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O. P ransKūna i t ė s 
n u s i k a l s t a m a veikla 

O. Pranskūnaitė sistemin
gai daugino literatūrą su žino
mai melagingais prasimany
mais, žeminančiais tarybinę 
santvarką. Ji 1975 m. pavasa
rį užmezgė ryšį su nenustaty
tu a s m e n i u . ne l ega l i a i 
dauginančiu ir platinančiu 
šmeižikiško turinio leidinį 
„LKB Kronika". Įsigijusi 
rašomąsias mašinėles, šiam 
asmeniui daug ino ,.LKH 
Kronikas 13. 14, 15, 17, 19 ir 20 
numerius, o taip pat antitary
binio turinio knygą „Lietu
viškojo cbarakterio proble
ma" . Šios l i teratūros ji 
daugino po 5-6 egz.. o rinkinio 
„LKB Kronika" Nr. 20 po 10-12 
egzempliorių. 

O. Pranskūnaitė kalta prisi
pažino. J i paaiškino, kad 1975 
m. pavasarį susipažino su 
vienu vyriškiu, iš kurio gavo 
dvi rašomąsias mašinėles ir 
jam prašant padaugino nele
galaus rinkinio ..LKB Kroni
ka" 13, 14, 15, 17, 19 ir 20 
numerius po 5-6 egz.. o Nr. 20 
apie 10-12 egz. Šiam vyriškiui 
taip pat padaugino knygą 
,,Lietuviškojo charakterio 
problema", atspausdindama 5-
6 egz., kurių vieną egz. pasili
ko sau. 

O. Pranskūnai tės kal tė 
patvirtinama ir šiais įrody
mais. Parengtinio tardymo 
organai surinko rinkinio 
„LKB Kronika" 13, 14, 15, 17, 
19 ir 20 numerius, o eksperty-
zė nustatė, kad jie atspausdin
ti rašomosiomis mašinėlėmis, 
išimtomis iš O. Pranskū
naitės. Ekspertyzė taip pat 
nustatė, kad knyga „Lietu
viškojo charakterio proble
ma", paimta iš O. Pranskūnai
tės, taip pat atspausdinta pas 
ją rasta rašomąja mašinėle. 

Liudytojas H. Kunaitis paro
dė, kad O. Pranskūnaitė turė
jo rašomąją mašinėlę, kurią 
jai du kartus remontavo. Tai 
patvirtino ir O. Pranskūnaitė. 

Pas O. Pranskūnaitę buvo 
rastas didelis kiekis rašomojo 
ir kalkinio popieriaus, o jos 
bute, vonioje, įrengtas elektro-
grafinis kopijavimo aparatas, 
kas taip pat liudija, jog ji 
sistemingai daugino nelegalią 
bei antitarybinę literatūrą. 

O. Pranskūnaitė žinojo, kad 
jos dauginama l i teratūra 
p r i e š t a r a u j a į s t a t y m u i . 
Spausdindama „LKB Kroni
kos" nmumerius žinojo, jog 
leidinys yra nelegalus ir kad 
jame patalpinta medžiaga yra 
antitarybinio turinio. Be to, ji 
visa tai darė slaptai ir vonios 
kambaryje buvo įsirengusi 
kopijavimo aparatą. 

(Bus daugiau) 

Sovietų KGB sustabdė 
demonstracijas Maskvoje 

Maskva. — Po dviejų dienų 
demonstracijų Maskvos Arbat 
distrikte sovietų slaptoji mili
cija, sustojusi petys prie pe
ties, užblokavo demonstrantų 
žygiavimą trečiąją dieną ir 
liepė išsiskirstyti į šalutines 
gatves. Demonstrantų tarpe 
buvo daug iaus ia žydai, 
re ika laudami paleisti iš 
Čistopolio sunkiųjų darbų 
kalėjimo Josepf Begun. vieną 
iš kovotojų už žmogaus teises. 
Nebuvo areštuotas nė vienas 
demonstrantas. 

Kai atvyko amerikiečių ir 
prancūzų televizijų filmuo-
tojai, jiems nebuvo leista 
filmuoti ir jų aparatai buvo 
apdaužyt i . Taip pat ir 
žurnalistai, kurie norėjo nufo
tografuoti, jiems nebuvo leista 
to padaryti. Pirmadienį ir 
antradienį KGB agentai leido 
demonstracijas, bet Beguno 
sūnui ir žmonai neleido daly
v a u t i d e m o n s t r a c i j o s e , 
pastatydami prie jų namo 
durų sargybas, kad negalėtų 
išeiti į gatvę. Sūnus Boris. 
kuriam yra 22 metai, pasakė, 
kad jis manęs, jog jie sustab
dys demonstracijas ir parodys 
pasauliui, kokia iš tikrųjų yra 
demokratija dabartinėje ..glas-
nost" Sovietų Sąjungoje. 

Re ik ia įteikti 
p r a šymą 

Vakarų žurnalistai sutaria. 
kad šias. kad ir mažas 
demonstracijas sovietai turė
jo užgniaužti, kad jos nebūtų 
tęsiamos dar ir šį šeštadienį, 
rytoj, kai prasidės 850 svečių, 
suvažiaviusių iš įvairių kraš
tų į sovietų taikos forumą, 
konferencija, apie kurią buvo 
vakar rašyta. 

Begunas yra laikomas griež
toje celėje, kuriam tik kas 
antrą dieną teduodamas šiltas 

maisto gabaliukas, pasakojo 
sūnus. Jo tėvas yra vienas iš 
tų, kurie apkaltinti 70 pastrai
pa „priešsovietine agitacija ir 
propaganda". J is neįskaitytas 
į tų 140 kalinių, kurie buvo 
amnestuoti. Dabar paaiškėjo 
dar štai kas: numatytieji 
išleisti turi pasiprašyti patys, 
kad būtų komunistų vyriausy
bės amnestuoti. Ir tik tada 
sprendžiamas jų išleidimas. 

Gal tik p ropaganda 
Amerikos ambasador ius 

Arthur Hartman. kuris jau 
baigia savo tarnybą Maskvo
je, sukviestiems žurnalistams 
sakė. kad Kremlius daro žings
nį teisinga kryptimi žmogiš
kųjų teisių reikaluose. Yra 
įsteigtas specialus skyrius 
Užsienio reikalų ministerijoje 
šių reikalų tvarkymui, ko 
niekad nėra buvę praeityje. 
Hartman sako. kad nors sovie
tams dar yra labai ilgas kelias 
i k i V a k a r ų s u p r a s t o s 
demokratijos ir atvirumo, 
pirmieji žingsniai yra geri. 
Tačiau daugelio stebėtojų 
nuomone, dar yra per anksti 
džiaugtis sovietijos laisvėjimu 
ir visas apraiškas reikia 
vertinti šaltai, kad nepasiro
dytų vėliau, kad visa tai daro
ma Vakarų pasaulio žmo
nėms apgaudinėti. 

J a u Žinoma, kad kitą 
pirmadienį, kai baigsis sovie
tų sukviestasis forumas Mask
voje, sovietų komunistų parti
jos gen. sekr. M. Gorbačiovas 
pasakys kalbą. 

— Chicagoje Sara I-.ee kor
poracija jteikė 200,000 dol. 
teatro festivaliui, kuris 19S8 
m. bus rengiamas Chicagoje. 
To teatro festivalio biudžetas 
vra 2.4 mil dol. 

