galime trukdyti Nikaragvai 
per kitus, tačiau ilgainiui 
mums reikės arba išmokti 
gyventi su sandinistais. arba 
reikės patiems juos nuversti, 
rašo \Villiam Broyles, Jr. 

KALENDORIUS 
Balandžio 10 d.: Makarijus, 

Kleope. Mintautas, Kilnutė. 
Balandžio 11 d.: Stanislo

vas, Gema. Vvkintas, Daugai-
lė. 

Saulė 
6:24. 

ORAS 
teka 5:21, leidžiasi 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 53 1.. 
naktį 40 1. 
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jLnsinPvos 

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

CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvos Vytių centro valdy
bos susirinkimas kovo gale 
į vyko A l l e n t o w n , PA. 
Susirinkimą pradėjo Lietuvos 
Vyčių centro valdybos 
pirmininkas Pranas Petraus
kas iš Syracuse, NY. Dvasios 
vadas kun. Antanas Jurgelai
tis iš Providence, RL, sukal
bėjo maldą. Lehigh Valley, PA, 
kuopos pirmininkas Albertas 
Klizas pasveikino susirin
kusius. 

Susirinkime dalyvavo Vidu
rio Atlanto, Vidurio Centro, 
Vidurio Amerikos ir Naujo
sios Anglijos apygardų 
pirmininkai ir nariai pateik
dami pranešimus. 

Niujorkietė Mary York 
pranešė apie Laisvės statulos 
restauracijos darbus ir lėšas. 
Lietuvos Vyčiai jau-gerokai 
priartėjo prie užsibrėžto tikslo 
ir bendra aukų suma bus 
paskelbta birželio mėnesio 
susirinkime. 

Buvo svarstomas Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejus ir 
kokį vaidmenį tame labai 
svarbiame įvykyje turės Lietu
vos Vyčiai. Šventas Tėvas lai
kys pagrindines šv. Mišias 
Romoje, 1987 metų birželio 14 
d. 

Vytauto Kašubos sukurtas 
gražus memorialinis medali-
jonas, kuriame puikiai pavaiz
duoti trys Lietuvos krikšto 
periodai. Medalijonas jau dir
bamas Medallic Art kompa
nijos. Medalijone atvaiz
duotas laikas, kada 1251 
metais karalius Mindaugas, 
su nedideliu skaičiumi lietu
vių, priėmė krikščionybę. 
1387 metais Didžiojo Kuni
gaikščio Jogailos pastan
gomis buvo pakrikštyta 
Aukštaitija ir Lietuva prisi
jungė prie tikinčių kraštų. 
Trečias laikotarpis buvo kada 
Didysis Lietuvos Kunigaikš
tis Vytautas 1413 metais įvedė 
Žemaitiją į krikščionių tarpą. 
Tie trys laikotarpiai atvaiz
duoti medalijone, kurį bus 
galima įsigyti apie šių metų 
liepos 15 dieną. Medalijono 
komiteto pirmininkė Loretta 
Stukienė jau priima užsaky
mus. Jos adresas: 234 Sunlit 
Drive, Watchung, New Jersey 
07060. 

Steigiama Jaunimo darbo 
jėga, kurios pirmininkė yra 
Marytė Lepera iš Philadelphi-
jos. 

Buvo svarstomas 73-čiasis 
Visuotinis Lietuvos Vyčių 
suvažiavimas, kuris įvyks 
rugpjūčio 7-10 dienomis Allen-
town, PA, Hiltono viešbutyje. 
Centro valdybos atstovė Helen 
Shields (iš New Yorko) bus 
suvažiavimo pirmininkė ir 
certro valdybos nariai. Trečio
ji vicepirmininkė Elsie Kos-
minsky iš Frackville, PA, 
tarpininkaus centro valdybos 
nariams ir suvažiavimo komi
tetui. 

Nariai buvo prašomi remti 
Lietuvių Maldos dieną, kuri 
jvyks šių metų birželio 14 d. 
Our Lady of Chenstochowa 
šventovėje Doyletown, PA. 

Ateinantis susirinkimas 
įvyks birželio mėnesį AHen-
town, PA. 

Ann Vargo 
Vertė 

Apolonija Žiaušienė 

NAUJASIS KLEBONAS 
- LIETUVOS VYTIS 

Kunigas Jonas Kuzinskas 
vasario 1 d. buvo paskirtas į 
Nekalto Prasidėjimo parapiją 
klebono pareigoms. Vyskupas 
A. L. Abramowicz pravedė 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

apeigas, kurios vyko šv. Mišių 
metu 5:30 v.v. 

K a r d i n o l a s B e r n a r d i n 
paskyrė kun. Kuzinską nau
juoju Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonu. Tas parei
gas jis perėmė iš 32 metus 
klebonavusio mons. D.A. 
Mozerio. 

Kunigas J o n a s gimęs 
Waukegan, IL, kur jis baigė 
Šv. Bartolomėjaus mokyklą. 
Ją baigęs įstojo į Quigley 
paruošiamąją seminari ją 
Chicagoje. 1952-ais metais 
kardinolas Stritch suteikė jam 
kunigo šventimus. Dirbo Šv. 
Tomo apaštalo, Šv. Jurgio, ir 
Marąuette Parko parapijose 
Chicagoje. 

1973-čiais metais kardi
nolas Cody kun. Kuzinską 
paskyrė administruot i , o 
vėliau ir klebonauti Šv. 
Bartolomėjaus parapijai, ten 
kur jis užaugo. Po šešių metų 
darbo buvo perkeltas naujon 
parapijon, Our Lady of Vic-
tory, taip pat Chicagoje. Per 
paskutiniuosius 25 metus 
tarnauja Chicagos arki die
cezijos vedybų tribunole. 

Nekalto Prasidėjimo parapi
ja yra Lietuvos Vyčių 36-os 
kuopos namai. Kuopa džiau
giasi turėdama kunigą Joną 
savo nariu; tikisi ateityje kar
tu glaudžiai dirbti parapijos ir 
Vyčių organizacijos labui. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

36-TOJI KUOPA 
NESNAUDŽIA 

Lietuvos Vyčių 36-toji kuo
pa buvo aktyviai įsijungusi į 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos Mardi gras šventę. Vyčių 
kioską įrengė Scottie Žukas; 
jai talkino Al Žukas, Vyto 
Abraitis, John Pet ra i t i s , 
Evelyn Ozelis, Irene Norushis, 
Ruth Kazlauskas, Joe Marti-
konis, Ray Wertelka, Victor 
Utara, Vince Samaška, Walter 
Kalvaitis, Alina Vadeišienė ir 
Ed. V aiškis. Mary Kincius ir 
Helen Meizis scenoje atliko 
vaidinimėlį. Jos ir jaunes
niems vaidintojams padėjo 
scenoje atlikti kūrinėlį. 

Standard Federal Savings 
taupymo bendrovėje buvo 
išstatyta Vinco Samoškos 
nemaža gintaro puošmenų 
paroda Banko klientai galėjo 
pasidžiaugti g in ta r in ia i s 
papuošalais, tautiniais drabu
žiais aprengtomis lėlėmis ir 
įspūdingais Rūpintojėliais. 

Kuopos vasario mėnesio 
susirinkime paminėjome 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę Mūsų narė Salomėja 
Daulienė kalbėjo apie šios 
dienos svarbą tautos istorijos 
raidoje Šiame susirinkime 
pasveikinome naująjį parapi
jos kleboną kun. Joną Kuzins
ką. Sėkmės jam naujoje sielo
vadoje'. 

Ruth Kazlauskas įsiparei
gojo Lietuvos Bažnyčios 
Kronikoms aukų rinkimo koor
dinatorės darbui 36-toje kuopo
je. Kronikos iškelia Lietuvos 
tikinčiųjų skriaudas lais
vajam pasauliui. Visiems 
Vyčiams tai yra labai opus 
reikalas. Kviečiame auka 
prisidėti prie šio reikalo. 
Aukas siųsti Ruth Kazlaus
kas, 2453 W. 45th Place, 
Chicago, IL 60632. 

„Spirgučiai" 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

VEIKLA VIDURIO 
A M E R I K O S A P Y G A R 

DOJE 
A p y g a r d o s s u r u o š t o j e 

Maldos dienoje nariai savo 
maldose prisiminė Lietuvą. 

Mūsų metinės Šv. Mišios 

„Iietuvos prisiminimų" bankete buvusią Lietuvos {jeneraline konsu
le -Juzę Daužvardienę prie garbės stalo lydi Vincas Samaška. 

Nuotr. J . Tamula ič io 

(mirusių narių atminimui) įvy
ko kartu su ypatingąja 
rekolekcijų diena. Šeiminin
kai buvo tėvai marijonai. 
Viskas vyko jų gražioje koply
čioje Chicagoje. Reiškiame 
ypatingą padėką geriems tėve
liams kun. Petrui Cibulskiui, 
kun. Vaškui, broliui Tadui 
Margiui ir broliui Vincentui 
Zvingilai. Mūsų centro valdy
bos dvasios vadas kun. Anta
nas J. Jurgelaitis, OP. atvy
kęs iš Providence, RL buvo 
šios „Dievo dienos" modera
torium. Visi ta diena buvo 
patenkinti ir dėl to ši padėka 
tėvams marijonams bei die
nos rengėjams reiškiama. Ge
rai darbus atliko pirmininkės 
Estelle Rogers ir Julija Zakar-
kienė su savo komitetais: 
Algirdu Zakarka. Paulium ir 
Zuzana Binkiais , Irena 
Sankute, Algirdu Braziu, 
Marija Juzėnaite. Eleonora 
Kasputiene, Sabina Klatt ir 
vyčių draugais John Henson, 
Rose Negrelli ir Josephine 
Morgan. 

Kun. Jurgelaitis pravedė 
rekolekcijas ir aukojo šv 
Mišias. Giedojo Marija Juzė
naite, skaitė Marija Kinčius, 
aukas rinko Eleonora Kaspu
tiene ir Dutchie Yuknis. 
Aukojimo dovanas nešė Algir
das Brazis su Estelle Rogers. 
Tą dieną buvo suruošti ir 
skanūs pietūs tėvų marijonų 
užkandžių salėje. 

Kun. Jurgelaitį tą savait
galį globojo seserys kazimie-
rietės ir jų kapelionas. Algir
das ir Julija Zakarkai, (kurie 
iškėlė ypatingą 40-ties metų 
jubiliejaus vakarienę kunigui. 
Dutche Yuknis ir El l ie 
Kasputis (iškėlusi atsisveiki
nimo balių), ir Estelle Rogers 
(palydovė). Visi laukiame 
kunigo Jurgelaičio sugrįžimo 
sekančiais metais rekolekci
joms. 

Prieš apygardos žiemos 
susirinkimą pirmininkas A. 
Brazis sušaukė valdybos narių 
posėdį, (kuriam šeimininkavo 
Irena Sankutė) apspręsti 
ateinančių mėnesių veiklos 
gaires. Vienas svarbus spren
dimas — tai parinkimas vysk. 
Vincento Brizgio. kaip „Lie
tuvos prisiminimų" bankete 
pagerbiamo asmens. 26-tasis 
metinis „Iietuvos prisimi
nimų" banketas jvyko Marti-
nique salėje vasrio 23 dieną. 

Žiemos susirinkimas įvyko 
šeštadienį, lapkričio 30 d. 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos salėje. Čia šeimininkavo 
36-toji vyčių kuopa ir daly
vavo n e m a ž a s ska ič ius 
apygardos narių. Po susirin
kimo įvyko 1-mo ir 2-ro laips
nių ritualai, kuriuos pravedė 
ritualų komiteto pirmininkė 
AnnMarie Kassel. kun. Fabi
jonas Kireilis. Albertas 
Zakarka, Irena Sankutė. 
Teresė Strolienė ir Albertas 
Dagis. Džiaugiamės, kad 
klebonas mons. D. A. Mozeris 
pasve ik ino su s i r i nk imo 
delegatus. Kitas susirin
kimas vyko Šv. Kazimiero 
minėjimo metu; jo šeiminin 

kais buvo 13-toji Chicagos 
kuopa. 

Vyčių šokėjai ir jaunučių 13-
toji kuopa Mokslo ir pramo
nės muziejuje atliko lietu
viškų kūčių įscenizavimą 
,,Christmas Around the 
World" festivalyje. Mūsų šokė
jai , vadovaujami Prano 
Zapolio, ir toliau sėkmingai 
reprezentuoja vyčiams lietu
viškuose bei kitataučių pobū
viuose. Neseniai šokėjai 
pasirodė ir Chicagos miesto 
rengiamame „International 
Folk Fair", Donnelley Hali. 

Apygardos jauniai, globo
jami vicepirm. Marijos Deks-
nis ir Julijos Zakarkienės, 
neseniai turėjo susirinkimą 
Zakarkų namuose. Šiame 
susirinkime įvyko valdybos 
rinkimai, buvo aptartos metų 
veiklos gairės, ir Žinoma, 
pasilinksminta, Jeigu žinote 
jaunuolį ar jaunuolę, kurie 
domisi vyčių veikla, prašoma 
susisiekti su Marija. 

Vyčių choras ir apygarda 
surengė naujosios kasetės 
„Septyni paskutinieji Kris
taus žodžiai" pristatymą. 
Kasetė meniškai vertinga. 
Tikimės, kad visi ją įsigys. Dėl 
jos įsigijimo kreiptis į Ann
Marie Kassel. įks 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

NEW HAVENO VYClŲ 
KALAKUTŲ MEDŽIOKLĖ 

1986- tųjų metų valdybos 
sąstatą sudaro dvasios vadas 
kun. Karalis, pirm. Pranas 
Peterson, 1-sis vicepirm. 
Albertas Gutauskas, 2-oji 
vicepirm. Marija Geipel, 
iždininkė Ona Meskins, finan
sų sekr. Aleksas Gedrim, 
protokolų sekt. Audronė Toole, 
korespondentė Elena Balchus, 
ritualų komiteto pirm. Bernice 
Barile, tvarkdariai — an-
tanas Kordqrsky ir Isabelė 
Peterson, patikėtiniai — Karo
lis Dėkas, Elena Medley ir 
Brunonas Strimaitis ir narė 
Eleonora Gutauskienė. 

Praėjusių metų veiklą užbai
gėme metiniu kalakuto šaudy
mu ir pirmuoju bulvinių bly
nų festivaliu gruodžio mėnesį. 
Blynai! Kalnų kalnai blynų 
buvo iškepti! Bulvių lupėjai 
bulvių lupenose buvo įstrigę 
ligi kaklo, bandydami paten
kinti bulvinių blynų paklau
są. 

Pranas Antin surengė įspū
dingą kalakuto šaudymą. 
Blynai ir dešros vėl atnešė 
gerą pelną. 