Delsiama Amerikos 
apsigynimo programoje 

To nori ir sovietai 

Senatoriai džiaugiasi nugalėję prezidento veto šv&- aus vandens įstatyme. Iš kairės matyti John 
H. Chafee iš Rhode Island, Geroge J. Mitchell iš Maine. Quentin N. Burdich iš N. Dakotos ir 
Robert T. Stafford iš Vermonto valstijos. 

Lenkijos ginklai 
Nikaragvos contras 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

• W a s h i n g t o n a s . — Tarp
tautinė agentūra, aprūpinanti 
contras kovotojus įvairiais 
r e i k m e n i m i s , k a i p r a š o 
Baltimore Sun dienraštis, 
pirko ginklus iš Lenkijos, kuri 
palaiko sandinistų režimą 
Nikaragvoje. 

Amerika, Prancūzija ir Por
tugalija, kaip rašo tie patys 
šaltiniai, aprūpino juos tono
mis ginklų, kurie buvo gauti iš 
lenkų. Vienas danų laivas du 
ka r tus pas ik rovė g ink lus 
Lenkijos uostuose ir po to 
išplaukė į Portugaliją ir 
Prancūziją. 

Šitos žinios parodo, kaip 
komplikuota ir didelė buvo 
visa contras aprūpinimo siste
m a g i n k l a i s , ka i b u v o 
nutraukta Amerikos karinė 
parama 1984 m. 

K a i p ir v i s a d a , 
d a u g n e a i š k u m ų 

Tie šaltiniai pasisako, kad 
jie galutinai nežino, kaip tie 
ginklai iš Lenkijos buvo įsigy
ti, nes Lenkijos komunistinė 
vyriausybė politiniai remia 
sandinistų vyriausybę, ir, ar 
lenkai žinojo, kad tai skiria
ma tiems laisvės kovotojams, 
ir kas už juos užmokėjo. 

Lenkijos ambasados kalbė
tojas Washingtone Miroslav 
Miemik pasakė, kad jis nieko 
apie ginklų pardavimą nežino 
ir bandysiąs ką nors sužinoti 
iš savo vyriausybės. Galimas 
d a l y k a s . k a d L e n k i j o s 
vyriausybė pardavė ginklus 
kokiai nors Vakarų valstybei. 
Galbūt tų ginklų paskirtis 
nebuvo lenkams žinoma. 

Iš Lenk i jos į 
Por tuga l i j ą 

Dauguma ginklų, kuriuos 
contras gauna, yra iš NATO 
valstybių. Sandinistų ginklai 
yra iš Rytų bloko valstybių . 
Trijų tautų šaltiniai sako. kad 
abu paskutiniai ginklų siunti
mai laivais išplaukė iš Lenki
jos uostų tiesiog contras ži
nion. Pakrovimo dokumentai 
rodo, kad danų laivas Erria 
i šp laukė iš G d a n s k o su 
daugiau kaip 100 tonų šautu
vų ir amunicijos balandžio 25 
d. -Jis sustojo Portugalijos 
uoste Setubal ir patikrino 
dokumentus . kurie buvo 
užsakyti (ivatemalos ginkluo
tų pajėgu, kaip rodė Portu
galijos Gynybos ministerijos 
raštai. 

Iš Po r tuga l i j s 
į H o n d ū r ą 

Kai Erria laivas gegužės 8 d. 
išplaukė iš Portugalijos uosto, 
laivo įgula turėjo dokumentus. 

rodančius, kad turi plaukti į _ , j u n gt in ių Tautų švie-
Gvatemalos Puerto Barrios t ; m 0 m o ks lo ir kultūros orga-
uostą. Bet vietoj to, Erria nizacija UNESCO paskvrė du 
atplaukė į Puerto Cortes uostą m į i į j o n u s dolerių socialinės 
Hondūre. Ten visi ginklai 
buvo iškrauti, kaip toliau 
aiškina tie patys šaltiniai. 
Amerikos oficialūs pareigūnai 
sako, kad jie žino. kad lenkų ir 
portugalų ginklai buvo 
perduoti contras vadams, j e ir Art muosiuose Rytuose 
kurie turi sa\ i apmokymo 

komunikacijos plėtimo progra 
mai Trečiojo pasaulio kraš
tuose finansuoti. I.ėšos bus 
panaudotos apie 70 įvairių 
projektų įgyvendinimui Afri
koje, Lotynų Amerikoje. Azijo-

tun sa\ 
stovyklas Hondūre, netoli 
Nikaragvos sienos. Dokumen
tai iš Portugalijos Gynybos 
ministerijos rodo, kad tie 
ginklai skirti Gvatemalos 
armijai. Dokumentas yra 
pasirašytas brigados generolo 
Cesares Rojas ant Gvatema
los kariuomenės oficialaus 
blanko, kad juos gavo. Šiuo 
metu Gvatemala sako, kad 
generolas nepasirašė ir 
Gvatemala niekada neužsakė 
ginklų iš Portugalijos ir 
niekad jų negavo. 

Dokumentai buvo indor-
suoti Tarptautinės išteklių 
kompanijos, kurios įstaiga yra 
Vienna miestelyje, Va., su 
kuria turi ryšius buvęs avia
cijos generolas Richard Se-
cord ir buvęs CIA agentas 
Thomas Clines. Jie abu yra 
žinomi Kongresui kaip organi
zatoriai aprūpinti contras 
kovotojus ginklais iš privačių 
šaltinių. 

T a s pa t s laivas 
vežė I ranui 

Antrą kartą tas pats laivas 
Erria pasikrovė Lenkijos 
ginklus, bet kitas laivas juos 
atvežė į Centro Ameriką, kaip 
rodo persiuntimo dokumentai. 
Hondūre esantys Nikaragvos 
laisvės kovotojai vėl buvo jais 
aprūpinti. 

E r r i a l a i v a s . ka ip 
atspausdinti pranešimai rašo. 
pervežė ginklus ir Iranui. Los 
Angeles Times praėjusi 

— Romoje įvyko Popiežiš
kosios kultūros tarybos plena
rinė sesija, kurioje dalyvauja, 
be tarybos vykdomo komiteto 
narių. keturiolika kultūros 
veikėjų iš įvairių pasaulio 
kraštų. Tarybos vykdomasis 
pirmininkas kardinolas Garro-
ne į ž a n g i n i a m e žodyje 
pažymėjo, jog Bažnyčiai 
ypatingu būdu rūpi, kad visuo
tinė kultūra apibendrintų 
atskirų tautinių kultūrų huma
niškumo išraiškas. 

— Klaipėdos krašto kolū
kis . . J auno j i g v a r d i j a " 
okupuotoje lietuvoje įsteigė 
rašytojos Ievos Simonaitytės 
literatūrinę premiją. Tą pirmą- savo 

ją premiją laimėjo Romas 
Sadauskas už savo romaną 
..Ežerėnų papartis".. 

Washingtonas . — Baltieji 
rūmai pranešė, kad prez. 
Reaganas nutarė šiuo metu 
dar nedaryti galutinio sprendi
mo strateginio apsigynimo 
iniciatyvos programoje. Tuo 
reikalu dar bus tariamasi su 
Kongresu ir sąjungininkais 
Europoje. 