Kuopos pirmininkas Pranas 
Peterson narius sukvietė kalė
diniam baliui. Bufetas buvo 
perkrautas maistu, gėrimais. 
Turėjome progos pašokti prie 
akordeono muzikos. 

Prie šių renginių pasiseki
mo darbų prisidėjo Teresė 
S t r i m a i t i e n ė , Mada iyn 
Cronin, Sam Meshako, Elzbie
ta Gybowski, Don ir Marijo
nas Cappelli bei kiti valdybos 
n a r i a i - Elena Balchus 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

IŠAIŠKINTA 
POGRINDŽIO 
SPAUSTUVĖ 

M a s k v o j e l e idž i amo je 
„Sovietskaja kultūra", sausio 
21 d. laidoje rašoma, kad 
penki lietuviai buvo nuteisti 
už nelegalių religinių spaus-
dinių paruošimą. Du jų buvo 
nuteisti kalėjimo bausmėmis, 
o likusieji — administraci
nėmis baudomis. 

Pasirodo, kad nusikaltusieji 
prieš sovietinę tvarką šią 
spaustuvę įstengė išlaikyti net 
7 metus Gargžduose, Klaipė
dos rajone, Lietuvos šiaurės 
vakaruose. Buvo spaus
dinama kalėdinės ir velykinės 
kortelės, kalendoriai ir 
maldaknygės. 

Pagal pranešimą, į teismą 
liudytojais buvo kviečiami 60 
kunigų, tačiau tiktai 2 jų teis
me pasirodė. 

Spaustuvės vedėju buvo 
Stanislovas Murauskas, J is 
nuteistas trejų metų bausme. 
Jo bendradarbis Donatas 
Jonutis nuteistas dvejų metų 
kalėjimo bausme. Kiti nuteis
tieji — Zigmantas Muraus
kas, Alfonsas Vaičekauskas ir 
Stasys Mitkus. y . 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

IŠ 109 KUOPOS VEIKLOS 
M e t i n i u o s e Komun i jo s 

pusryčiuose dalyvavo gausus 
būrys narių bei svečių. Šv. 
Mišios buvo atnašautos Šv. 
Aloyzo parapijos bažnyčioje; 
klebonas kun. Dunn bažny
tinių apeigų lietuviškumą 
išlaikė tikrai aukštame lygy
je. Po Mišių mokyklos valgyk
loje buvo paruošti pusryčiai, 
kurių metu buvo programa, 
supažindinanti klausytojus su 
šv. Kazimiero gyvenimu. Taip 
pat buvo įteikti Vyčių organi
zacijos pirmieji laipsniai. 

Prisimintinas ir Vasario 16-
tos minėjimas, kuriame kalbė
jo Kęstutis Miklas. J i s klausy
tojams pr is ta tė Lietuvos 
istorijos apybraižas bei šių 
dienų tautai rūpimas prob
lemas. Svečių tarpe buvo ir 
Jonas Adomėnas, Vidurio 
Atlanto Lietuvos Vyčių apy
gardos vicepirmininkas ir 
kaimyninės Maspetho 110-tos 
kuopos pirmininkas. 

Tai tiek iš Great Neck 109-
tos Lietuvos Vyčių kuopos 
veiklos. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis. Jr. 

LIETUVOS VYČIAI 
NEW YORKE 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo sukak
tuvės 1986-tais metais, atžy-
minčios ne tik 68-tąją šios 
tautinės šventės sukaktį, bet 
taip pat ir Lietuvos valstybės 
735-sius metus buvo ypatin
gai švenčiamos. New Yorko 
miesto burmistras Ed Koch su 
miesto seimelio nariu Walter 
Ward ir kitais miesto parei
gūnais įteikė Lietuvos Vyčių 
110-tos kuopos delegacijai 
(vadovaujamai Jono Adomė
no) tai dienai skirtą prok
lamaciją. Šia proga Nepri
klausomos Lietuvos vėliava 
plevėsavo virš miesto rotušės 
New Yorko mieste. Al Marcei, 
Walter Ward as i s t en tas , 
tvarkė šias apeigas. 

Gruodžio mėnuo prasidėjo 
metiniu kalėdiniu pobūviu. 
Maspetho 110-tos kuopos 
pirmininkas Jonas Adomėnas 
suorganizavo šias l inks
mybes, neužmiršdamas padė
koti ir maisto paruošėjoms 
Adelei ir Louise Dauzickams, 
Marijai Gilbert. >May John
son, Lottie Ulrich, Antanui ir 
Elenai Yakaičiams ir Vladui 
Klosis. Padėka reiškiama ir 
Joe Thomas už jo paruoštą 
muzikinę programą. 

Kuopa džiaugiasi su Al 
Marcei jam su žmonele Char-
lotte sukūrus naują šeimą. 
Geros kloties! 

Brenda Bell-Razickas 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

Dft. LINAS A. SI0RYS 
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2434 W. ' I Street, Chicago 
Tel. 434-5849 'veikia 24 vai.) 

Vai pirm, antr.. ketv , penkt 
nuo 12 iki 6 v.v 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So, Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsil-epia. skambinti 927-0600 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. - 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-7; 
antr ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai 

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

DR. L OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURC-Ė 
SPECIALYBĖ - NERVU 'R 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 ML 103rd Street 
Valandos pagal susiturima 

Ofiso tel. — 582-022Į 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirm , antr., ketv. ir penkt. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto)* 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hnls 

(Ant 95th St. 1 blokas į rytus nuo Roberts Rd.) 
T«l. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel . RE-liance 5-1811 

DR. VtfALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai. vak 
Trec\ ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KTRAS 
DR. ŪDRA KTRAS 
DANTŲ GYDYTOJOS 

26S9 *V. 59 St. ChiciKO 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskyrus tre<? Sešt *2 iki4 vai popiet 

OR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. R t 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 ML 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr. ir 
ketv 9-12. Penkt 1 1 - : 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez ;"R 0.5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4. 

6-0, antr 12-6 penkt. 10-12; 1 6 

Te!. 436-7700 

VIDAS J. NEMICKAS. M D. 
F A . C . C . 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S- Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal -.usitarima 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURG1IA 
6132 S. Kedzie. Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eve Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia ; vakarus nuo H^rierr Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
iKalba lietuviškai.' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždarvta rrec\ 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė — Chirurgna 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8S2-083O 
Vai: pirm., ^ntr . ketv. ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 VV. 71st St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lawn, I I I . 
Tel.: 636-29°2 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p.p ir ketv. 2-5 p.p. 
šeši. paga! susitarimą 

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

776-94O0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VASK ASl 

GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
0648 So. Albany Avė Chicago 

\'^JPjntr to penkt. 3-5 
Kitos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gvdvtojas 

Kalbamo lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Austin) 

Valandos pagai susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

Ofs. tel. S86-3166; namu 381-3772 

Dft. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai. pirm , antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą ' 



SAVANORIO ATSAKOMYBĖ 
Kai spaudoje kartais pakri

tikuojami iškilesnieji mūsų 
žmonės — veikėjai, organi
zacijų vadovai, net meno kū
rėjai ar atlikėjai — jie dažnai 
pasijaučia užgauti ne dėl to, 

asmuo, einąs pareigas, kurių 
paprastai visi kratosi. Taip 
pat ir tam, kuris žada išlais
vinti Lietuvą už trejų, penkių 
ar net ir tik dešimties metų, 
keltini sunkesni reikalavimai 

kad jiems taikomoje kritikoje negu tam. kuris tą patį darbą 
nebūtų tiesos, o dėl to, kad 
jiems atrodo, jog jie turi 
„specialų dispensą" nuo bet 
kokios griežtesnės kritikos 
apskritai. Mes dirbame lietu
višką darbą, sako jie. be 
atlyginimo, iš pasiaukojimo, 

dirba be kokių nors kvapą 
užgniaužiančių pažadų. 

Nemanytume. kad šia 
prasme mūsų spauda būtų 
savanoriškai dirbančiųjų 
atžvilgiu žiauriai neteisinga* 
Juk, aplamai paėmus, savo 

SOVIETAI PANAUDOJA 
JAV TELEVIZIJĄ 

Amerikos žurnalistai Maskvoje nesistengia 
pažinti sovietinės tikrovės 

skirdami tam brangias poilsio organizacijų vadus kriti-
valandas, kartais net savo 
pačių materialinius išteklius, 
tai kokią gi teisę turi kas nors 
į mus svaidyti akmenis? 
Verčiau mums bent ačiū 
pasakytų... 

Nedera tvirtinti, kad šis 
argumentas būtų visiškai be 
pagrindo. Turbūt visi sutik
sime, kad iš profesionalo, 
gaunančio už savo darbą 
normalią algą ar honorarą, 
galima reikalauti kur kas dau
giau, negu iš darbininko sava
norio. Bet tai nereiškia, kad iš 
savanorio negalima nieko 
reikalauti. 

Priešingai, savanorystė taip 
pat turi savo garbę ir atsa
komybę. Savanoriškai imtis 
darbo tai ne tolygu imtis jį 
atlikti „bet kaip". Kartais 
geriau darbo visai neatlikti, 
negu atlikti jį tik „bet kaip". 
Tačiau net ir tais atvejais, kai 
žūt būt reikia daryti „ką 
nors", savanorio šokimas 
„gelbėti padėtį" nėra jam leidi
mas užmiršti visus stan
dartus. 

Asmuo, kuris manosi esąs 
virš kritikos vien dėl to, kad 
jis dirba ne už pinigą, yra 
nedaug ką mažesnis materia
listas už tą, kuris niekuomet 
neisaukoja ir dirba tik už pini
gą. Kas siekia savanoriškumo 
dingstimi išvengti kritikos, 
pasirodo menkinąs savo 
paties savanoriško darbo 
vertę. 

Taigi ir iš neapmokamo, 
pasiaukojamojo darbo galima 
šio to laukti ir reikalauti. 
Visas klausimas — ko ir kiek. 
Tikslesnių gairių nustatymas 
priklauso nuo atskirų atvejų 
ir aplinkybių. Štai, asmuo, 
užimąs visuomenines parei
gas, į kurias paprastai būna 
kietos varžybos (pvz., ALTo 
pirmininko) galėtų būti trak
tuojamas griežčiau, negu 

kuojame nepalyginamai 
rečiau ir švelniau, negu nelie
tuviškoji spauda bei televizija 
kritikuoja gyvenamojo krašto 
politikos bei biznio parei
gūnus. O ir mūsų muzikai bei 
kompozitoriai, pasiskaitę lietu
viškam laikrašty kietesnę 
recenziją, galėtų pagalvoti ir 
įsivaizduoti, kokios recenzijos 
jie už tą patį koncertą būtų 
susilaukę iš didžiosios ameri
kiečių spaudos... Ir šia proga 
įvertinti nors tai, kad lietu-
višioji spauda iš viso apie juos 
atsiliepė, kai amerikietiškoji — 
tylėjo. 

Kas į lietuvišką darbą atei
na su „plona skūra", greit 
pasijus demoralizuotas ir 
išmuštas iš vėžių. Deja, kiek 
tokių atvejų jau yra buvę, kad 
talentingas asmuo visiškai 
dingsta iš lietuviško akiračio 
tik dėl to, kad tarėsi esąs 
„neįvertintas" ir „nebegalįs 
pakelti" nuolatinės kritikos! 
Toks, prieš pasitraukdamas, 
turėjo gerai pasvarstyti, ką 
jam iš viso reiškė lietuviškas 
darbas: ar atsakomybės prieš 
tautą prisiėmimą, ar tik 
„asmeninio išsipildymo" 
troškimą? 

Idealu, jeigu šie abu elemen
tai visuomet sutaptų, tačiau 
dažniausiai tenka pasiganė-
dinti tik tuo (nuosaikiu) malo
numu, kuris savaime kyla iš 
gerai atliktos pareigos jaus
mo. Juk visas mūsų „lietu
viškas reiškimasis" ir yra 
iš esmės rezistencinis. Rezis-
tuojame prieš jėgas, kurios sie
kia lietuviškumą nuprasminti 
ir ištirpdyti. Bet argi rezisten
tai turi teisės jaustis nubaidy
ti kritikos? Jeigu kritika 
pagrįsta, ją reikia priimti kaip 
pamoką ir akstiną pasitaisyti, 
o jeigu nepagrįsta — tai į ją 
nusispjauti... ir toliau tęsti 
darbus. 

Eltos 1986 m. vasario mėn. 
informacijų biuletenyje psl. 15 
pateikiama žinių iš žurnalisto 
Andrew Nagorski knygos 
„Reluctant Farewell". Biulete-

BS. AS. 

kad „vieni kolegos tūno srai
gės kiaute, kai tuo tarpu kiti 
stengėsi ką nors įdomesnio 

nyje yra aprašoma minėto s u r a s t i ) 0 „įdomvbių" ten nie-
korespondento kelionė į k a d a netrūko ir netruks". 
Vilnių, jo susitikimas su vienu 
lietuviu "kunigu ir pastarojo 
nusiskundimas persekiojimu 
katalikų Bažnyčios ok. 
Lietuvoje. 

Šioje knygoje yra daugiau 
bolševikams ir JAV žinių 
tarnybų vadovams akis 
badančios tiesos, kurios nors 
dalelę atpasakoju. 

Autoriaus teigimu JAV 
diplomatai, žurnalistai ir kito
kie biznio tipeliai gyveno 
visiškai atsiriboję nuo rusiš
kos aplinkos. Nors kai kurie iš 
jų turėjo galimybę su rusais 
bendrauti socialiai, bet ir šių 
ryšių vengė. 

Suprantama, kad Sov. S-gos 
vyriausybė yra griežtai atsky
rusi savo piliečius nuo užsie-

tais ir užpildyti „žinių badą". 
Kiekvienas nesunkiai gali 
susiprotėti, kokias žinias jie 
galėdavo gauti iš komunisto 
valdžios tarnautojo 

Kodėl nesistengia? 

Autorius rašo, kad vienas 
JAV žurnalistas iš Atlanto 
pakrančių, kuris laisvai kal-

Prieš srovę 
Autorius pastebi, kad didžio

ji JAV žurnalistų dalis, lyg 
gerai ištreniruotos papūgos, 
kartojo sovietinio propa
gandos meistro Georgi Arbato-
vo žodžius, kurie būna pasaky
ti viena ar kita forma. Tačiau 
Kremlius neapkenčia tiesos 
ieškančių žurnalistų, tokių 
kaip A. Nagorski. 

Kaip pavyzdį jis pasakoja, 
kad norėjęs susitikti nepri
klausomoje Latvijoje gimusį 
1930 m. Adolfą Muhlbergą, 
vokietį, norintį išvykti į Vak. 
Vokietiją. A. Muhlbergas 
gyveno mažame Berendejevo 
miestelyje, 3,000 gyventojų, 

bėjo rusiškai, su autoriumi apie 100 mylių į š.r. nuo Mask-
nuėjo į v.eną pasimatymą su vos. Apie savo repatrijavimo 
rusu disidentu, tik neseniai bėdas jis norėjęs informuoti 
paleistu iš „beprotnamio". Šis žurnalistą, 
pasimatymas įvyko Puškino 

Knygos autorius 
Šio veikalo recenzijoje tilpu- niečių: iš Maskvos be atskiro 

šioje „Human Events" savait- leidimo, gauto prieš dvi dienas 
raštyje 10 nr. kovo 8 d. prieš numatytą kelionę, 
rašoma, kad Nevvsvveek korės- negalima toliau vykti kaip 25 
pondentas A. Nagorski, atvy- mylios. Vykstančius be lei-
kęs į Maskvą, buvo kaip tik dimo pakelėje tikrai sulaikys 
toks žurna l i s tas , kurio milicija ir sugrąžins į namus, 

j komunistų valdžia nepakentė P r i e š išvykdamas į Sov. S-
gą autorius galvojo, kad, kaip 
jis, taip ir jo kolegos gali bent 
šiek tiek susikalbėti su čia
buviais rusiškai, ir jis nepap-

Maskvoje jis turėjo daug gerų r a s t a i n u s t ebo. kad didžioji 
ir patikimų pažįstamų. Jis J A V žurnalistų dalis Mask-
dažnai išvažiuodavo iš Mask- v o j e beveik nekalbėjo rusiš-
vos, kur tik gaudavo leidimus k a i 0 ^ k a l b o s žinojimo tai 
nuvykti, kuo toliau nuo sos- j a u ^jį nenuvažiuosi... 
tinės, kad pažintų tikrą rusų 

aikštėje. Po šio pasikalbėjimo 
kolega pareiškė, kad, logiškai 
galvojant ir įvertinant esamą 
padėtį, tikrai tenka būti bepro
čiu, tapti disidentu. ..Man 

Kelionė automibiliu su kole
ga David Satter iš Maskvos 
ligi kryžkelės Perslavl-Za-
lesky vyko normaliai. Pasu
kus lauko keliu iš pagrindinio 

nuo pat jo pirmosios atvy
kimo dienos. Mat jis laisvai 
kalbėjo rusiškai, jo žmona 
buvo lenkiškos kilmės ir 

nenutrūkstamai disidentai į Berendejevo, paskutinės 13 
mylių buvo prastas, duobėtas 
kelias. Dar blogiau prieš pat 
miestelį kelias buvo užverstas 
žvyru ir vienas buldozeris 
kliudė pravažiavimą. Prisi
rinko ir daugiau automobilių. 
Laimei atsirado sunkvežimis, 
kuris išlygino pravažiavimą ir 

skambina telefonu, lyg tikri 
pamišėliai! Negi jie nežino, 
kad KGB pasiklauso mano 
pasikalbėjimų" — stebėjosi 
pokalbininkas. 

Autorius galvoja, kad 
daugumas JAV žurnalistų 
nesistengia informuoti jų v i r t i n e aut0mobilių pajudėjo į 
atstovaujamus laikraščius ar tikslą. Autorius vėliau suži-

gyvenimą. 
A. Nagorski atvyko į Mask

vą 1981 m. gegužy ir jau 1982 
m. rugpjūty buvo iš „rojaus" 
išvarytas. Išvarymo prie
žastyje nurodyta, „už žurna
listinėje veikloje neleistinus 
veiksmus". Mat jis buvo tikra 
rakštis Kremliaus akyse. Jis 
yra buvęs pirmasis JAV 
žurnalistas nuo 1977, kuris 
buvo išvarytas iš dirbančiųjų 
karalystės. 

Minėtas žurnalistas per 14 
Sov. S-je buvimo mėnesių 
suspėjo aplankyti aštuonis 
blogio imperijos miestus, net 
tokį kaip Sočj, kur vasaroja 
komunistiniai vadai, jis 
aprašė ten siaučiančią korup
ciją, o nuvykęs prie Afganis
tano sienos, kur gyventojų 
dauguma musulmonai, jis 

Sovietai į savo sostinę tėra 
įsileidę tik 30 JAV didžiųjų 
žinių tarnybų žurnalistų, ir 
autorius išvardina, kiek kuri 
organizacija ten turi savo 
atstovų. A. Nagorski teigia, 
kad jo ten gyventu laiko
tarpiu iš Associated Press 
(AP) 5-kių korespondentų tik 
vienas laisvai kalbėjo rusiš
kai. O iš visų 30 JAV žurna
listų Sov. Rusijoje gal tik pusė 
galėjo susikalbėti su vieti
niais gyventojais, kad jie be 
vertėjo pagalbos galėtų keliau
ti už Maskvos sienų. Yra žino
ma, kad visi Sov. S-gos 
žurnalistai, atvykę į Ameriką, 
ne tik laisvai kalba angliškai, 
bet turi ir platų žinių bagažą 
apie kraštą. 

Autorius taip pat teigia, kad 

žurnalus apie tikrąją būklę n o j 0 . k a d š i k l i ū t i s huvusi j a m 

Sov. imperijoje tik todėl, kad specialiai paruošta, kad nega
lėtų susitikti su minėtu A. 
Muhlbergu. 

Šiame veikale yra išryš
kinamas sovietinio gyvenimo 
nykumas, kuriame pilietis 
nemato jokių prošvaisčių. 
Autorius klausia, kiek ameri-

nenori užgauti komunistų, nes 
tik Kremliaus malonės dėka 
jie turi patogų gyvenimą. Tai 
negalima kitaip klasifikuoti 
kaip karjerizmu, aiškina auto
rius. 

Lenkti nugarą Kremliaus 
diktatūrai verčia ekonomiški kiečių žino apie pakilusį tik 
argumentai: Sov. S-je akredi- gimusių kūdikių mirtingumą 
tuoti žurnalistai iš darbdavio ar gyvenamo amžiaus ilgio 
gauna neapmokama butą su nukritimą po to, kai Sov. S-ga 
tarnu, apmokėtas atostogas iš pradėjo žengti pramoninės 
Sov. Sąjungos į bet kurį kitą pažangos keliu? 
pasaulio kraštą. Toks žur- Plačioje teritorijoje nėra 
nahstas po „sėkmingos" mėSos produktų, sviesto, vai-
komandiruotės į Sov. S-gą, 
taip pat gali tikėtis paaukš
tinimo tarnyboje. Tad kodėl 
kirsti šaką, ant kurios pats 
sėdi, klausia autorius. O savo 
straipsniais žurnalistai 
bolševikinės sistemos ir KGB 
teroro negali nei sušvelninti, 
nei pakeisti... Tad ir plaukia jų 
didžioji dalis pavandeniui, 
kaip neša upės srovė. 

Lengviausias žurnalisto dar-

JEI BŪTŲ SKAITĘ ,DRAUGĄ" 
Pastarosiomis savaitėmis 

Illinois valstijoje didelį furorą 
sukėlė dviejų Lyndon H. 
LaRouche sekėjų laimėjimas 
demokratų partijos pirminiuo
se rinkimuose. Tiesą pasa
kius, ne tik Illinois valstijoj, 
bet ir visoj Amerikoj: demo
kratų partijos nacionalinė 
vadovybė visiems savo sky
riams išsiuntinėjo įspėjamuo
sius laiškus, nes vadinamieji 
„larūšininkai" turi savo 
kandidatus išstatę didelėje 
gausybėje rinkiminių varžy
bų, ir nenorima prileisti prie 
to, kad ir kitur taip atsitiktų, 
kaip jau atsitiko Illinojuje. 

O kodėl tų larūšininkų 
laimėjimas toks nepageidau
tinas? Ogi todėl, kad jie yra ne 
socialistai ir ne kokie nors 
konservatoriai ar „ultra-
konservatoriai" (kaip spaudoj 
dar kartais klaidinančiai skel
biama), o tai, kas Europoje 
būdavo vadinama „fašistais". 
Tik... jų tas fašizmas — ypatin
gai „varjotiškos" rūšies. 

Štai, larūšininkai skelbia, 
jog už didžiąsias pasaulio 
blogybes atsakingas ne 
Vašingtonas ar Maskva ir ne 
stambieji kapitalistai ar žydai, 
bet... Londonas. Per Londoną 
subėga visų pasaulinių 
konspiracijų siūlai, kuriuos 
savo rankose laiko Britanijos 
lordai su karaliene priešakyje. 
Anglijos karalienė vadovauja 
pasulinei heroino prekybai; jos 
įsakymo klausosi tarp kitų ir 
buvusi Chicagos burmistre 
Jane Byrne, su karaliene bei 
Massachusettso senatorium 
Edwardu Kennedžiu sudariusi 
planą, kaip ekonomiškai 
„parklupdyti Chicagą". Iš 

Londono (per New Yorko 
Rockefellerius) kontroliuojami 
ir Izraelio sionistai, ir net pati 
Maskvos KGB, kuri, aišku, 
nėra baisesnė už Amerikos 
FBI. O pastaroji, žinoma, irgi 
priklauso nuo Didžiosios 
Britanijos lordų... 

Pravdos ar Izvestijos straips
nius, ir kitas kaip derliaus 
žinutes: tuo būdu ir vilkas 
lieka sotus, ir ožka nesuėsta. 

Išvada: Sov. S-gos vadovy
bė žino, kad JAV žurnalistai 
Maskvoje yra puikus laidinin
kas perduoti į Ameriką proso
vietinę propogandą. 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 

JAV žurnalistai nemėgdavo 
paminėjo šaukiamųjų į karo rusų disidentų, bevelydami 
tarnybą priešinimąsi mobi- praleisti savo laiką su įgalio- bas Maskvoje yra išversti Tas-
lizacijai. A. Nagorski taip pat tais valdžios pareigūnais. Yra so pranešimus iš rusų kalbos, 
arčiau susipažino su dviem iš buvę atvejų, kad JAV žurna- kai kuriuos laikraščių kaip 
Gosfilm atleistais tarnau- Hstai vietoje to, kad patys 
tojais — Pankovais. Jiedu susitiktų su savo šaltiniu ir su 
žurnalistą apšvietė, kaip j u o pasikalbėtų, siųsdavo pas 
Kremliaus elitas mėgsta gar- tokį asmenį jiems priskirtus 
džiuotis Hollyvvoodo porno- SOvietų vertėjus. Taip pat pasi-
grafmiais ir kitais filmais. taikydavo, kad JAV kores-

Be nugarkaulio pondentai nemėgdavo keliau-
Kai tik A. Nagorski atvyko į ti ir bevelydavo susitikti su 

Tarp visų šių bei kitų \ Maskvą, jis tuoj pastebėjo, valdžios pareigūnais žurnalis-
patrakusių pažiūrų larūšinin
kai kartais įmaišo ir vieną 
kitą protingesnį siūlymą. 
Deja, tai yra tik medaus 
šaukštas deguto statinėje... 

Illinois valstijoje du la
rūšininkai laimėjo pirminius 
rinkimus į stambias (vicegu-
bernatoriaus ir valstijos sekre
toriaus) postus dėl to, kad 
spauda balsuotojų kaip rei
kiant neinformavo, o demo
kratų vadovybė buvo apsimie
gojusi. Dabar demokratų 
kandidatui į gubernatorius 
Adlai Stevensonui jau nebėra 
jokių galimybių šį rudenį nu
galėti esamąjį gubernatorių 
Jim Thompsoną. 

Didžioji spauda negali tei
sintis, kad apie LaRouche se
kėjų pažiūras pati neturėjo 
jokių informacijų. Jų turėjo 
net „Draugas": lygiai prieš 
pusantrų metų mes šioje 
skiltyje apie larūšininkų klejo
nes paskelbėme ištisą dviejų 
vedamųjų seriją. Kai kas tada 
priekaištavo, kam tokiam 
„durniui" šitiek dėmesio 
skiriame. Tačiau kažkaip 
negalim atsikratyti minties, 
kad jeigu panašius straips
nius būtų tada galėję kur nors 
pasiskaityti Adlai Stevensonas 
ir jo draugai partijos vado
vybėje, jie šiandien už tai 
būtu labai dėkingi. 

M Dr. 

sių, daržovių. Čerepovets 
pramonės mieste su 270,000 
gyv. pienas buvo pardavinė
jamas pagal gydytojo receptą: 
dienai 1 ltr. kūdikiui ligi viene
rių metų amžiaus ir tik 1/2 ltr. 
vaikui ligi 2 metų amžiaus. O 
vyresnio amžiaus vaikai pieno 
nerasdavo krautuvėse nė su 
žiburiu. 

KP plutokratų 
gyvenimas 

Autorius rašo, kad maskvie
čių tarpe yra linksniuojamas 
„Kremliovskij pajok ar Krem
liaus maisto kortelė". Ir tik su 
šia kortele tegalite įeiti „į dieti
nę krautuvę, skirtą Kremliaus 
,ligoniams' ". 

Patekti į tokias krautuves 
nepaprastai sunku. Autorius 
tiki, kad tik jis su savo prie-
teliumi D. Satteriu yra buvę 

pirmieji vakariečiai žurnalis
tai „pralindę pro adatos skylu
tę". Mat, ant tokios kortelės 
dar turėjo būti prisegtas kupo
nas su užrašu ..speckrautuvė 
dietiniam maistui". 

A. Nagorski tvirtina, kad jis 
savo akimis netikėjęs, koks 
dietinis maistas toje krautu
vėje buvo parduodamas. Šią 
kortelę autoriui „po blatu" 
parūpinęs vienas pažįsta
mas, kuris jų turėjęs net 
keletą. Šioje „ligonių" krautu
vėje jis matė turtinguose 
sabalų kailiuose išsipusčiu
sias ponias, kurių kojas graži
no importuoti batukai. Jų 
tarpe taip pat sukinėjosi 
moderniškai apsirengę „drau
gai". Ant krautuvės lentynų 
buvo prikrauta visokiausių 
gėrybių. Kai vienas pirkėjas 
tikrinosi savo nupirktą dietinę 
pajoką, tai jo sudėtyje auto
rius pastebėjo: rinktinį rūkytą 
karbonadą (iš Kanados), 
kumpį iš Lenkijos, salami deš
rą iš Vengrijos, apelsinų 
sunką iš Graikijos, impor
tuotą kavą iš Indijos, šviežia 
žuvis, sodrios kriaušės, pomi
dorai ir kitokios gėrybės buvo 
supakuotos dėžėje. 