Toks sprendimas padarytas 
b e n d r a m e posėdyje su 
vyriausiais gimdų kontrolės 
ekspertais. Tai smūgis Gyny
bos sek re to r iu i C a s p a r 
Weinbergeriui ir kitiems 
administracijos pareigūnams, 
kurie norėjo kartu su kai ku
riais Kongreso nariais, kad 
būtų pradėta ruoštis bent dali
niam strateginio apsigynimo 
planui, parengiant priešrake-
tinį apsigynimo skydą per 
ateinančius penkerius metus. 

Taip pat buvo slaptame 
posėdyje nutarta nedaryti 
sprendimo ABM sutarties 
interpretavime, kai buvo nori
ma pradėti bandymus ir tam 
tikrose krašto vietose išdėsty
ti priešbranduolines raketas. 
Tam būtų reikalingas Kongre 
so sutikimas. Todėl galutinis 
ginklų kontrolės sprendimas 
atidėtas vėlesniam laikui, 
galbūt net mėnesiams. Šios 
informacijos gautos tokiu 
būdu, kad nebūtų skelbiama 
informuotojo pavardė. 

Sunku prezidentui 
su demokra ta i s 

Šio pasitarimo dalyviai 
sutarė, kad kėlimas prieš-
branduolinės sutarties klausi
mo plačia prasme (ABM) ir 
strateginio apsigynimo inicia
tyvos programos reikalo 
dabartinėmis sąlygomis yra 
neįmanomas, kai demokratai 
kontroliuoja Kongresą. Įtakos 
šiam nutarimui turėjo ir 
dabartinė prezidento situa
cija, kai kai kurie pagrin
diniai administracijos parei
gūnai rezignuoja, o pre-
d e n t a s dar v is t a m p o 
mas Irano ginklų pardavime. 
Dauguma nori. kad prezi
dentas kuo greičiau būtų 
išjungtas iš Irano reikalų ir 

laiką skirtų svarbes-

taip pat pasisakė prieš Gyny
bos sekretoriaus \Veinbergerio 
siūlomą raketų paskleidimą 
apsigynimo tikslams. Kai 
kurie kongresmenai. kaip 
niujorkiečiai Jack Kemp ir 
James Courter. pasisako už 
SDI raketų skydą prieš sovie
tų raketas. Tačiau sen. Sam 
Nunn yra tiems planams 
priešingas, o jis yra Senato 
ginkluotų pajėgų komiteto 
pirmininkas. J is neseniai 
parašė prezidentui įspėjimo 
laišką, kad nebūtų strateginio 
apsigynimo programoje tokios 
raketos paskleistos iš anksto, 
nes tai galėtų turėti nenuma
tytas pasekmes. 

Senato mažumos vadas Bob 
Dole parašė taip pat laišką 
prezidentui. bet jis jame 
kritikuoja sen. Nunn ir sako. 
kad nėra legalaus pagrindo, 
kuris galėtų sulaikyti prezi
dentą nuo naujos ABM sutar
ties interpretavimo. Bet iš 
praktiškosios pusės, pridėjo 
sen. Dole, reikėtų prezidentui 
tartis su Kongresu ir sąjun
gininkais. 

niems valstybės reikalams. 
T a r s i s su Kongresu 

— Maskvoje Pravda iš
spausdino 27 skaitytojų 
laiškus, kritikuojančius sovie
tų gyvenimo blogybes. Viena
me iš jų kritikuojami komu
nistų partijos nariai, kurie yra 
monopolizavę visus geriau
sius darbus. 

mėnesį rašė, kad Erria stovėjo 
Cyprus uoste, kai gegužės 
mėnesį McFarlane su kitais 
slapta lankėsi Teherane, norė
damas išgauti pagrobtuosius 
amerikiečius iš Libano. Iš 
Cyprus Erria galėjo labai grei
tai atplaukti ir pasiimti išlais
vintus amerikiečius. 

ir sąjungininkais 
Sekr. G. Shultz pakartotinai 

ragino tartis tais reikalais su 
sąjungininkais Europoje, prieš 
darant bet kokį sprendimą. 
Jam posėdyje pritarė ir nauja
sis Saugumo tarybos viršinin
kas Frank Carlucci. Shultzas 

— Saudi Arabija praneša, 
kad ji nusistačiusi laikyti aly
vos kainą 1* dol. už statinę. 
Tam pritarė ir Amerikos Iždo 
sekretorius James Baker. 
Arabų Amerikos alyvos 
kompanija. arba trumpai 
Aramco. pasirašė susitarimą, 
kad ji iš Saudi Arabijos pirks 
ta kaina alyvą. 

Kabinę*" nariai — Shultz. Baker VVHnberger ir Meese T T T klausosi prezidento metinė^ kalboj 
Kongrese Kai respublikonai ploja, tai demokratai, kaip ir abu Kenned?iai, daugiausia 
prezidento kalbą sutiko tyla. 

Nevyksta 
į Maskvą 

New Y o r k a s . — Michail 
Baryšnikovas pranešė, kad jis 
atsisakė važiuoti į Maskvą ir 
šokti balete, į kurį jį buvo 
pakvietęs Bolšoi direktorius 
Yuri Grigorovič. J is yra 
Amerikos Baleto teatro 
direktorius Nevv Yorke. Šiuo 
metu jo vadovaujamas baleto 
teatras baigia savo spektak
lius Chicagos Auditorijos teat
re. Baryšnikovas taip pat 
itmetė pakvietimą dalyvauti 
ų savaitgalį Maskvoje sovie
tų taikos forume. į kurį yra 
sukviesta daug pasaulio žy
mių menininkų, mokslininkų, 
valstybininkų ir profesorių. 

Žiaurus 
palestiniečių 

likimas 
Beirutas . — Čia yra didelė 

palestiniečių stovykla, kurioje 
gali būti apie 30.000 žmonių. 
Jiems buvo sulaikytas maisto 
tiekimas. Sunkvežimiai su 
ryžiais ir miltais laukia prie 
stovyklos, kad būtų įleisti įvež
ti maistą, kurio buvo apie tris 
tonas. Nėra aiškios priežas
tys, kodėl vyksta kovos tarp 
palestiniečių ir sirų musulmo
nų. Policija sako. kad maistas 
nebus pristatytas tol. kol 
palestiniečiai neišeis iš tų 
vietų, kurias jie užėmė šalia 
jiems skirtos stovyklos pietų 
Libane. Tuo pačiu metu 
Izraelio lėktuvai puolė pales
tiniečius prie jų stovyklos. 
Palestiniečiams labai trūksta 
maisto ir jie pradėjo gaudvti 
kates, šunis ir žiurkes ir jas 
valgyti. Jie prašo leidimo, kad 
būtų leista valgyti mirusiu 
žmonių lavonus. 

KALENDORIUS 
Vasario 13 d.: Beni^;: 

Kotrvna. Rauda. Ugnė. Algau 
das. 

Vasario 14 d.: Valentinas. 
Kirilas ir Metodijus. Saulis. 
Ž.ynė. 

ORAS 
Saulė teka &50, leidžiasi 

5:20. 
Temperatūra diena 34 1. 

naktį 20 1. 
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PAGERBTI LIETUVIAI 
SPORTO VETERANAI 

EU00P0S WDEPS. 
PIPMCNUBĖS 

LIETUVA 

Lietuvos Vyčių organizaci 
ja savo tradicini ame „Lie
tuvos prisiminimų" renginyje 
vasario 8 d. Martinujue pok\-
lių salėje pagerbė Amerikos 
lietuvius sportininkus, kūne 
padėjo Lietuvai laimėti Kuru 
pos krepšinio meisterio vardu. 
o t a ip pat ir tuos. kūne vyko 
rungtyniauti j Lietuvą 1935 ir 
1938 metais. 