Krautuvėje prie šalutinės 
kasos buvo aptarnaujami kiti 
„ligoniai", užsakę maistą 
telefonu: jų dėžės buvo gražiai 
supakuotos ir negalima buvo 
pažvelgti, „kokie vaistai jose 
paslėpti". Na, kad įspūdis 
būtų pilnesnis, jog čia tikrai 
tik dietinis maistas parduo
damas, ant sienų kabojo 
plakatai su užrašais, „patari
mai sergantiems inkstų ligo
mis". 

Manau, kad ši knyga labai 
jau tiktų pasiskaityti ir pir
majam Sov. imperijos sekre
toriui. Joje jis surastų daug 
paslapčių, kurios gal jam ir 
nėra visai žinomos. Bet ir JAV 
žurnalistai kaip Kronkaičiai 
joje galėtų rasti žinių, kurios 
prašviežintų jų senstelėjusias 
arterijas. Pavergtųjų kraštų 
žmonės ir milijonai pabėgėlių 
iš Afganistano, Indokinijos ir 
Tailandijos iš asmeniško paty
rimo žino. kas tai yra 
komunistinis rojus. Tačiau 
plačiosios JAV masės yra 
mulkinamos, jau nuo pat II-jo 
pas. karo pabaigos. Ir tam 
smegenų plovimui nematyti 
dienos šviesos. 

UŽDRAUS NAUDOTI 
HORMONUS 

Briuselis. Europos Bend
ruomenės žemės ūkio minis
trai nutarė uždrausti naudoti 
tiek natūralius, tiek sinte
tinius hormonus gyvulių augi
nimui. Šis įsakymas galios 
Europoje nuo 1988 metų sau
sio 1 d. ir lies visus gyvulius. 

T. 

- Dabar tu turėsi užvaduoti tėtį. Išmok arti. N u o tos dienos Plečkio šeimą užgulė rūpestis, 
akėti jau seniai moki. Visi jautė, kad pasirodymas kraujo reiškė sunkią 

Bet tėvas turėjo kitą planą. Tą vaikį jis leis į n S a J i e nebuvo pripratę prie sunkiai sergančių, o 
mokslą. Ilgai nelaukęs taip ir padarė. Dar tą patį dabar motina jau tokia ir buvo. labiausiai susirūpi-
rudenį nuvežė Albiną į Žagarę ir prirašė į pirmą n o Pleškvs. Kokias dvi savaites vaikščiojo kaip žemę 
klasę. Šakynos pradžios mokyklą buvo baigęs Padavęs, o vieną sekmadienį, grįžęs iš bažnyčios, 
pavasarį, o mokytis berniukas labai norėjo. pažiūrėjo į lovoje gulinčią pačią ir pasakė: 

6 . . . — Ryt važiuojam į Liepoją. Šiandien prie bažny-
Mikonių ūkį Pleškys įsigijo kaip tik geru laiku: Išleidęs Praną į kariuomenę, Pleškys sulaukė čios šnekėjau su senuoju Petkum iš Dargių. Jis vežęs 

vyriausias sūnus Pranas, jau paaugęs berniukas, k l t o s bėdos. Įsiligojo pati. Pleškienė jau seniai savo pačią į Liepoją pas daktarą, ir toji pagijusi. 
buvo pats tikrasis prie ūkio darbų. Duktė Ona pade negalavo, o sūnui išėjus į kariuomenę, pradėjo dar Geras daktaras esąs, senas jau, bet žino, kaip gydy-
jo motinai prie ruošos. Trys jau buvo mirę. kiti trvs iš 'abiau j žemę linkti. tj 
lopšio kaip ir nespėję išlipti. Šeimyna augo, o *u Troboje, kampe prie durų, buvo pastatytas senas Kitą rytą Elzė vežė tėvą su motina į Kuršėnų 
nauju ūkiu ir užsimotais planais darbų buvo bėga- ąsotis be ąsos. Daktaro įsakymas: geležinkelio stotį. Nuo ten jie turėjo važiuoti trauki-
lės. — Nespjaudyk po visą trobą, negera! Gali niu. 

Praėjo dar keletas metų. Pleškys nenustojo susirgti mažieji. p 0 įjg0 laukimo stotyje, kartą persėdę, Pleškiai 
anksti kėlęs, vėlai gulęs. To pat reikalavo iš savo Pleškienė taip ir darė, mažuosius susargdinti ji pasiekė Liepoją. Po gero pusvalandžio vežikas juos 
atžalyno. Dvi dukterys ir vyriausias sūnus dirbo nenorėjo. privežė prie didelio mūrinio namo, kur ant dailiai 
visus sunkiuosius darbus. Keturiolikmetė Elzė važia- Kartą rytmetį ilgiau pamiegojo. Pakilus rado poliruotų durų buvo užrašas: Dr. Wasilewski. 
vo su vyrais į mišką ir dirbo lygiai su broliu Pranu. ^ ^ z e pusryčius beverdančią. Ji jautėsi pailsėjus. — Kraujo pasirodymas vieną kartą nėra taip 
Janina ganė bandą, septynmetė Marytė varinėjos pagyrė dukterį, kad leido ilgiau pamiegoti. Visi gero- bloga. — pasakė daktaras, apžiūrėjęs ligonę, 
žąsų būrelį. Buvo jau gimus paskutinioji Kristutė, o ie nuotaikoje susėdo prie pusryčių stalo. Pleškienė Jis pasižymėjo kažką į savo knygą, paėmęs 
už ją dviem metais vyresnis Vincukas nebuvo spėjęs nespėjo išvalgyti nė pusės dubenėlio sriubos, kai popierėlį parašė keletą žodžių, pridėjo dar ir nume

rių. Tai buvo receptas. Duodamas Pleškiui paaiš
kino: 

— Vaistinėj nupirk tų vaistų. Duok ligonei tris 
kartus dienoje po dešimt lašų. jie padės sustiprėti. 
Cia tokia liga. kad svarbu stiprinti organizmą. Po 
pusės metų atvežk ligonę pas mane patikrinti. 

Pleškiai buvo labai patenkinti daktaro apsiėji
mu ir jo kaip žinovo nuomone. Blogai dar nėra, — 
pasakė daktaras, ir dar ne bet koks. o geriausias 
Liepojuje. Taip tikino Petkus, kūno žmoną tas Wasi-
levvski buvo pagydęs. 

(Bus daugiau) 

apleisti lopšio. Kur guldys ir sups naujagimius. užsikosėjo. Nieko nelaukus pakilo ir nuėjo prie savo 
Aptvarkius gyvenamąjį namą. Pelškio mintys vėl ąsočio nusispjauti. Sėdintieji prie stalo išgirdo ją 

grįžo prie ūkio. Verkiant reikėjo išplėšti baliuke, tuo aiktelėjus: 
padidėtų ariamos žemės dviem hektarais. O daugin- — Ak! Čia jau negerai! 
ti pasėlius vertė priauganti šeima, alkanų burnų ~~ Kas negerai? — paklausė Pleškys. 
skaičius didėjo. Teturėjo vieną rimtesnį pavaduotoją — Kraujas pasirodė! — pasakė nusigandusi. 
— Praną, o tam artinosi karinės prievolės metai. Pleškys padėjo ligonei nueitį į lovą. paguldė. 
Vyras jau buvo, į kariuomenę turėjo išeiti. apklojo ir ėmė raminti. 

Pranas stengėsi kiek galėjo. Gaila buvo palikti — Kiek čia to kraujo! Tik geras šaukštas. 
tėvą vieną sunkiesiems darbams. Išrinko iš baliukės Atsimeni, kiek man kraujo iš nosies išbėgo per aną 
didžiuosius akmenis, išrovė kelmus ir dar suspėjo šienapjūtę? Bus jau trdji metai, ar ne? Buvau perkai-
išplėšti apie pusę to pelkėto ploto. tęs, išgėriau šalto vandens — ir kraujas pasipylė, 

Atsisveikindamas Pranas pasišaukė namuose kaip iš gausybės rago! Kiek čia to kraujo, pagulėsi ir 
liekantį trylikametį brolį Albiną ir pasakė: praeis. 
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A. STANEIKOS 
100 METŲ SUKAKTIS 

F . A N D R I Ū N A S 

Dailininko ir diplomato 
Adalberto Staneikos, senosios 
kartos atstovo, nuoširdžiai 
prisidėjusio prie „Aušros" 
įžiebtos lietuviškos kibirkšties 
k u r s t y m o . p u o s e l ė j i m o , 
lietuvio užblėsusios sąmonės 
gaivinimo, reikšminga 100 
metų gimimo sukaktis . Dar 
sunkiame ir t ams iame laiko 
tarpe. 1904 metais, Krokuvos 
meno akademijos s tudentai 
Adalbertas Staneika, Adomas 
V a r n a s ir Petras Rimša 
(vėliau visi pagarsėję savo 
darbais) pėsti keliauja per visą 
Lietuvą susipažinti su kraštu, 
pasikalbėti su žmonėmis. Kai 
sustodavo pas ūkininkus, 
b ū d a v o š v e n t ė . B u v o 
sukviečiami kaimynai , jauni
m a s d a i n a v o l i e t u v i š k a s 
da inas per ištisus vakarus . 
Išeinant buvo apdovanojami 
vaisiais ir maisto gėrybėmis. 

Ūkininkai džiaugėsi maty-
tydami savus studentus, kurie 
buvo artimi, nuoširdūs, su 
kuriais galėjo išsikalbėti, kurie 
juos suprato, juos atjautė, ne 
ta ip , kaip tie bajorai ar jų 
vaikai , kurie buvo išdidūs, 
pasipūtę, vengė bendrauti , 
nenorėjo nieko bendro turėti, 
vien tik išnaudojo ir skriaudė. 
Susitikimų poveikis su žmonė
mis , ypač ūkininkais buvo 
nepaprastai didelis. A. Stanei
ka sakė, kad Lietuvos ūkinin
kai pagal jų teisingumą, 
sąžiningumą, jų kilnumą, 
galvojimo būdą yra tikri Lietu
vos aristokratai. Studentai 
keliaudami per Lietuvą škica-
vo kapinaites, koplytėles, 
bažnyčias, žymesnes vietas. 
Grįžę Krokuvon darė prane
š i m u s „ R ū t o s " su s i r i nk i 
muose apie patir tus išgyveni
m u s Lietuvoje, d a l i n o s i 
mint imis apie l iaudies meno 
lobius, apie architektūrą. 

Vėliau su savo darbais daly
vavo pirmose Vii n iaus Dailės 
meno parodose, kur A. Stanei
ka išstatė Žemaitės, G. Petke
vičaitės, M. Roemerio, J . A. 
Herbačiausko, Z. Skirgailos 
portretus ir kt. paveikslus. A. 
Staneika, baigęs Krokuvos 
dailės meno akademiją cum 
laude, 1909 metais gilina 
vienerius metus meno studi
j a s Miunchene. Nuo 1910 metų 
gil ina dvejus metus studijas 
Paryžiuje, kur tuo metu reiškė
si modernaus meno srovės, 
tač iau jos A. Staneikai įtakos 
nepadarė. 1912 metais vyksta 
Romon, kur galutinai susifor
muoja kaip klasikinio, aka
deminio realizmo atstovas. 
Romoje pasilieka iki 1930 
metų. kur an t Via Marguta , 
Amžinojo Miesto meno šedev
rų užuovėjoje, turėjo didelę 
meno studiją, kur turėjo 
gal imybės užmegzti plačius 
ryšius su meno, kultūros 
visuomenės bei spaudos dar
buotojais, kas vėliau, dirbant 
diplomatinėje tarnyboje, buvo 
laba i reikšminga. 

Gavę įsimokslinimą studi
juodami užsienyje, Lietuvai 
a tgavus nepriklausomybę, jų 
daugumas stojo prie Lietuvos 
valstybės kūrimo darbo. A. 
Staneika, kaip gerai mokėjęs 
daug svetimų kalbų, buvo 
pakviestas Lietuvos diploma-
t inėn tarnybon Romoje, kur 
y ra ėjęs spaudos atache, 
sekretoriaus ir I i e tuvos atsto
vo pareigas. A. Staneikos turė
ti ryšiai su į takingais sluoks
n ia is Romoje labai padėjo 
formuoti spaudos opiniją Vil
n iaus ir Klaipėdos bylose 
Lietuvos naudai, nes po pirmo 
pasaulinio karo Londonas, 
Paryžius ir Roma buvo poli
tiniai centrai. 

1930 metais A. Staneika 
kel iamas į Užsienio reikalų 
ministeriją Kaune, kur vedė 
Tautų Sąjungos skyrių iki 
I i e tuvos nepriklausomybės 
netekimo. Kaune aktyviai 
įsitraukė į dailės meno gyveni

mą: p r i k l a u s ė da i l i n inkų 
sąjungai, t apė portretus, peiza
žus, dirbo figūrines kompo
zicijas, da lyvavo parodose. 
1944 meta is po parodos Vil

niuje kviečiamas pasilieka ir 
nutapo žymesnių asmenų 
portretus. Karo metu dėsto 
Kauno Meno institute. Buvo 
paskutinis Lietuvos Dailinin
kų sąjungos pirmininkas prieš 
okupaciją. 

Taip pat aktyviai dalyvavo 
kultūriniame bei visuomeni
niame gyvenime. Buvo Lietu
vos delegatas Tarptautiniame 
darbo biure Genevoje prie 
Tautų Sąjungos. Buvo Lietu
vos Tarp tau t in io intelektua
linio bendradarbiavimo komi
sijos general inis sekretorius 
prie Tarptaut in io bendradar
biavimo įstaigos Paryžiuje. 
Buvo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus vyriausias įgalio
tinis pabėgėlių reikalams. 
Turėjo retų knygų biblioteką. 
Priklausė Bibliofilinei Dvide
šimt septynių knygos mylė
tojų draugijai Kaune. 

Buv. Lietuvos Užsienio 
r e i k a l ų m i n i s t e r i s i r 
Diplomatinės tarnybos šefas 
Stasys Lozoraitis rašo: 

„Susipažinau su Adalbertu 
Staneika 1930 metais Romoje. 
Vėliau j is buvo vienas iš mano 
art imų bendradarbių Užsie
n io r e i k a l ų minis ter i jo je . 
Tokiu būdu aš turėjau progos 
pažinti ir didžiai įvertinti A. 
Staneika, ka ip gerą lietuvį, 
gryną patriotą, nepaprastai 
malonų kolegą, gabų bendra
darbį, gerą diplomatą, aukš
tos bei daugialypės kultūros, 
retų asmeninių savybių žmogų 
ir ta lent ingą dailininką, ištiki
mai ir sėkmingai dirbusį mūsų 
tauta i ir valstybei. Šios jo 
savybės jungėsi su nepapras
tai švelniu būdu, padary
damos jo asmenį malonų ir 
įdomų. J i s buvo gilaus intelek
to, kilnios dvasios žmogus, 
vienas tų žmonių, kurie suda
rė Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės bei visuomenės 
pagrindą. Aš visados dėkin
gai ats iminsiu mudviejų ilgą 
ir sklandų bendradarbiavimą, 
draugingus santykius, kurie 
mudu jungė, ir jo humanišką 
širdį. Adalber tas Staneika 
priklauso prie tų šiandieną 
retų žmonių, kurie palieka 
niekuo nesudrumstą, gražią 
atmintį. Tokį aš jį matau 
šiandieną ir toks j i s pasiliks, 
lyg gyvas, mano širdingoje 
atmintyje". 