Visai pokylio programai 
vadovavo Amerikos lietuvių 
krepšinio komandos . Iy38 
metais K a u n e laimėjusios 
Taut ines olimpiados krepši
nio nugalėtoji] titulą, narys 
Harry Petraitis. O pagrin
diniu asmeniu čia buvo adv. 
Kostas (Konnie* Savickas, 
kuris iš Chicagos du kurtus 
buvo nuvykęs į Lietuvą ruošti 
krepšininkus Europos pir-
riKP.ybėms. o ta ip pat treni
ruoti lietuvius plaukikus. 

Sportininkų pagerbimo dalį 
pravedė adv. Savickas, pra
džioje suminėdamas mirusius 
žymiuosius Amerikos lietu
vius sportininkus. -Jų tarpe 
buvo: P r a n a s Talzūn.ts. Jonas 
K n a š a s . M i c h a e l Lucas , 
Anrhony Laurit is . Juozas Jur 
gėia. Al Kumskis . John Ten-
zis. Vince Pečiulis. Feliksas 
Kr^'.use-Knaučiūnas. Kalbė
tojas pakvietė visus dalyvius 
mirusius sport ininkus pagerb
ti susikaupimo minule. Po to 
a d v . S a v i c k a s s u m i n ė j o 
tuos sport ininkus : daugu a 
s i a L i e t u v o s k r e p š i n i o 
rinktinės 'dalyvius, kurie dėl 
atstumo bei ligos negalėjo šia
me pokylyje dalyvauti, tačiau 
atsiuntė sveikinimo laiškus. 
Ta i P r a n a s Lubinas, Ben 
Budrick. dr. P r a n a s Mažeika. 
Leonas Ba l t rūnas ir kt. Buvo 
perskai tytas Australijoje gy ve-
nanėio L. Bal t rūno laiškas. 

Pabaigoje buvo pristatyti 
salėje asmeniškai dalyvau
jantieji sporto veteranai: Tau
tinės olimpiados plaukimo 
žvaigždė Kmma Shemaitis 
LaForce. krepšininkas Victor 
Janzani t i s . 1939 m. Europos 
krepšinio čempionas. Mar-
quette un-to ..All-American" 
Walter Budr iūnas , 1937 ir 1939 
metų E u r o p o s krepš in io 
čempionas Zenonas Puzinaus-
kas ir 1935 m. išvykos i Lietu
vą dalyvis, iš lietuviu aukš
č i a u s i ą s p o r t i n į p o s t ą 
Amerikoje turėjęs—Edward 
K r a u s e - K r i a u č i ū n a s ' buvo 
Notre Dame un-to sporto 
direktoriumi). Sie asmenys, o 
ta ip pat Petrai t is V i adv. 
Savickas, gavo L. Vyčių 
organizacijos garbės meda
lius, kuriuos įteikė organizaci
jos veikėja Irene Šankus. 

Adv. Savickas persk iit< 

Amerikos lietuvių sportininku 
prieš 50 metų atliktų pasie
kimų apžvalga, kuri buvo 
atspausdinta pokylio prog
ramėlėje. Toje apžvalgoje jis 
paminėjo ir šių dienų žymes 
niuosius krepšininkus tėvy
nėje, kurie ir dabar garsina 
lietuvių vardą pasaulyje ir 
tęsia prieš 50 metų gražiai 
pradėtą tradiciją. Adv. Savic
kas apžvalgos metu perdavė 
iš t raukas iš 1937 m. Lietuvos 
krepšini- rinktinės dalyvio 
Prano T a b ū n o laiško, rašyto 
jam tuoj po grįžimo j Kauną iš 
Rygos. kuriame Talzūnas 
nupasakojo jų nelauktas per
ga le s Europos krepš in io 
pirmenybėse ir apibūdino 
lietuvių entuziazmą ir pagar
bą iš Rygos grįžusiems krep
šininkams. 

Kai kurie sveikintojai, pvz. 
Lietuvos garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza (jis pats yra 
buvęs pasižymėjęs sportinin
kas) prisiminė Amerikos lietu
vių įnašą j Lietuvos sportinį 
lobyną. Illinois senatorius 
Frank Savickas perskaitė Illi
nois senato rezoliuciją, kurioje 
pabrėžiami Amerikos lietuvių 
laimėjimai sporte. 

Svečiais perpildytoje salėje 
matėsi nemaža ir vėlesnių lai
kų lietuvių sportininkų bei 
sporto veikėjų. Čia dalvvavo 
b u v ę s S A L F A S sąjungos 
pirm. Valdas Adamkus, to 
komiteto buvę nariai — Alek
sas Lauraitis. Vytautas Gry
bauskas ir kt. 

Ed. Šulaitis 

METINIS 
VISUOTINIS 

SALFASS-gosV 
SUVAŽIAVIMAS 
Metinis Visuotinis Š. Ame

rikos Lietuviu Fizinio auklė
jimo ir sporto sąjungos suva
žiavimas jvyks 1987 m. kovo 
14 d.. Toronto Lietuvių namuo
se. 1573 Bloor Street, W., 

^ TA 

Europos krepšinio pirmenybių nugalėtojų — Lietuvos krepšininkų 
šaržai. ?.aidėįų tarpe ir Amerikos lietuviai sportininkai, kurie vasario 
rt d. buvo pagerbti Lietuvos Vyčių organizacijos Chicagoje suruoš
tame ..Lietuvos prisiminimų" bankete. 

Nuotr. Iš Ed. Šulaičio archyvo 

SPORTINIS GYVENIMAS 
K. BARONAS 

„Bundeslygos" istorijoje iki 
vasario mėn. pradžios, pada
ryta pirmenybių pertrauka. 
Turtingesni klubai išvyko į šil
tus kraštus, kiti žaidžia halėje 
rengiamose žaidynėse. F r a n k 
furto televizijos komenta
torius pareiškė, kad tokio pobū
džio rungtynės yra labai 
populiarios JAV, sutrauk-
damos į halę iki 7000 žiūrovų, 
daugumoje naujų emigrantų. 

E u r o p o s fu tbo lo 
p i r m e n y b ė s 

1988 m. birželio 10-25 d. 
Vokietijoje vyks Europos fut
bolo pirmenybės. 32 valstybės 
kvalifikacinėms varžyboms 
yra padalintos j septynias gru
pes. Tik pirma kiekvienos 
grupės valstybė pateks į ket-
virtbaigrnę kartu su šeiminin
ku Vakarų Vokietija, š iuo 
metu pirmoje grupėje pirmau
ja Ispanija (nors prie favoritu 
reikėtų priskaityti Rumuniją ir 
Austriją). Antroje grupėje — 
Švedija prieš Italiją. Pastaro
sios rungtynės prieš Šveica
riją teko matyti televizijoje. 
J a s gan sunkokai laimėjo 
„sąuadra azzuri" pasekme 3:2. 
Greičiausiai tos valstybės 
išspręs tolimesnį pirmenybių 
kelią. S e n s a c i j a I l I -č io je 
grupėje reikėtų laikyti „išmuš
tą iš vėžių" 1984 m. Europos 
meistrą Prancūziją. Oia pir
moji vieta greičiausiai teks SS-
gai. Ketvirtoje grupėje favo
ritu reikia laikyti Angliją; 
penktoje kova vyks t a rp Olan
dijos ir Lenkijos, šeštoje- — 

- laimėtoja bus greičiausia, 
Danija ir septintoje — kova 
vyks tarp Belgijos ir Škotijos. 
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mų kaino? prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s K u r o p o j ę 
S p o r t i n i n k a i n a u d o j a m i kultūros, sveikatos apsaugos, 

Toronto. Ont. 
pradžia — Suvažiavimo 

11:00 vai. ryto. 
Pagal ŠA LF A S-gos statutą, 

suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai ir rinktieji 
bei skirtieji ŠALFASSgos 
p a r e i g ū n a i . P a t a r i a m u o j u 
balsu kviečiami dalyvauti 
sparto darbuotojai, fizinio 
auklėjimo mokytojai, sporto 
veteranai, lietuvišku organi
zacijų bei spaudos atstovai ir 
visi lietuvių sportiniu gyve
nimu besidomį asmenys. 

Smalkesnės informacijos 
nranešama sporto klubams ir 

p r o p a g a n d a i 

Vilniškis „Sportas" 1985 rr. 
gruodžio mėn. 18 d. pranešė, 
kad Vilniuje įvyko „Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos'* 
užsienių reikalų ir jaunimo 
reikalų komisijų posėdis, ku
riam vadovavo šių komisijų 
pirrninin-kai deputatai . ^Tie
sos" laikrašti o redaktorius A. 
Laurinčiukas ir LKP Šiaulių 
m. komiteto pirmasis sekre
torius K. Zaleckas. 

Platesnį pranešimą apie 
p a v e r g t o s L ie tuvos spor-

» tininkų ir jos atstovų išvyka^ į 
užsienį padarė Kūno Kultūros 
ir sporto komiteto pirm. '/.. 
Motiekaitis pažymėdamas, 
kad kiekviena respublikos 
sportinės komandos išvyka į 
užsienį dalyvauti tarptau
tinėse varžybose panaudoja
ma sportininkų ir trenerių 
m e i s t r i š k u m o tobu l in imu i . 
Išvykų metu taip pa t dir
bamas informacinis — pro
pagandinis darbas, parodant 
SS-gos pasiekimus mokslo. 

ŠALFASSgos pareigūnams. 
Organizacijos ar asmenys, 
norintieji gauti smulkesnių 
informacijų ar pateikti pasiū
lymų, prašomi kreiptis j 
ŠALFASSgos centro valdy
bos pirmininką P r a n ą Ber-
necką , 32. R i v e r c r e s t Hd.. 
T o r o n t o . O n t . MBS 4 H 3 . 
Tel . 4 1 6 - 7 6 3 - 4 4 2 9 . 

$A I. FA SS-gos centro 
valdyba 

sporto srityse. Aišku, šiai pro
pagandai sportininkai ruo
šiami Lietuvoje. Štai kaip Z. 
Motiekaitis toliau kalbėjo: 
. .Sport inių delegaci jų na
riams, vykstant iems į užsienį, 
rengiami instruktažai , ku
riuose jie supažindinami su 
išvykos uždaviniais, draus
mės, tvarkose elgesio, mui
tinės taisyklėmis". Prie Z. 
Motiekaičio pranešimo. „Tie
sos" red. ir deputatas A. 
Laurinčiukas pridėjo: „Sie
kiant, kad lengviau būtų 
užmezgami ryšiai su naujais 
draugais, svarbu, kad mūsų 
sportininkai mokėtų svetimų 
kalbų". Neužmiršo A. Laurin
čiukas maisto klausimo patar
damas „dalykiškai rūpintis 
aukštos klasės sportininkų 
racionai e mityba". 

Kaip matoma, stipriu ir geru 
maistu turi būti apdovano
jami tik aukštos klasės spor
tininkai, atlikdami užsienyje. 
l>e savo tiesioginio — spor
tinio uždavinio, ta ip pat, ir 
propagandinį darbą. Lietuvos 
gyventojai turi pasitenkinti, 
kad ir paprastu maistu. 

P a s i p r a š ė a z y l i a u s 
t e i s ių 

iantieji •h - , , , , s I.iKuviu Golfoklubonariai nt-pr 

\ p ; . . f . . I „ R y m . n U » Rdvanto Lapą* 

id/.ia p rogos p.iįi' 
. K o s t a s S t a p o n k u s . 

Pasaulinės sportinės spau
dos psl. plačiai nuskambėjo 
subulgarinto turko N'aumo 
Šalamanovo azyliaus teisių 
p a p r a š y m a s Aus t ra l i jo je . 
Dalyvaudamas pasaulinėse 
sunkumų kilnojimo pirmeny
bėse Melbourne, jis pasitraukė 
iš Bulgarijos rinktinės ir, Tur
kijos konsulo pagalba pasiekė 
Londoną, o vėliau Ankarą. 
Turkijos sostinėje jis buvo 
priimtas (ir tai labai iškil
mingai!) paties min. pirminin
ko, pr is tatytas spaudos atsto
vams pranešdamas jiems, kad 
turkų mažumos gyvenimas 
Bulgarijoje yra labai sunkus. 
Komunistinė vyriausybė bul-
garina turkų mažumą, keis
dama ne tik jų vardus ir 
pavardes, bet taip pat uždary
damas mečetes. 

Pasaulio sunkumų kilno
jimo meistro ateitis Turkijoje 
yra užtikrinta. Tuo pasirūpi
no turtuolis Sakip Sabanci. 
Šproto klubai vilioja į savo 
eiles jau turkiška pavarde 
pasivadinusį Naumą Sulei-
manoglų (Bulgar i jo je jis 
vadinosi Sult imanov). ta ip pat 
žadėdami stiprią materialinę 
paramą 

P i r m i kar tą Vokiet i jos 

G e r i a u s i p a s a u l y j e 

A m e r i k i e č i ų ž u r n a l a s 
„Track and Field Nevvs" 1986 
m. geriausiu lengvaatlečiu 
išrinko SS-gos kūjo metiką ir 
p a s a u l i o meis ter į J u r g į 
Sedichą, kuris Europos leng 
vosios atletikos pirmenybėse 
Stut tgarte įrankį numetė 86,74 
m. Ant ras liko marokiet is 
bėgikas Said Aouita ir trečias 
— Kanadoje gyvenn^nt is 
jamaikiet is Ben J o h n s o n a s , 

O l i m p i n i o 
k o m i t e t o p o s ė d i s 

Spalio 17 d. Šveicarijos 
Lusanoje šaukiamas Tarptau
tinio Olimpinio komiteto posė
dis. Be pačių komiteto narių, 
laukiama daugiau 2B0Q svečių 
bei 800 viso pasaulio žurnalis
tų. Šio suvažiavimo vienu , 
p a g r i n d i n i u d i e n o t v a r k ė s 
punktu yra par ink imas vie
tovių 1992 m. ol impiniams 
žaidimams bei terorizmo ir 
d e m o n s t r a c i j ų k l a u s i m a i . 
Taip, demonstracijų, kadangi 
pvz. iš Berchtesgadeno vyks
t a didelis būrys vokiečių, pro
testuodami prieš 1992 m. žie
m o s o l i m p i n i ų ž a i d i m ų 
rengimą jų miestelyje. Kodėl? 
Terorų ir bombų ba imė prisi
menant 1972 m. olimpiadą 
Miunchene ir PLO veiksmus. 
Olandai eina dar toliau: 
Amsterdame prie taut inio 
olimpinio komiteto įstaigos 
buvo padėta bomba. Taip pa t 
olimpiados priešai numato 
suorganizuoti daugiau negu 
1000-tį demonstrantų ir t rau
kiniu atvykti į Luzaną. T a d ir 
numaty ta kandida tų paroda 
1992 m. ol impiniams žaidi
m a m s bus t ik uždaro pobū
džio ir ją saugos policija. Mat . 
bijoma demonstrantų įsiverži
mo, ypač t a m s a u s olandiško 
gaivalo. 