L i e t u v o s a t s t o v a s 
W a s h i n g t o n e ir L ie tuvos 
Diplomatinės tarnybos Šefas 
dr. S tasys A. Bačkis rašo: 
„Prieš a ts i sk i rdamas su šiuo 
pasauliu A. Staneika savo 
žmonai dr. M. Staneikienei 
pasakė: mirties nėra, yra 
amžinas gyvenimas, kur visos 
artimos sielos susitiks ir bus 
kartu... A. Staneika atėjo 
Lietuvos diplomatinėn tarny
bon, kaip menininkas, pana
šiai, ka ip poetai, rašytojai 
Oskaras Milašius, Jurgis 
Baltrušait is , Jurgis Savickis. 
Ignas Šeinius ir kt. A. Stanei
ka, ka ip ir išvardintieji, 
paaukojo tėvynei savo talen
tus. J i s I ie tuvai atstovavo ir 
jos interesus gynė. Lietuvos 
diplomatinei t a rnyba i jis daug 
nuopelnų turi. Su pagarba ir 
nuoširdumu jį prisimenu. A. 
Staneika yra vienas tų Lietu
vos sūnų, apie kurį galima 
kalbėti ne vien kaip apie 
patriotą, gabų diplomatą, 
valstybes pareigūną. Apie jį 
galima kalbėti, kaip apie 
ta lent ingą menininką, kilnų, 
jautrios, geros širdies žmogų, 
pasiruošusį visuomet kitiems 
padėti, didį lietuvį. J is dirbo 
tylomis. Daug jo atliktų darbų 
liks nežinomi. J i s tylomis varė 
didelę I ie tuvos valstybės 
gyvenime vagą. Kaip jo 
bendradarbis buvau liudinin
ku jo tylomis atliekamo dar-

A. a. dail . Adalbertas Staneika su žmona dr. Marija savo n a m u o s e 
VVyneote, Pa. 

bo. Gėris, grožis, žmonių gero
vė ir laisvė buvo jo gyvenimo 
siekiai. A. Staneika buvo gerai 
darbui ir kūrybai pasiruošęs. 
J i s brendo Vakarų kultūros 
židiniuose, intelektualiniuose 
sluoksniuose, kaip meninin
kas brendo meno akademijose 
ir turtingų muziejų meno 
grožyje ir žavingume, diplo
matinė t a rnyba buvo pareigos 
I ie tuvai , menas, kūryba — jo 
genijaus, talento išraiška, 
pašaukimas. Tyla A. Stanei
kai buvo pagrindinė jo būse
na ir didžioji palaima, pana
šiai, kaip M. K. Čiurlioniui. A. 
Staneika turi daug nuopelnų 
Lietuvai. Būdamas diploma
tinėje tarnyboje Romoje atliko 
didelį vaidmenį, dirbdamas 
Lietuvos interesams Vilniaus 
ir Klaipėdos bylose. Jo pastan
gomis 1925 metais dekora
tyvinio meno parodoje Mon-
zoje buvo išgarsintas lietuvių 
liaudies menas. Vėliau Kaune 
jis uoliai ir energingai dirbo 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
labui. Atvykęs į JAV-bes šalia 
kūrybinio dailės meno darbo 
palaikė ryšius Lietuvos reika
lais su aukštais JAV-bių 
v a l d ž i o s p a r e i g ū n a i s 
Washingtone. Savo kūriniais 
jis atskieitė svetimšaliams 
lietuvių kūrybinį gajumą. A. 
Staneika tebėra mūsų tarpe 
savo gyvenimu, savo kūryba. 
Su pagarba mini jį visi, kurie 
arčiau pažinojo. A. Staneikos 
k i lnūs t r o š k i m a i , meilė 
žmonėms, meilė kūrybai, meilė 
Lietuvai — gražus paliki
mas. Gerbiau jį ir gerbsiu, nes 
jo asmenyje mačiau žmogų 
tikra to žodžio prasme, o 
žmonių nedaug yra . . Baigsiu 
p a k a r t o d a m a s Adalber to 
Staneikos žodžius: meninin
kai yra toji paslaptingoji, 
nenuilstanti jėga, kuri be 
pa l iovos veikia real iame 
g y v e n i m e . g a i v i n d a m a 
sus t ingus į ir užkietėjusį 
žmogų". 

Phil adei phi jos „Inąuirer" 
redaktorius Harry Addison 
rašo: „A. Staneika buvo 
vienas puikiausių džentelmenų, 
kuriuos turėjau privilegiją 
s u s i p a ž i n t i s a v o i lgo je 
laikraščio karjeroje. Meno 
tur t ingumas ir grožis, kuriais 
jis disponavo ir pasidalino su 
kitais, kurie myli subtilumą 
mene, padarė daug geresnį 
pasaulį ir bus ilgai atminta po 
to, kai ir mes išeisim'". 

Dail. F. Cloud taip pasisako: 
„Aš turiu didelį respektą A. 
Staneikai. kaip švelniam, 
j a u t r i a m . t a l e n t i n g a m 
dailininkui. Aš jaučiau didele 
privilegiją matyti jo darbus, 
kurie rodo jo rimtus siekimus 
grožio ir harmonijos spalvose 
ir kompozicijose. A. Staneikos 
idealai ir standartai buvo 
labai aukšti ir pastoviai siekė 
tobulumo paveiksluose". Dail. 
E. Williams rašo: ..A. Stanei
ka buvo retas, nuostabus 
talentas ir pasaulis tikrai 
pajus didelę žala su jo išėji
mu...". 

Prof. Pet ras Yaškys rašo : 
„Dail. A. Staneika t e n k a 
laikyti mūsų vienu geriausių 
akademinio-klasikinio st i l iaus 
portreto tapytojų. J o forma 
rūpestingai išbaigta, išgyven
ta, originali. Spalvų kompozi
cija išbalansuota, ekspresyvi, 
ištobulinta, nekasdieniška, 
išieškota. J o palikimas dai lės 
menui labai didelis. J o pėdsa
kai toli matomi". 

A. Staneika 1949 meta i s 
rudenį apsigyvenęs JAV-bėse 

New Yorke nu tapė įspūdingus 
portretus dr. Har ry Diamond, 
Mrs. H. Diamond, Mrs. G. 
Wallace, t ač iau Nevv Yorko 
t r iukšmas nepat raukė ir j au 
1950 metų pavasarį su šeima 
persikėlė į ramų VVyneote, Pa. , 
prie C ui t i s Arboretum, prie 
P h i l a d e l p h i j o s . Č i a b u v o 
į rengta erdvi studija SM specia
liu apšvietimu, kur j is nutapė 
daug portretų, sukūrė daug 
figūrinių kompozicijų. Č ia 
lankėsi amerikiečiai dailinin
kai dėl kriticizmo ir diskusijų 
meno klausimais . Siame laba i 
in tensyviame laiko ta rpe buvo 
su ras t a laiko išeiti ir į gamtą 
su s tudenta is tapyt peiza
žų. Dalyvavo parodose. Dėstė 
Che l tenham Art Centre. Buvo 
pakvies tas įsijungti į seniau
sią Amerikos meno instituciją 
— Pennsy lvan ia Fine Ar t 
Academy. A. Staneika mirė 
1962.2.17 nuo širdies smūgio. 
Paskut in ia i jo žodžiai buvo: 
„ P a l a u k i t , p a l a u k i t . . . " 
Pa la ido tas West Laurel Hill 
kapinėse, Vak. Philadelphi-
joje, P a Paminklo į rašas : 
S tane ika Adalber tas 1885-
1962 L i thuan ian art ist pain-
ter a n d diplomat. 

Rašytojos Alės Rūtos 1968 
meta i s sukur tas r o m a n a s 
„Pr is ikėl imas" vaizduoja A. 
Staneikos gyvenimą, jo sieki
mus , jo gilius kūrybinius 
išgyvenimus. Minint Adalber
to Staneikos 100 metų gimimo 
sukaktį , t o didelio altruisto ir 
giliai humaniškos širdies žmo
gaus , skyrusio gyvenimą ir 
kūrybą Lietuvai, neabejo
t inai , ger iausias pagerbimas 
b ū t ų j a u p a r u o š t o s j o 
monografijos išleidimas. 

CLASSIFIED GUIDE 

APS1PIRKITE DABAR! 

Grade A Extra Large Eggs (Kiaušiniai) tuz.$.59 
(ne daugiau 3 tuz.) Fancy Apple Sa les (Obuoliai) 

Red Delicious, M c l n t o s h , Mitsu, Red R o m e 3 sv. $ 1 . 0 0 

dėžė $9.95 
Russet Potatoes (Bulvės) 10 sv. maiš. $ . 7 9 

Vaughan ' s Roses (Rožės) 3 - $ 1 0 . 0 0 

i- $3.49 

I N T H E D A I R Y 

Su šiuo k u p o n u ir p e r k a n t už $ 5 . 0 0 

Pieno pirkimas 
1 gal. $.99 4-9-^1-15 I 

(Riba - 1 gal.) Egg Store 

I 
Cottage Cheese (Varškė) (24 uncijų) $ 1 . 2 9 

Prair ie Farm Yogour t (Yogurtas) (3-8 uncijų) $ 1 . 0 0 

I 
I 
L. 

Head Cheese or Bolshevic (Košelienė) 

Muenster Cheese (Sūris) 

Daisy Brand Hot Dogs (Dešrelės* 

sv $1.89 
(reg. $2.75) 

sv $1.98 
sv $1.79 
(reg. $2.25) 

Sale Dates Wed., Apri l 9 — Tues. , April 15 
Išpardavimas t reč . , ba l andž io 9 d. — an t rad . , ba landž io 15 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 
4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 

8740 S. Ridgeland Ave. - Tel. 430-4787 
7069 W. Cermak Rd. - Tel. 788-8500 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
, 0 c- e — 2 0 % — S»% p»*i»u rookėsii 
i i ' apdraud* n u o ugnies ir a u t o m o 
liilio p:>s m u s . 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S208V& West 95th Street 

TeL —' GA 4-8654 

•ooooooooooooooooooooooooo? 

MASTER PLUMBING 
Lfetosed, Bonded, 

REAL ESTATE 

SIMAITIS REALT* 
Inoome Tax — Notary Public 

2951W.63St 436-787S 

NAMAI PARDAVIMUI 

N o . 4 5 3 — Brighton Parke. 2 
butų namas. 5 kamb. pirmam aukšte 
su modernia virtuve ir vonia. 3 kamb. 
antram aukšte. Rūsys per visą namą. 
S« „aluminum trim". 1/2 M. nuo Ar
cher autobuso. Tik $59,000. Archer ir 
S t Louis. Skubėkite — skambinkite 
dabar. 

No. 541 — 2 butu namas ..Ultra 
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute. 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, 
moderni virtuvė, 1V4 prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garaž. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas Šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 542 - 85 ir Kedvale - Netikėsite! 
7 kamb. mūr. „Custom built" namas. 3 
didžiuliai mieg., 2 prausyklos, kilimai 
kiekvienam kamb., 2 langiniai šaldymai, 
geras pirkinys Skambinkite dabar. 

No. 487 Pelninga taverna 51st ir Kedzie 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip '"beer garden" rūsys per 
visą narna. 2 maš. garaž prie "Central 
Steel" ir sunkvežimių kompanijų 
'daugiau klientu) gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkit? dabar 
geresniam pelnui. 

BELL-BACE R.E. 
J . B A C E V I Č I U S 

Namų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income Tax — draudimai 

6529 S. Kedzie 778-2233 

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

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti 
įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos i r drobės. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSra S t , 

Chicago, IL 61629 

REAL ESTATE 

9.6% nuošimčiai i r žemi 
įmokėjimai t iems, kur ie pirmą 
ka r t ą perka namą. Pasinau
dokite proga i r p i rk i te dabar . 
Skubiai! 

* Atdari apžiūrėjimui sekmadieni, 
balandžio 13 d. nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

*5057 S. Knox — naujas 3 butu namas, 
3 mieg., Vh. prausyklos pirmam ir antram 
aukšte, 4 kamb. „garden apt" padidinti 
pelną, atskiras šildymas, 1 blokas nuo Ar
cher gatvės ir kitų gėrybių. Prašom 
paskubėti. 

j *3519 W. 61st. PI. _ 6 mieg. mūr. na
mas, 3 didžiuliai mieg., giedri virtuvė, 

'rūsys per visa narna, šoninis įvažiavimas, 
'2.maš. garaž., didokas kiemas, puikus 
lauke ganūnU maistui (barbecue), yra ir 
įvairių kitų priedų. Skambinkite dabar. 

•5808 S. Monitor - 3 mieg. mūr. 
namas, 23 m., įrengtas rūsys, pridėtinė 
prausykla, „knotty pine bar*", 40 p. skly
pas, šoninis įvažiavimas, 2V4 maš. garai., 
didokas kiemas piknikauti. puikiam 
stovyje, ypatingai švarus, yra ir įvairių 
kitų priedų. Skambinkite dabar. 

NORINT PARDUOTI AR 
PIRKTI, 

apdrausti ar išnuomoti savo a m 
vybes, prašau kreiptis { asas. mes | 
tarnaujam Čikagoj ir priemiesčiuoi 

BUDRAIČIO 
Nuosavybių pardavimo (staiga 

6600 S. Pulaski Rd. 
Tel. 767-0600 

m •Hi KM'ECIK REAIT0HS-* 
• K & M f e i i M 

R I M A S L. S T A N K U S 
REALTOR-ASSOCI.̂ TE 

2 8 4 - 1 9 0 0 
Norintieji pirkti ar parduoti 

namuti per šia įstaigą, prašome pa
minėti, kad esnte arba norite būti 
R i m o Stankaus klijen'a:? Nuosavy 
bes jka'ria.'imaF ncmok»rrsu. 

Poptiiar Lithuanian 
R E C I P E $ 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardienė 

Šiom dienom Draugo spaustuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. DauivardV 
nė vėl patikslino ir pagrasino IAĄ 
•aids, naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supažindin
dami juos su lietuvišku maistu Ir 
tirirau. Si knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuvių ir ki
tataučiu darbo vietose ir organis* 
.ijoee. 

Cžsakvrnus siusti: 
DRAUGAS, Knygą Skyriai 

4M5 W. 63rd Street 
Chiosgo, IL 6©6» 

Kaina su persiuntimo $5.75 

Illinois gyventojai pridėkite dar 

Siūlome įsigyti 
Česlovo Grincevičious 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojimų ir pasakų knygą 
Apie Siv knygą daugelio romanų 

ir novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
"Laiškuose lietuviams" tarp kitko ra
šo: "Dešimt rinktinės pasakojimų ro
do Įvairias epochas, turi buities sko
ni pasakos žanre... Autorius yra in-
tensyvėjanCio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo me
todas!... Plonoji (120 puslapių) 'Vi
dudienio varpų* rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol. 

Rašyti: 

DRAUGAS, tftf W. 6Srd St, 
Chicago} Tū. 606S9 

P.S Illinois gyventojai dar prideda 
48 et, valstijos taksų. 

No. 441 — Pelningas 10 butu narna* -
64-ta ir Sacramento. Savininko gyventas 
namas, puikiam stovyje. Turi 1 ir 2 mieg 
butus, rūsys per visa narna, naujas stogas, 
mažos išlaidos. Skambinkite d?.bar — ge
resniam pelnui. 

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 ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

RADIJO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radijo Programa 

Naujoj Anglijoj 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
vai. ryto per radijo stotį WLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty. 

71 Farragut Road, 

So. Boston, Mass. 02127 

Tek 268-2515 



NETEKOME MUZIKO 
ZENONO JONUŠO 

Mirusių gerbimas ir ilgesnis 
jų prisiminimas y ra charak
teringas mūsų tautos bruožas. 
Mirusieji artimųjų giminių 
ilgai neužmirštami. 

Miami lietuviai neteko šiai 
kolonijai labai brangaus tau
tiečio muziko Zenono Jonušo 
1986 vasario 3 d. -Jo mirtį 
skaudžiai pergyveno žmona 
Elena, dukra Claudia. brolis 
Domas, kiti giminės, draugai. 
M-iami klubo nariai ir „Ban
gos" choras, ! rį jis suor
ganizavo ir kuriam iki pasku
tinių dienų vadovavo. 

Velionis visą savo gyveni
mą Lietuvoje, Vokietijoje. 
Kolumoijoje ir čia buvo atsida
vęs muzikai. Gimęs 1917 m. 
vasario 1 d. Gedrimų kaime. 
Ylakių valsč., Mažeikių apskr. 
Kilo iš gausios muzikų šei
mos: 10 brolių ir 3 seserys, iš 
kurių užaugo tik 5 broliai 
ir viena sesuo. Tėvas grojo 
smuiku ir klarnetu ir turėjo 
sudaręs kaimo orkestrą. J i s ir 
savo vaikus vertė mokytis 
muzikos. Zenonas, būdamas 
jauniausias, jau 7 metų grojo 
smuiku, o sulaukęs 10 metų 
įstojo į Šiaulių miesto muzi
kos mokyklą. Būdamas 16 
metų Kauno konservatorijoje 
studijavo „fagotą". Prieš įsto
damas į konservatoriją jau 
mokėjo groti smuiku, klarnetu 
ir saksofonu. 

Atgavus Vilnių 1939 m. 
buvo pakviestas kaip I-as 
f a g o t i s t a s į V i l n i a u s 
F i lha rmon i jos simfonini 
orkestrą, kurį dirigavo Balys 
Dvarionas. 

Į Kauną grįžo 1941 m. 
rudenį ir įstojo į Kauno Poli
cijos orkestrą ka ip dirigento 
padėjėjas, drauge grojo Kau
no valst. operoje, tęsė studijas 
Kauno konservatorijoje ir pri
vačiai mokėsi p a s prof, J. 
Karnavičių harmonijos, o pas 
prof. Balį Dyarionį dirigavi
mo. 

Rusams užplūdus tėvynę, po 
dviejų mėnesių vargingos 
kelionės dviračiu pasiekė 
Bavariją. Įsikūrus stovyklai 
Rebdorfe, įsijungė į jos gyveni
mą ir suorganizavo vyrų kvar
tetą, vėliau vyrų oktetą, įsistei
gus lietuvių gimnazijai, tuojau 
sudarė vyrų ir mišrų chorą. 

Į Kolumbiją išemigravo 
1950 m. Cia konkurso keliu lai
mėjo Cali konservatorijoje 
simfoninio orkestro dirigento 
vietą. 1956 m. gavo pasiū
lymą ir pradėjo vadovauti 
Kolumbijos k a r o l a ivyno 
orkestrui iš 85 žmonių — 

Olandė choristė šypsosi pagal 
lietuviškos dainos turinį 

Nuotr. R. Kemeža i t ė s 

A R K I V Y S K U P I J O S 
A U K A L I E T U V I A M S 

Chicagos arkivyskupijos 
labdara LB Socialinių Reikalų 
Tarybos suorganizuotiems 
namams senimui paskyrė 
auką — pašalpą 28,000 dol. 

S V A R B U S UŽSAKYMAS 

Netoli Chicagos. Gienview 
apylinkėse savo centrą turinti 
Zenith Data bendrovė gavo 
d idž iaus ią s a v o istorijoj 
užsakymą — federalinei 
vyriausybei pagaminti mikro
kompiuter ių už 242 mil. 
dolerių. 

A. a. Zenonas Jonuša s 

Cartagenos mieste. Taip pa t iš 
karo mokyklos kadetų sudarė 
stiprų 90 asmenų vyrų chorą. 
Po poros metų darbo šis orkes
t ras ir choras buvo laikomi 
geriausiais muzikos vienetais 
Kolumbijoje. Su koncertais 
velioniui teko apvažinėti visus 
Kolumbijos miestus, be to, ir 
kitas Pietų Amerikos valsty
bes. Tuo pačiu metu j is diri
gavo Cartagenos Muzikos ins
tituto mokinių simfoniniam 
orkestrui ir mišriam chorui, 
d r a u g e dėstė d a i n a v i m ą , 
instrumentaciją, o taip pat 
lektoriavo chorvedžių kur
suose. 

Per tuos 22 Kolumbijoj išgy
ventus metus buvo apdovano
tas įvairiais pažymėjimais, 
diplomais, medaliais. Diri
gavo 1868 koncertus, Sua-
ranžiravo daugiau kaip 4(X) 
muzikos veikalų: klasikinės, 
semikiasikinės, religinės ir 
ypač d ug Kolumbijos liau
dies mu .ikos, kuriais ir šian
dien Kolumbijos orkestrai ir 
chorai naudojasi. Ir daba r po 
12 metų išvykimo iš Kolum
bijos velionis da r gavęs iš 

Karo ministerijos diplomą su 
a t ž y m ė j i m u jo profes in ių 
nuopelnų praeityje. Net jam 
mirus žmona Elena gavo laiš
ką i š Car t agenos miesto 
Kolumbijos karo laivyno, 
kuris prašo jo nuotraukos, kad 
už savo didelius darbus, vado
vaujant ka ro laivyno orkest
rui ir chorui, būtų įamžintas. 

Du ka r tu s buvo pakviestas į 
Nebraską ir dir igavo Omaho-
je esanč iam ,,Navy Band" or
kestrui. T a i p pat Omahoje 
dirigavo esančiam l ietuvių 
B e n d r u o m e n ė s c h o r u i 
„Rambynui" . kuriam anks
čiau dir igavo velionio vyres
nis brolis Bronius Jonušas . 

Nuo 1972 metų velionis 
gyveno Miami , Floridoje. 
Turėjo savo muzikos instru
mentų dirbtuvę. Priklausė 
Miami Lietuvių klubui ir buvo 
suorganizavęs moterų chorą 
„Bangą". C h o r a s keletą kartų 
yra koncer tavęs Miami lietu
vių salėje, o ta ip pa t giedo
davo per lietuvių pamaldas 
Sv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 
Ateičiai buvo numaty t i planai 
chorui augt i i r stiprėti. Negai
lest inga mi r t i s viską nutrau
kė, pa l ikdama choristes giliam 
nuliūdime. 

Su velioniu per Kūčias 
Miami Lietuvių klube da r dali
nomės plotkele, dar ir po to, 
nors s i lpnėdamas , atsi lanky
davo į klubą sekmadieniais ir 
ma tydavomės pietų metu. Bet 
jau buvo paskut in ia i apsi
lankymai . Mirė savo namuose 
rūpestingoje žmonos Elenos 
priežiūroje. 

P a š a r v o t a s buvo Holly-
vvoode Boyd 's Funeral Home, 
kur vasar io 5 d. vyko atsis
veikinimas su velioniu. Susi
r inko g a u s u s būrys lietu
vių. Ka r s t a s buvo 23 gėlių 
puokštėmis apsuptas . Kun. 
Edvvardas Abromai t i s sukal
bėjo rožinį. Paul ius Leonas 
ats isveikino Miami klubo var
du, o J u o z a s Gruzdas-Vliko 
vardu. „ B a n g o s " choras sugie

dojo „O Sanctissima". Vasa
rio 6 d. St. Bernadotte bažny
čioje kun. dr. V. Andriuška, 
kun. E. Abromaičiui kbnee-
lebruojant, atlaikė gedulingas 
pama ldas ir pasakė pamokslą. 
„Bangos" choras, muz. Algiui 
Šimkui palydint vargonais, 
s u g i e d o j ę ,, K r i t u s i e m s 
kar iams" . Palaidotas Holly-
vvood New North kapinėse, 
kur kun. dr. V. Andriuška ir 
kun. E. Abromaitis atliko reli
gines apeigas. Atsisveikino 
žmona Elena, paberdama ant 
karsto gintarėlių ir Lietuvos 

žemės. Gunda K o d a t i e n ė 
paskaitė eilėraštį. Laidotuves 
užbaibė „Bangos" choras su 
„Lietuva brangi" ir atsisveikin
damos padėjo an t kars to po 
rožę. Į kapus palydėjo gausus 
būrys tautiečių net 28 automo
biliais. Gedulingi priešpiečiai 

buvo Tropical Kcker's res
torane. 

Užgeso žvakė skaisčiai švie
tusi Miami apylinkėje. Nutilo 
jo muzika ir daina, tik prisi
minimas daugelio širdyse liks 
ilgam. 

Gunda K. 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1966 m. balandžio mėn. 10 d. 

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJUS 
LITHUANIAN MUSEUM OF FINE ARTS 

Aukos Lietuvių dailės muziejui 
iki kovo mėn. 1986 m. 

100 dol. dr. K. G Ambrozaitis. 
Chesterton, IN; dr. Gediminas 
Balukas. Oak Lawn, IL: Stasys 
Baras. Palos Park. IL: dr. Vytautas 
Karoblis. Ripley, OH. dr. Ona 
Mironaitė. Chicago, IL: Ada Skučas. 
Lake Worth, FL: dr. Pranas Sutkus. 
Homewood. IL: dr. Adolfas ir Aigė 
Šležai. Fiossmoor. IL: Anastazija 
Tamošaitienė, Kingston, Ontario, 
Canada: Antanas Tamošaitis. Kings
ton. Ontario. Canada: Antanas ir 
Viktorija Valavičiai. Chicago, IL; 
Apolinaras Varnelis. Dowagiac, MI. 

50 dol. dr. Danutė G. Bieliauskas, 
Cincinnati . OH: Joseph Boley, 
Manhattan NY: kun. The© Palis. 
Pittsburg, CA. 

30 dol. Juozas Daunoras. Oak 
Lawn, IL. 

25 dol. Gediminas Balanda, War-
ren, MI: K.. Bandzevičius, Los 
Angeles. C A; Adele ir Kazys Barčiai. 
Elizabeth, NJ: Andrius A. Butkūnas, 
Farmington Hills. MI: F. Bronskis 
(Amerikos lietuviu socialdemokratų 
sąjungos Detroito 116 kuopos vardu), 
St. Petersburg Beach. FL; Jadvyga 
Gaudušas. Chicago. IL: Izolina 
Gylienė, Manlius. NY; Juozas 
Kriaučiūnas. Putnam. CT; Kazys 
Linkus. Miami Beach. FL; Juozas ir 
Stasė Matulaičiai. Bedford, MI; Leo 
E. Oksas. Los Angeles, CA: Vincas 
Šalčiūnas, Port St. Lucie. Fl; Geno
vaitė ir Kazys Trečiokai. Union, N J; 
Juozas Vaineikis. Chicago, IL. 

20 dol. Laima Almonte, Brooklyn, 
NY: Vytas Anonis, Rego Park. NY; 
kun Anthony Račkauskas, Sunny 
Hills. FL. 

15 dol. Fabijonas Nemanis. Dear-
born. MI. 

10 dol. A Kindurys. Gulfport. FL; 
Sophie Plechavičius, Dobbs Ferry. 
NY: J. Ža'iaduonis-Žalvs. New York. 
NY. 

5 dol. Alfonsas Lingis, Great Neck, 
NY: Frank Williams 'Vilimasi. Fair 
Lawn. N J. 

Aukos a.a. dail. Broniaus Muri
no, mirusio vasario 18 d.. 
prisiminimui. < Aukota daugiausia iš 
Chicagos apylinkės. Kai kur aukoto
jai nepažymėjo adresų'. 

500 dol. Velionio žmona Praurimė 
Muriniene ir šeima. Melrose Park, 
IL. 

100 dol. dr. Laimutė ir Liudvikas 
Šmulkščiai. Chicago, IL. 

50 dol. dr. Ona Vaškeviiūtė. 
Chicago. IL: Elena ir Jonas Žukai. 
NY. 

30 dol. Marija ir Leonas Bajorūnai, 
Pompano Beach . FL: Aldona 
Briškaitienė: Dana ir Vytenis Elsber-
gai, Melrose Park, IL; dr. Janina Jak 
ševičienė, Chicago. IL; Valentina ir 
Kazys Katiliai, Villa Park, II; J. ir D. 
Tricou, Oak Park, II; 

25 dol . F a u s t i n a ir Mečys 
Mackevičiai, Pat Siadek. 

20 dol. Eugenija ir Zigmas Bu-
delskiai. Valerija ir Kazys Čepaičiai, 
Chicago, IL; Elvyra ir V. Katelės, 
Bronė Kovienė, Bronė ir Kazys 
Markai, Elena Repšienė, Aga ir 
Kazys Rimai. Chicago, II; Vincas 
Šuopys. 