Vakarų Vokietijoje spor
tinis gyvenimas yra į jungtas 
vidaus reikalų rėmuose. T a d 
ir iš jos biudžeto buvo paskirt i 
4 milijonai markių (arti 2 mil. 
dol.) šios parodos įrengimui, 
svečių pavaišinimui, kadangi 
propagandinis da rbas atlie
kamas ir užkulisyje. Tačiau 
šių pinigų t ransakci ja atsi
rado ant teismo stalo. Girdi, 
visuomenės pinigais nega
lima taip „švais tyt is" , norint 
sužinoti, ar jie teisiškai buvo 
paskirti tokiai p ropagandai . 
Tačiau greičiausiai ši byla 
užbaigs „ramiai gyvenimą", 
kadangi už olimpiados suren 
girną Berchtesgadene stovi 
stiprūs Bavarijos min pirm. 
J.F. Strausso pečiai. 

N A U J A S M A S A L A S 
M E Š K E R I O T O J A M S 

Ric VVelle, žuvavimo reik 
menų k rau tuvės s a v i n i n k a s 
Minden, Louis iana, rado nau
ją m a s a l ą žuvautojams. J i s 
sako, k a d jo iš Anglijos impor- . 
tuotos musių lervos yra d a u g 
kompakt i škesnės , pa togesnės 
vartoti ir, s v a r b i a u s i a efek
t ingesnės upė tak iams , ,.blue-
gills", ir k i toms žuvims gau-
dvii negu visų pamėgti sliekai 
ir svirpl iai , š ios lervos t a i p 
pat y r a ir daug ekonomiškes- p 
nės vartot i : už 2 dol. g a u n a m a I 
100 lervų, kurios lengvai | 
su te lpa į k išeninę tabokos 
ska rd inukę . Jų nereikia šerti 
ir, uždėjus an t kablio, jos j u d a 

išt isas va landas . Šių lervų 
augintojas Anglijoje jų privei
sia i r parduoda po 150 mili
jonų į savai tę ir įvairių spal
vų: baltų, geltonų, raudonų, 
žalių ir oranžinių. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANIU GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plazz Court 
Chicago. l l l i n o i * e>0629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagai susitarime 

D r . T u m a s o n i o o f isą perėmė 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pana. 2-~ Antr. ir 
ketv. 0-12 Penkt 11-2 

3 i 'm 

GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
SPECIALYBE — VIDAUS UGOS 

IR ODOS CHIPURGUA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 W. 71 SV»»t Chicago 
M l 434-5849 Įveikia 24 vai.) 
, antr.. ketv penkt. nuo ".2 ik; 6 v.v 

Ofs. 735-4477* ... 
Rez. 24e-00<?7; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS UGOS 
CRAVVFORD MEDICAI. BLTLDING 

644<> So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ots. tel. LU 5-0348; Rez. PR 0.5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
V ji pagal susitar.mą: pirm ir ketv. 12-4, 

c-°; antr !2-6, penkt 10-12; 1-6. 

Tel. 436-7700 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

F.A.C.C. 
KARDIOLOGAS 

Širdies ligos 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GIEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3<»21 W. 103rd Street 
V a l a n d o s pagal sus i t a r imą 

O f i s o te l . - 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKU U G O S 

6441 S. Pu la sk i Rd. 
Va landos pagal sus i tar imą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS UGOS -

CHIRURGilA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin, 111. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIĮA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

OR. ROMAS PETKUS 
AKIU UGOS - CHIRURGIĮA 

CHicago E ve Instituto 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir ne-noroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirmad . antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Ta4. BC-Hanca 5-1811 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
392S Wa«t 59»h Straat 

Vai. p»rm.. antr.. ketv. ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 va1, vak. 

Trec ; r žest. uždaryta 

Tel. ofi*o ir buto: OLvmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. ?0th Ave., Cicero 
Kasdie" I -ki ? vai vak 

liskvrus tret $eit 12 iki! vai popiet 

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

1 rr.vlia į vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valanda pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
iKaiba lietuviškai) 

OPTOMETRIST^S 
T i k r i n a akis P r i t a i ko ak in ius ir 

. C o n t a c t l^nses" 
2618 W . 71st S t . — Tel . 737-5149 

Vai pagal sus i ta r imą U i d a r v t a treO. 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088° 
Vai : pirm , ar.tr . ketv -.r penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHO0OMTICS - Karūnėles, 
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IR NERAMIOS 
MINTYS 

MIKULSKIO 
DAINOS, JŪS AUKSINĖS... 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimai vi
siems mums primena lai
mingas mūsų tautos dienas ir 
priverčia iš naujo ryžtis tas iš 
mūsų išplėštas dienas susi
grąžinti. Tai lyg ir atgaiva 
tarp kasdienybių per metus 
pridilusiam jausmui. Tačiau 
daugeliui iš mūsų ta diena 
sukelia ir kitokių jausmų, 
nebūtinai tą nuotaiką kelian
čių, o kartais gal ir gadinan
čių. Pirmiausiai tai graužia 
širdį toji nelemta mūsų gyve
nimo realybė, primenanti 
mums, kad 69-tą kartą švęs
dami tą didžiąją švente, tik 
vieną trečdalį to laikotarpio 
galėjome džiaugtis laisve, o 
jau net du trečdalius jo tauta 
turėjo prasikankinti sunkioje 
priespaudoje. O laisvei jokių 
prošvaisčių dar vis nematyti, 
ir niekas nežino, kada jos gali 
pasirodyti. Gal rytoj, gal po
ryt, o gal tik už daugelio dau
gelio metų? Tiesa, tautos nuos
tabus atsparumas ir jos ryž
t i n g a s l a i k y m a s i s mus 
guodžia, kad vis dėlto ji 
sugeba išsilaikyti tvirta ir 
nepalūžusi, tačiau kelia ir bai
minimąsi, kad, vergijai per 
ilgai užtęsus, ji nesukluptų. 
Nors tokių ženklų dar kaip 
ir nematyti. 

Tačiau kitokį veidą jau pra
deda rodyti mūsų išeivija. 
Jeigu ji gal dar ir nėra visiš
kai suklupusi, bet vienas kelis 
jau beveik prie pat žemės pri-
linkęs. Nors Vasario 16 proga 
dar garsiai suskamba patrio
tiniai šūkiai, plačiai pamo
juojame trispalvėmis ir dar 
rėžiame ugningas kalbas, 
tačiau visa tai atliekame jau 
gerokai praretėjusiomis gre
tomis ir pasikeitusiais vei
dais. Nors prie vėliavų ar ant 
scenų programose pasirodo 
dar ir jaunesnė šypsena, 
tačiau tarp klausytojų jau tik 
žilą plauką bematai. Nors tais 
patriotiniais šūkiais ir ugnin
gom kalbom dar vis skel
biame pasauliui apie savo 
misiją padėti tautai išsikovoti 
laisvę, tačiau atviresnės akys 
jau nebesunkiai gali įžvelgti ir 
tos misijos artėjančią pabaigą 
— ne dėl to, kad nustotų reikš
mės pati misija, ne, nes ji bus, 
kol tik Lietuvai laisvė bus 
atgauta, bet kad greitai nebe
bus, kas ją vykdo. Taip teigti 
turime ir labai ryškių pavyz
džių. 

Šioje skiltyje stengiuosi 
paliesti jautresnius lietuviš
kus reikalus. Tokius, kurie 
tarp žmonių sukelia skirtin
gas nuomones ir skatina jas 
išsamiau pasvarstyti. Yra 
m a n o k e l i a m i e m s k lau
simams pritariančių, yra ir 
nepritariančių. Tai parodo 
atsiliepimai spaudoje, laiš
kais ir net telefonais. Ypač. 
kai pabandau pasvarstyti 
mūsų veiklos krypčių tei
singumą, paieškoti pusiaus
vyros tarp politikos ir kul
tūros, tarp valstybiškumo ir 
tautiškumo, tarp politinio 
patriotizmo ir lietuviškosios 
gyvybės, daugiau pabrėž
damas pastarąją. Vieni atsi
liepimai būna mandagūs ir 
korektiški, kiti grubūs, pilni 
paniekos, karč ios tulžies. 
Kaip kas moka. taip tas šoka. 

Į širdį smigo ką tik gautas 
vieno tos mano skilties skaity
tojo laiškas, kuriuo autorius, 
atsiliepdamas į mano rašinį 
apie „Vaikų namelius", taip 
rašo: „Jeigu vaikui pradėjus 
kalbėti, jo tėvai su juo nekal
ba lietuviškai, tai jokie dar
želiai, mokyklos nieko nepa
dės. Didž iaus ia mokykla 
y r a n a m u o s e t ė v a i " . 
(Pabraukimas laiško auto
riaus). „Mano duktė ir žentas 
abu skautai, tautinių šokių 
šokėjai, o namuose tarp savęs 
ir su vaikais kalbasi angliš
kai. Mano pastangos dėl lietu

vybės nuėjo šuniui ant uo
degos , a n ū k a i neka lba 
lietuviškai. Tai didžiausia 
kaltė tėvų, tėvų ir dar kartą 
tėvų". Iš laiško tono ir kitų tei
ginių lyg ir suprantu, kad čia 
dedamas taškas. Kam apie tai 
berašinėji? Ar nematai, kad 
jau viskas baigta? 

Bet aš vis dar nenoriu palik
ti vien tik patvirtinto tokio 
liūdno fakto, o bandau paieš
koti ir šiam likiminiam klau
simui sprendimo. Tą laiško 
autoriaus teisybę mes visi ir 
labai seniai žinome ir jau 
daugybę kartų viešai ją skel
bėme, net iš visų plaučių šauk
dami ir ragindami tėvus 
namuose ir visur kitur su savo 
vaikais tekalbėti tik lietuviš
kai, tos gimtosios kalbos juos 
mokyti, skiepyti jiems meilę 
Lietuvai, ugdyti lietuviškąjį 
patriotizmą, žodžiu — lietuvių 
kalba auklėti vaikus lietuviš
kai ir auginti juos susipratu
siais lietuviais. 

Gal ir nebūtų tas laiškas 
man tiek daug nuotaikos suga
dinęs, jeigu jis būtų atėjęs ki
tu metu, nes laiške minimas 
lietuvybei žūstančios šeimos 
pavyzdys jau mum nebėra 
naujiena, tačiau sunkiau apie 
tokius reiškinius galvoti to
kios dienos, kaip Vasario 
Šešioliktosios, išvakarėse. Ži
nau, labai gerai žinau, kad, 
stebėdamas tas plevėsuojan
čias trispalves ir klausy
damas garsiai skardenamų 
patriotinių šūkių bei uždegan
čių kalbų, aš niekaip nega
lėsiu pamiršti, nė sekundei iš 
galvos išvyti to nuoširdaus 
lietuvio žodžių — „mano 
pastangos dėl lietuvybės nuėjo 
šuniui ant uodegos". Dar 
nebūtų taip blogai, jeigu tai 
tebūtų tik tas vienas arba bent 
tik keli tokie atvejai, bet dabar 
jau darosi daug blogiau — tą 
lietuvybę, tą mūsų taip 
puoselėtą, saugotą ir taip gar
siai tūkstančiais žodžių apkal
bėtą pagrindinį dvasios turtą 
„šunys ant uodegų" nešioja po 
visus pasaulio kampus. Net ir 
Amerikoje, kur lietuvybė yra 
s t i p r i a u s i a i i š s i l a ik ius i , 
praėjusią vasarą suvažiavime 
Washingtone jaunimas jau 
nebe tik privačiai, bet ir vie
šai programą atliko angliš
kai, būsimo jaunimo kongreso 
registracijos anketose jau skel
biama, kad lietuvių kalba tik 
pageidaujama, bet nebebūti
na, tos pačios anketos paruoš
tos dviem kalbom. 

Bet ar Nepriklausomybės 
šventės proga ne nuodėmė 
taip kalbėti ir tokias mintis po 
mūsų galvas vartyti? Už lais
vę, už Lietuvos nepriklauso
mybę juk reikia kovoti. Juk tai 
yra pagrindinė mūsų misija, 
juk tik dėl to mes bėgome iš 
Lietuvos... Kas bėriuką pasi
kinkęs, kas dviračiu, o kas gal 
ir pėsčias su kuprine ant nuga
ros. Kas kartu su visa šeima, o 
kas gal ir žmoną su vaikais ar 
net mažuliukus vaikus pas 
senelius palikęs. Bet viskas 
tada buvo gerai. Mes bėgome 
savo didžiosios misijos vyk
dyti ir tebetęsiame ją jau nebe 
bėriukais ar dviračiais, bet 
kadilakais ir lincolnais suva
žiuodami į minėjimus. Ar to
kiomis dienomis rūpi. kad 
anuo metu Lietuvoje lopšelyje 
paliktos dukros ir jau čia 
gimusio sūnaus vaikai, taigi 
tikri pusbroliai, susitikę tarp 
savęs nesusikalbės, nes tenai 
dar visi mūsų bendraamžių 
anūkai tarp savęs tesikalba 
tik lietuviškai, o mūsų lietu
vybės pastangas jau nunešė 
..šunys ant uodegų". Ar Vasa
rio 16-toji taip jau ir būtų to
kia netinkama diena apie tai 
bent pagalvoti. Gal didesnės 
pastangos šia linkme visgi dar 
duotų naudos? Gal net didės 
nės už tą misiją? 