15 dol. Danguolė ir Pijus Bielskai. 
10 dol. Česlovą Bačinskienė. cicero, 

ro, IL; Algis ir Vyda Bendoraičiai, 
Natalija ir Petras Bieliniai. Cleve-
land. OH; Elena ir Jonas Černiai, Al
dona ir Arnoldas Chesniai, dr. Stasė 
ir Algirdas Didžiuliai, Berwyn, IL; 
Ona Junkerienė, Hellen Miller, Mel
rose Park, IL; Lidija Petravičienė, 
Chicago. IL; J. Poderienė, Leokadija 
Puodž iūn ienė . Ona ir Vacys 
Rakauskai. Zina ir Algis Sinkeviiai, 
Aldona ir Algis Stankai, Veronika ir 
Antanas Stankevičiai, Onutė ir 
Jonas Stoškai, Ona ir Vytas Suopiai, 
Kazys Valančius, K. Valis, Elena ir 
Alfonas Wait. 

5 dol. Sofija Mišauskienė. 
Dail. Broniaus Murino atminimui 

viso aukota 1310 dol. 
Lietuviu dailės muziejaus vadovybė 

nuoširdžiai dėkoja visiems, parė
musiems šį projektą išeivijoje, ypač 
velionio žmonai Praurimei Murinie-
nei. liūdną gyvenino valandą radusią 
k i lnų sprendimą — paremti 
lietuvišką daile, dailininkui mirus. 

Aukas prašome siųsti: Lithuanian 
Insti tute for Fine Arts Museum 
Fund, 3001 West 59th Street , 
Chicago, Illinois, 60629. 

Visos aukos nurašomos nuo fede-
ralinių mokesčių Nr. 36-3277836. 

Dr. Ged iminas Balukas 
Lietuvių dailės muziejaus pirm. 

Algis J a n u s a s , 
Reikalų vedėjas 

MŪSŲ VISU MYLIMAI 

A. t A. 
ANGELEI KAŠUBIENEI 

s ta iga ir netikėtai, pačiame pavasario gražume, j 
amžinosios tėviškės namus išėjus, gilaus liūdesio 
valandose J o s mylimuosius, mūsų mielus, vyrą AN
TANĄ, dukras RIMĄ ir VIKTORIJĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Elzė ir Ignas Bumeliai 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Amalija ir Mykolas Jagučiai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Dalila ir Balys Mackialos 
Ona ir Andrius Mironai 
Jadvyga ir Juozas Paliuliui 
Zosė Purienė 
Kun. Kazimieras Ruibys 
Marytė ir Stasys Sarauskai 
Valė ir Jonas Šileikiai 
Ona ir Kostas Žolynai 

Daytona Beach, Fla. 

Mielai Korp! Neo-Lithuama Korporantei 

A. T A. 
ANGELEI KAŠUBIENEI 

staiga ir netikėtai mirus. Jos vyrą Kolegą 
ANTANĄ, dukras RIMĄ ir VIKTORIJĄ s-i 
šeimomis didžiojo skausmo ir gilaus liūdesio 
valandose nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

Vida ir Donatas Siliūnai 

Mūsų Mielai Tauriajai Neolituanei 

A. t A. 
ANGELEI KAŠUBIENEI 

staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, Jos 
mylimuosius — vyrą Kolegą ANTANĄ, duk
ras RIMĄ ir VIKTORIJĄ su šeimomis 
gilaus liūdesio valandose nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime 

Jadvyga ir Vytautas Didžiuliai 

Brangius draugus DANGUOLĘ, JURGĮ, ASTĄ ir 
PAULIUKĄ JURGUČIUS gilaus skausmo išgyveni
me, mylimam tėveliui ir seneliui 

A.tA. JONUI ŠEPUTAI 
iš šeimos amžinybėn išsiskyrus, nuoširdžiai užjaučia
me. 

Rimgailė ir Andrea. 

A. t A. 
KAZIMIERUI GRINIUI 

mirus, brolį dr. GEDIMINĄ GRINIŲ su šeima ir gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame. 

Elena ir Antanas Razmai 
Algė ir Adolfas Šležai 

A. t A. 
KOTRYNAI GRAJAUSKIENEI 

mirus, dukrai VIRGINIJAI OURECKIENKI. žentui 
ALGIMANTUI, vaikaičiams ir artimiesiems nur.šir-
džią užuojautą reiškia 

JAV LB Visuomeniniu reikalų taryba 

PADĖKA 
A. t A. 

POVILAS SKRIDAILA 
( G A B R I K L I S MINGF.LA* 

Mūsų b rangus pusbrolis mirė lHst; m. kovo S.\ d ir buvo 
palaidotas kovo _'b d. §v. Ka/.imiero lietuvių kapinėse. 
Chteagoje. 

Dėkojame kan. V. Žakamuskui už a tnašautas sv. 
Misiąs, maldas koplyčioje ir už palydėjimą j kapines 
Dėkojam Chicagos Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei už 
garbės sargybą ir kars to nešėjams. Ypatinga padėka M 
Dapkienei. V. Isganak'iui ;: A. Paukšte: už tarta. 
atsisveikinimo žodj. 

Nuoširdžiai dėkojame šv Mišių aukotojams, oms ir 
visiems atsi lankiusiems koplyčioje bei palydėjusiems • amži 
na poilsio vietą. 

Taipgi padėka laid. direkt. L. F Bukauskams. 

R o b e r t a s M i n g c i a ir š e i m a . 

A. T A. . 
MILDAI PETRUTYTKI 

pačiam pavasa ry išėjus, nuoširdžiai užjaučiame mū
sų bičiulius REGINĄ, ALFONSĄ ir M I L D O S seseris 
NORĄ ir GINTĄ. 

Vanda Sruogienė. 
Dalia, Aušrinė. Gediminas ir Algis Bylai 

A. f A. 
BRONEI LUKOŠEVIČIŪTEI 

PABEDINSKIENEI 
m i r u s , j o s b r o l i u s V A C L O V Ą ir K O S T Ą su š ė m o m i s 
gil iai u ž j a u č i a m e ir k a r t u l iūd ime. 
Stasė Jakubonienc Emilija Meškauskienė 
Jadvyga Penčylienė Jadvyga Gaudušienė 
Albina Dumbrienė Nij;iė Dumbrytė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 Wes t 71 S t . , Ch i cago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - TeL RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy.. Palos Hills. Illinois 

TeL - 974-4410 

• -

1 

V A S A I T I S — B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 
Telefonas — 652-1003 
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x „Grandinė lės" a n s a m b 
lis , vadovaujamas Liudo 
Sagio, visą praeitą rudenį ir 
žiemą ruošė naują programą, 
kurią balandžio 26 d., šešta
dienį, 7:30 v.v. Jaunimo cent
re parodys Chicagos lietu
viams. Bilietai koncertan 
gaunami Vaznelių prekyboje. 

x Tony Mockus ištisus du 
mėnesius vaidino Washing-
tono Kennedy centre vieną pa
grindinių vaidmenų Čechovo 
dramoj „Žuvėdra". Gegužės 31 
jis bus pasakotojas — Lietu
vos savanoris Dariaus Lapins
ko operoje ,,Dux Magnus". 

x JAV LB Socialinių re i 
kalų ta rybos seklyčioje rytoj, 
penktadienį, nuo 11 iki 2 v. 
popiet bus galima pasivaišin
ti karštais koldūnais. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x Moterų sąjungos 67-tos 
kuopos susirinkimas bus atei
nantį sekmadienį, balandžio 
13 d., 2 vai. p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje Marąuette Parke. 

x Kris t ina (Papartytė) i r 
Vytenis Milūnai, gyvenan
tys Naperville, Illinois, kovo 
27 d. susilaukė pirmgimės 
dukrelės Viktorijos Vidos. 

x š v . Vardo vyrų d rau
gijos nariai Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
ateinantį sekmadienį, balan
džio 13 d., turės per 8 vai. šv. 
Mišias bendrą Komuniją, o po 
pamaldų salėje t r u m p ą 
susirinkimą ir pusryčius. Kvie
čiami ir nauji nariai atsilan
kyti ir į šią garbingą draugiją 
įsirašyti. 

x Pat i sk l in imas . Steve 
Rudokas, kuris tragikome
dijoje „Apsiriko" vaidino 
Petrą, to vaidinimo aprašy
me, spausdintame „Draugo" 
balandžio 4 d. laidoje, praleis
tas per korektūros klaidą. Už 
klaidą atsiprašome. 

x Dr. Bruno Vala tka , Elm-
wood Park, 111., atsiuntė 22 
dol. dienraščio stiprinimui ir 
kartu pratęsė jo prenumeratą. 
Dr. B. Valatką skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Antan ina Juknev ič ie 
nė, Brockton, Mass., atsiuntė 
30 dol. „Draugo" stiprinimui ir 
5 dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. A. Juknevičienę 
įrašome į garbės sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x J o n a s Prunsk i s , J . 
Špokevičius, Monika Dufla, 
Kostas Prelgauskas. J. Neve-
rauskas, A. Kazlauskas, R. 
Čepulis, Vacys Markevičius, 
Karolis Avižienis. E. Šventic-
kas. Jonas J a n k a u s k a s , 
Pranas Totoraitis, Adolfas 
Petrys. Ona Matusaitis, A. 
Damijonaitis, S. Miknaitis. 
Henry Kačinskas, Adolfas 
Vasiulis, G. Narbutienė, A. 
Jasmantas, A. Stankevičius, 
Antanas Lembergas, Aldona 
Labanauskas, Birutė ir Ignas 
Navickai, Antanas Mameniš-
kis, R. Stakauskas, EI. Jasai
tienė. Visi atsiuntė po 7 dol 
aukų įvairiomis progomis. 
I>abai dėkojame už aukas. 

x šv . Kryžiaus bažny
čioje šį sekmadienį per lietu
viškas pamaldas, 10 vai. 45 
min. ryte bus antra speciali 
rinkliava pagalbai Katalikų 
Bažnyčiai Lietuvoje. Maloniai 
prašome aukoti dosniai šiam 
labai svarbiam tikslui. 

(pr.) 

x Biuletenį „Pens in in 
k a s " l e idž ia J A V L B 
Socialinių reikalų t a ryba 
2711 W. 71 st Street, Chicago, 
IL 60629. Redaguoja Karolis 
Milkovaitis. Šiame 14 psl. 
leidinyje yra įvairiausių žinių, 
tinkamų vyresniesiems. Išei
na kiekvieną mėnesį. Kaina 8 
dol. 

(ak.) 

x Konsulų pagerbimas 
bus balandžio 27 d Jaunimo 
centre. Jį rengia iš daugelio 
organizacijų sudarytas komi
tetas, kuriam vadovauja Biru
tė Jasaitienė. Pagrindiniu 
kalbėtoju pakviestas St. Lozo
raitis, atstovas prieš Šv. Sos
to, J. Daužvardienės daugelio 
metų veiklą nušvies žurn. St. 
Pieža. Naująjį konsulą V. 
Kleizą visuomenei pristatys A. 
Gečys, LB krašto vald. pirm. 
Po akademinės dalies visiems 
dalyviams vaišės. Bilietai jau 
gaunami Vaznelių prekyboje. 

x Alei (Pabedinskaitei) ir 
Algiui Lieponiams Didįjį 
Šeštadienį, kovo 29 d., gimė 
sūnelis Paulius Justinas. 
Sesutė Karolina, seneliai Jani
na ir Justinas Lieponiai bei 
Irena ir Jonas Pabedinskai, 
proseneliai K. Pabedinskas ir 
P. Žumbakis džiaugiasi nauju 
šeimos nariu. 

x Ludgarda Urmonaitė-
Alminienė, gyvenusi Chica-
goje. o paskui Nebraskoje, 
mirus vyrui, nežinia kur per
sikėlė gyventi. Jos prašo atsi
liepti Lietuvių Katalikų Susi
vienijimas, P.O. Box 32 (71-73 
So. Washington St.), Wilkes 
Barre. Pa. 18703 arba „Drau
go" administracija. 

x Šeštoji premijų šventė, 
kurioje JAV LB Kultūros tary
ba įteiks 1985 metų laurea
tams premijas, šiemet bus 
gegužės 17 d., šeštadienį. 
Bostone. Šventę globoja 
Bostono LB apygarda. 

x LFK „Lituanica" vyrų 
komanda šį sekmadienį, 
balandžio 13 d., 2 vai. p.p. 
Marąuette Parko aikštėje 
pirmąsias šio sezono futbolo 
rungtynes žais prieš stiprią 
„Slovaks" komandą. Rezer
vas žais 2 vai. p.p. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami. Gausūs 
draugiškai nusiteikę žiūrovai 
žaidėjus skatina pergalei. 

x Šv. Kazimiero seselių 
rėmėjos balandžio 6 d. suren
gė Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje Brighton 
Parke vadinamą „Linen Festi-
val". Ta proga buvo žaidimų, 
kugelio, lietuviško maisto. 
Dalyviai buvo patenkinti. 

x S t a s y s Š i l i a u s k a s , 
Lachine, Montreal, P. Q., Kana
da, mums rašo: ..straipsniais, 
žiniomis ir kasdieninių įvykių 
žiupsniais „Draugas" įgalina 
mane pajusti lietuviškosios 
išeivijos gyvenimo nuotaikas 
ir jo pulsą. Žinios iš tėvynės 
kartais praveria nors plyšelį 
tenykštės tikrovės vaizdo. Gi 
kultūrinis priedas prilygsta, o 
dažnai ir pralenkia kitus mūsų 
žurnalus. Tad nuoširdžiai 
linkiu ištvermės ir sėkmės 
visam jūsų nepailstančiam 
kolektyvui". St. Šiliauskas 
pratęsė ..Draugo" prenu
meratą, pridėjo 20 dol. jo 
paramai ir 7 dol. už kalendo
rių. Nuoširdus ačiū už gražų 
laiškutį ir mielą auką, ta 
proga įrašome ir į garbės 
prenumeratorių sąrašą. 

x Vakarone prof. Simui 
Sužiedėliui pagerbti bus šį 
penktadienį, balandžio 11 d., 
7:30 v v. Jaunimo centre kavi
nėje. Kalbės Saulius Sužie
dėlis, svečias iš Washingtono, 
ir bus rodomas dokumentinis 
filmas „Simas Sužiedėlis". 
Vakaronę rengia Budrio vardo 
Lietuvių Foto Archyvas. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. (sk.) 

Dr. Remigijus Gaška — jžymusis inžinerijos alumnas 

CHICAGOJ IR APYLIHKESE 
DR. R. GAŠKA 
PAGERBTAS 

UNIVERSITETO 

Remigijus Gaška, Dovv 
Chemical gamybos vadovas 
Plaguemine, La., buvo išrink
tas 1986 m. žymiausiu inži
nerijos alumnu Pennsylvani-
jos Valstijos universiteto 
inžinerijos kolegijoj. Dr. R. 
Gaška išrinktas vienas iš 
septynių pripažįstant jo laimė 
jimus ir kliūtis, kurias jis 
turėjo nugalėti, tęsia su pasise
kimu savo inžinieriaus profesi
ją-

Dr. Remigijus Gaška yra 
Pennsylvanijos universitete 
1957 m. gavęs magistro, o 
1959 metais daktaro laips
nius. Prieš tai jis studijavo 
Illinois universitete. įsigy
damas bakalauro laipsnį. 

šiuo metu Gaška dirba 
kaip vyriausias menedžeris 
Luoisianos Dovv skyriuje ir 
yra atsakingas už chlor-alkali 
gamybą. Šioje bendrovėje jis 
dirba nuo 1959 m. ir buvo 
organinės gamybos vadovas 
1974-84 m. J is jau turi 15 
patentų, yra kelių mokslinių 
veikalų autorius. Jis taip pat 
yra daugelio chemijos drau
gijų narys. 

Dr. R. Gaška gyvena Baton 
Rouge, La., ir yra inžinerijos 
kolegijos gamybos ir profesi
nio paruošimo patarėjas . 
University Park, Pa., balan
džio 4 d. buvo iškilmės, 
kuriose buvo pagerbtas dr. 
Remigijus (Ray) Gaška, kaip 
nusipelnęs Amerikos chemi
jos gamyboje. 

Be to. R. Gaška buvo 
nuolatinis sporto reporteris iš 

x H e n r i k a s i r I lona 
Laučiai, Burbank. 111., K. 
Daugvydas, Detroit, Mich.. 
Stasys ir Birutė Ališius, West-
chester. 111., Antanas Kirku-
tis. West Hartford. Ct.. kiek
vienas atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. I^abai dėkojame. 

x Kazys Čern iauskas , 
Chicago, 111., atsiuntė „Drau
gui" 22 dol. jo palaikymui ir 
pratęsė prenumeratą 1986 
metams. K. Černiauską 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką taria
me nuoširdų ačiū. 

x Albinas Reškevičius, 
Omaha, Nebraska, visuo
menininkas, mūsų garbės 
prenumeratorius, pratęsda
mas „Draugo" prenumeratą 
vėl pridėjo 22 dol. auką. Alb. 
Reškevičiui už mielą paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

tarptautinių varžybų. Savo 
reportažus spausdindavo 
„Drauge". 

PASIDŽIAUKIME 
DR. ADOLFO IR 

JADVYGOS DAMUŠIU 
PAGERBIMU 

Praeitų metų rudenį Šv. 
Tėvas Jonas Paulius II pager
bė specialiais ordinais ar 
žymenimis trijų lietuviškų 
organizacijų veikėjus: Lietu
vos vyčių dr. Jokūbą ir Loretą 
Stukus, skautų vyr. skauti
ninką Antaną Saulaitį ir atei
tininkų dr. Adolfą ir Jadvygą 
Damušius. 

Chicagoje gyvenantieji dr. 
Adolfas ir Jadvyga Damušiai 
buvo taip reikšmingai atžy
mėti už jų lietuvišką ir katali
kišką veiklą ateitininkuose ir 
Dainavos jaunimo stovyk
lavietėje. Dr. Adolfas gavo Šv. 
Silvestro ordiną, o Jadvyga 
Damušienė — „Pro Ecclesia et 
Pontifice" žymenį. Tad jų 
asmenyse yra pagerbta ir visa 
ateiti ninkij a. 

Iškilmingas ordino ir žy
mens įteikimas dr. Adolfui ir 
Jadvygai Damušiams yra 
rengiamas šį sekmadienį, 
balandžio 13 d., Cicero Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. sumos metu. Šv. 
Mišias atnašaus ir įteikimo 
ceremoniją atliks šį savaitgalį 
Chicagoje viešįs vyskupas 
Paulius Baltakis Mišių metu 
giedos sol. Dalia Kučėnienė ir 
muz. Aldonos Prapuolenytės 
vadovaujamas parapi jos 
choras. 

Po pamaldų 12 vai. dieną 
Windmill restorane, 5051 W. 
Ogden Ave., visai netoli nuo 
Sv. Antano bažnyčios, yra ren

giamos vaišes — pabendravi
mas su Damušiais. Kadangi to 
sekmadienio popietę Chica
goje yra visa eilė lritų rengi
nių, tad pabendravimas neuž
sitęs ilgai ir norintieji galės 
suspėti ir kitur. Apie daly
vav imą vaišėse prašoma 
pranešti telefonais iki penkta
dienio vakaro: A. Rimkienei 
476-2551 arba O. B a už ie nei 
775-1163. 

Organizacinis šios šventės 
komi te tas , kur iam sutiko 
vadovauti dr. Kazys Ambro-
zaitis, buvo sudarytas iš 
Chicagos ir apylinkių atei-
tininkiškųjų vienetų atstovų. 
Komitetas maloniai kviečia 
visus, o ypač ateitininkus gau
siai atvykti į Cicero, daly
vauti pamaldose ir atsilanky
ti į pabendravimą. 

J. Baužys 

LIET. MOTERŲ KLUBO 
V E L Y K Ų STALAS 

Pamėgus ios l ietuviškas 
tradicijas Liet. Moterų fede
racijos Chicagos klubo lietu
vės balandžio 6 d Jaunimo 
centro didžiojoje salėje suruo
šė Velykų stalą. Pagrindinius 
organizavimo darbus atliko 
klubo valdyba: pirm. Jolanda 
Kerel ienė, vicepirm. Olė 
L i k a n d e r i e n ė i r Mar i j a 
Macevičienė, sekr. Svajonė 
Kerelytė, ižd. Albina Paškie-
nė, drauge su renginių ruošėja 
Vaičaitiene ir Janina Janu-
levičiene. 

Svečių pr is i r inko pilna 
salė . Renginį p radėdama 
pirm. J. Kerelienė pabrėžė, 
kad šis Velykų stalas tai 
pastangos laikyti lietuviškas 
tradicijas. Prie klubo susidarė 
jaunų lietuvaičių padalinys. 
Dėkojo gausiai atsilankiu
siems, suminėdama dalyvau
jančius svečius: Gražiną ir 
prof. Domą Krivickus, buvu
sias pirmininkes K. Leonai-
tienę ir M. Marcinkienę, biru-
tininkių pirm. M. Babickienę, 
Jaunimo centro vadovę S. 
Endrijonienę. Priminė, kad 
atvyko grupė Lietuvos dukte
rų ir Filisterių skautų valdy
ba. Plečiant ryšius su kitų 
pavergtų tautų moterimis, 
buvo pakviestos ukrainietės, iš 
kurių atvyko „Nevv Star" 
r edak to rė J. Gorchynski , 
ukrainiečių moterų lygos 6 
skyriaus pirm. O. Popovvych ir 
Ukrainiečių žmogaus teisių 
sąjungos prezidentė V. Elia-
shevsky. 

Kun. J . Vaišniui sukalbėjus 
maldą, meninę programą atli
ko g a i l . s e suo R a m u t ė 
Kemežai tė , pada inuodama 
nau ja s da inas . Maloniai 
skambėjo Ant gintaro kranto, 
Suvalkijos da ina Jaunystė, 
Ar prisimeni, Dainuokit ir 
šokit. Dainavo su nuoširdžiu 
įsijautimu, pati sau darydama 
palydą g i t a ra 

Renginių vadovė M. Macevi
čienė dėkojo dainininkei ir, 
ruošiant Velykų stalą, talki
nusioms A. IJetuvninkienei. 
M. Janušienei, V. Linkevičie
n e i , D . Ku r a u s k i e n e i , 
Pirmininkė ir kitos, daugiau 
pasidarbavusios, buvo papuoš
tos prisegant gėlę. 

Burtų keliu iššaukiant stalų 
numerius, svečiai telkėsi prie 
gausiais skanėstais nukrautų 

IŠ ARTI IR TOLI 
ITALIJA 

— Sauliaus Kubiliaus i r 
Jū ra tės Barasai tės sutuok
tuvės bus balandžio 12 d. Šv. 
Petro bazilikos Lietuvių koply
čioje. Romoje, o vestuvių vai
šės lietuvių ūkyje Ponte 
Lucano netoli Tivolio. Abu jau
nieji yra prasmingai ir kūry
bingai įsijungę į lietuviškąją 
veiklą. Saulius dirba Vati
kano radijo lietuviškame sky
riuje, yra poetas, kultūrinio ir 
visuomeninio darbo žmogus. 
Jūratei taipgi visa tai nėra 
svetima, yra viena iš uoliau
sių Europos lietuvių studijų 
savaitės organizatorių. 

J . A. VALSTYBĖSE 
— Lietuvių fronto bi

čiulių rengiama poilsio ir 
studijų savaitė bus Dainavos 
stovykloje nuo rugpjūčio 3 d. 
iki rugpjūčio 10 d. Registruo
tis į stovyklą prašome jau 
dabar. Apie dalyvavimą kartu 
su registracijos mokesčiu 10 
dol. šeimai prašome pranešti 
LFB centro valdybos iždinin
kui Jonui Vasariui: 979 Proehl 
Dr., Barberton, Ohio 44203, 
(216)644-7411. Visi bičiuliai su 
savo bičiuliais kviečiami daly
vauti. 

— Andrius Kaz lauskas 
balandžio 2 d Clevelando 
Valstybiniame universitete 
sėkmingai apgynė disertaciją 
„Ląstelių augimo reguliavi
mas" ir įsigijo chemijos dak
taro laipsnį. Formalus dip
lomo įteikimas bus birželio 15 
d. Tolimesniam tyrinėjimo 
darbui Andrius ir žmona 
Lionė įBradūnaitė) rudenį 
kelsis į Seattle. Wash., kur 
žada įsijungti taip pat ir į 
tenykštę lietuvišką veiklą, nuo 
kurios nebuvo nutolę ir 
Clevelande. 

stalų. Vaišės buvo jaukios, 
lietuviškai malonios. Ukrai
nietės pirmininkei J. Kere-
lienei dovanų įteikė jų dailiais 
raštais išpuoštą margutį. 

J. Pr. 

K.IZOKAlClO 
FOTO PARODA 

Čiurlionio galerijoj Jauni
mo centre balandžio 4 A atida
ryta a a. Kastyčio izokaičio 
foto paroda. Ją globoja Bud
rio vardo foto archyvas. Ją 
ruošiant drauge su Izokaičio 
šeima darbavosi dail. V. Lu
kas. Š. Gotceitas ir L. Narbu-
tis. Į atidarymo iškilmes susi
rinko gausus būrys nuotraukų 
mėgėjų. Kalbą buvo pakvies
tas pasakyti Budrio foto 
archyvo vadovas kun. Alg. 
Kezys. Jis išreiškė didelį 
pasigėrėjimą Kastyčio Izokai
čio darbais, pažymėdamas, 
kad tai jau profesionalas foto 
menininkas, toli pažengęs foto 
technikoje. Priminė K. Izokai
čio biografinius duomenis. 

Jis buvo gimęs 1935 metais. 
Lietuvos okupacija išbloškė jį 
su tėvais į Vakarus. Jų šeima 
pateko į Braziliją, kur Kasty
tis išėjo gimnazijos mokslą 
Sao Paulo mieste Domė
damasis fotografija, ėmė dirb
ti foto įstaigoje, kur pasiekė 
p a s i g ė r ė t i n ą į g u d i m ą . 
Fotografuoti buvo pradėjęs 
teturėdamas 13 metų. Jau 
Brazilijoje dirbo didesniems 
žurnalams. Su tėvais 1958 
metais persikėlęs į JAV, 
Chicagoje 1967 metais atidarė 
savo foto studiją 

Jo sėkmingas patarna
vimas atkreipė dėmesį ne vien 
spaudos, bet ir eilės didžiųjų 
bendrovių. Jis ėmė ruošti 
nuotraukas jų reklaminiams ir 
kitokiems leidiniams, - kaip 
fotografuodamas rūbų mode-

Sve^iai Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų rėmėjų vakarienėje Jaunimo rentre 

liūs. Jis buvo siunčiamas 
daryti nuotraukas Etiopijoje, 
Italijoje, įvairiose JAV vieto
se. 

Parodoje išstatyta apie 70 jo 
nuotraukų. Daugelis portretų, 
žmonių figūrų, bet taip pat ir 
peizažų (spalvingieji saulėly
džiai), mašinų, automobilių. 
Visos parodoje išstatytos 
nuotraukos paties Izokaičio 
išaiškintos ir pagamintos. 

Išleistas vaizdus parodos 
katalogas su ryškiomis nuo
traukomis. Gaila, kad K. 
Izokaitis mirė pereitų metų 
gegužės 24 d Paroda gerai 
lankoma, kai kurie įsigyja 
nuotraukas. Reikia tikėtis, kad 
šeima bent dalį jų paliks foto 
archyvui ar kuriam muziejui, 
nes Izokaičio darbai profesio
nališki, pralenkia daugelio 
kitų fotografų nuotraukas, 
verti išsaugoti. 

Paroda dar bus atidaryta 
ateinantį savaitgalį balan
džio 11 d., penktadienį nuo 7 
iki 9 v.v., šeštadienį ir sekma
dienį nuo 11 v.r. irki 7 v.v. 
Šalia nuotraukų yra išdėstyta 
ir daug spalvotų leidinių, 
papuoštų K. Izokaičio nuotrau
komis. 

J. Pr. 

DZŪKU TRADICINĖ 
DIENA 

Balandžio 6 d. apie 1 vai. 
p.p. sukviesti dzūkų draugijos 
nariai į visuotinį susirinkimą 
Jaunimo centre aptarti eina
muosius reikalus, išklausyti 
valdybos pranešimų ir, kas 
svarbiausia, galutinai pasi
ruošti Dzūkų draugijos tradi
cinei šventei, kuri ruošiama 
gegužės 17 ir 18 dienomis. 

Susirinkę daugiau kaip ketu
riasdešimt narių aptarė \ isus 
reikalus ir jau pradėjo pilnu 
tempu bilietų platinimą per 
valdybos narius būsimai 
Dzūkų dienai paminėti. Po 
sklandaus aptarimo ir susita
rimo draugijos nariai darbš
čių šeimininkių buvo pavaišin
ti kavute, sumuštiniais ir 
g a r d ž i a i s p y r a g a i č i a i s , 
kuriuos B ai tie Baker y savinin
kai Ankai namokamai pasky
rė draugijos nariams pavai
šinti. 

Susirinkimas sužinojęs, kad 
šios gausios vaišės yra Ankų 
paskirtos, gausiai plojo ir visi 
nuoširdžiai dėkojo. 

Juozas Skeivys 

<zĄ<Lvokata.\ goriai č^Lbaitii 
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