Bronius Nainys 

Pačioje šių 1987-jų metų pra
džioje pasirodė septintasis 
Čiurlionio ansamblio albu
mas „Tėvynės dainos, jūs 
auksinės", datuotas 1986-jų 
rudeniu. Jame dvi ilgo groji
mo plokštelės, kiekviena pusė 
maždaug po 20 minučių, tad 
viso labo viena valanda ir 20 
minučių. Į j a s įgroti šie kūri
mai: baladė „Rambynas", 
liaudies daina „Žveng žirgelis 
lankoj", liaud. daina „Kai a š 
jojau per girelę", liaud. daina 
„Visi berneliai po akių", liaud. 
daina „Sutekėjo dvi upytės", 
liaud. daina „Oi motule", 
Alfonso Mikulskio kompozi
cija „Balnok, tarne, bėrą žir
gą", baladė „Ulijona", liaud. 
daina „Atvažiavo mašinėla", 
A. Mikulskio komp. „Už aukš
tų kalnų", liaud. daina „Šven
to Jono vakarėlį". A. Mikuls
kio lietuviška rapsodija „Ant 
Nemuno kranto", A. Mikuls
kio b a ž n y t i n i s h i m n a s 
„Pasaulio Valdovui", „Lie
tuvos himnas", „Lietuviais 
esame mes gimę", ir kantata 
„Atsisveikinimas su tėvyne". 
A. Mikulskio pavardę pri
dėjau tik prie tų kūrinių, kurie 
yra grynai jo kūrybos vaisius. 
Iš tikrųjų, visos šio albumo 
liaudies dainos bei kitoki kūri
niai yra perėję per A. Mikuls
kio kūrybinį procesą: tai jo 
stilizuotos, tai harmonizuotos, 
tai jo orkestruotos. Kadangi 
jas visas jam gyvam esant 
atliko Lietuvių tautinio meno 
ansamblis „Čiurlionis", visos 
jos A. Mikulskio ir sudiriguo-
tos. Kartu su ansamblio choru 
nuolat girdime ir nuolatinius 
solistus Ireną Grigaliūnaitę, 
Vladą Plečkaitį bei Algį Gylį, 
o didingoje „Atsisveikinimo su 
tėvyne" kantatoje — dargi t o 
Ii už ansamblio ribų žinomus 
solistus Algirdą Brazį, Juoze 
Krištolaitytę ir Aldoną Stem-
pužienę. Didelė kūrinių dalis 
atliekama su kanklių orkestru 
(jo vadovė Ona Mikulskienė) 
ir lietuvių tautinių muzikos 
instrumentų orkestru (kur 
sekminių rageliu kelis kartus 
solo groja Jonas Muliolis). 
Chormeisteris (neseniai irgi į 
Amžinybę išėjęs) — Rytas 
Babickas. Albumo metriką iki 
galo išbaigiant dar paminė
tini: Suma Recording Studio, 
atlikusi rekordavimą, Dianna 
Sitar — viršelio dailininkė, 
Vladas Plečkaitis — koor
dinatorius, Linas Stempužis — 
garso režisierius ir Juozas 
Stempužis — albumo redak
torius. 

Kalbėti apie albumo plokš
telių preciziškumą, meniš
kumą, visokias kitas muzi
kines plonybes pal iksiu 
muzikams. Įspūdžius rašau tik 
kaip publikos atstovas iš salės 

A L F O N S A S NAKAS 

viduno, Alfonso Mikulskio ir 
jo Čiurlionio ansamblio ger
bėjas per daugiau kaip keturis 
dešimtmečius. Ir šio albumo 
dainomis besidžiaugiant, per 
savaitę grojau jas gal dešimtį 
ar tuziną kartų. Daugumas jų 
čia arba liūdnos ir ilgesingos 
(kaip „Ulijona"), arba didin
gos („Atsisveikinimas..." ir 
kiti didesnieji kūriniai), o tik 
viena kita (ypač „Mašinėla") 
komiškumu ir tempu klausy
toją linksmai nuteikia. Nepai
sant kokio žanro ir tono, tik 
vyrų, tik moterų, mišraus cho 
ro, su kanklių orkestru ar bėjo 
atliekamos, visos baladės, dai
nos, kantatos byloja tą patį: 
tai Alfonsas Mikulskis! 

Jaukus iš šviesiai gelsvo į 
oranžinį pereinančio fono 
albumo viršelis, dailininkės 
išpuoštas ornamentu su tul
pių žiedais ir gaidomis, o 
įrašai atlikti trimis spal
vomis. Plokštelės sudėtos į 
abiejų viršelių kišenes. Virše
lius atvožę randame tris n u o 
traukas, kurios užima maž
daug trečdalį abiejų vidinių 
viršelių ploto. Pirmoje juoda-
balta nuotraukoje, plačiai ran
kas išskėtęs, tai turbūt Stasys 
Šimkus? Antroje, irgi juoda-
balta, diriguojančio A. Mikuls
kio portretas iš profilio (jo vei
do išraiška ir rankos rodo. kad 
fotografuojant ansamblio 
atliekama kažkas labai sub
tilaus, pianissimo). Trečioji 
nuotrauka, spalvota, viso 
ansamblio. Gaila, kad nuo
traukos neaprašytos; ypač kad 
niekur nepaaiškinta, kas gi iš 
tikrųjų tas jaunas, agresyvus 
dirigentas gėlėm išpuoštoj tri
būnoj, visiškai nepanašus į 
maestro Mikulskį. Apie du 
trečdaliai vidinių viršelių plo
to — žodžiai, žodžiai, žodžiai! 
Tai J. Stempužk tekstai lietu
viškai bei angliškai apie A. 
Mikulskį, Čiurlionio ansamb
lį, albumo išleidimo istoriją; 
leidėjų paaiškinimai apie kai 
kuriuos albuman patekusius 
kūrinius ir kita; albumo mece
natų ir rėmėjų pavardės. Iš J. 
Stempužio sužinome, kad šis 
a l b u m a s yra paskut in ių 
penkerių metų A. Mikulskio 
muzikinio darbo palikimas, 
kad jis pats nuo 1980 m. buvo 
pradėjęs ruoštis Čiurlionio 
ansamblio 40 metų sukakties 
koncerto repertuarui užrekor-
duoti. bet šlyjanti sveikata ir 
pagaliau mirtis 1983 m. spalio 
14, jo planus sužlugdę. J. 
Stempužio atlikta ir labai 
svarbios datos pataisa: iš po 
mirties rastų metrikų paaiš
kėję, jog A. Mikulskis gimė ne 
1909 m. rugsėjo 14, kaip LE ir 
kitur jo biografijose rašoma, 

bet 1909 m. spalio 14, tad 
mirties diena buvo jo 74-tas 
gimtadienis. 

Beje, nenustebsiu, jei albu
mo recenzentai klausinės, 
kodėl tie visi tekstai ir ypač 
mecenatų pavardės ant vidi
nių viršelių, o ne atskiroj 
brošiūroj, vienoj iš dviejų 
albumo kišenių, su viena 
iš dviejų plokštelių? 

Šio rašinio pabaigai pasi
likau ketvirtos albumo dalies, 
t.y. antros plokštelės antro
sios pusės pradžią — Alfonso 
Mikulskio septynių minučių 
biografines užuominas, į juos
tą įkalbėtas 1979 m. sausio 11. 
,,Augau nemažoj šeimoj. 
Balsingų žmonių, muzikalių 
žmonių šeimoje. Ir mėgstan
čių... mėgstančių dainą ir gies
mę. (...) Ir todėl visą mūsų šei
mos gyvenimą daina ir giesmė 
lydėjo nuo pat mano kūdikys
tės, net sakyčiaus nuo lopše
lio..." Šitaip, stoviniuodamas, 
vieną kitą žodį pasikar
todamas jis pradeda. Pasi
rinkimą tapti muziku nulėmę 
du vaikystėje išgyventi 
momentai. Tai Velykų pro
cesija aplinl Pušalolb bažny
čią su galinga „Aleliuja" gies
me, kai jis tebuvęs gal 
septynerių metų, o kitą kartą, 
tame pačiame Pušalote, per 
vargonininko atdarus langus 
sklidęs nuostabus kaimiečių 
choristų dainavimas „Ko liū
di, putinėli", „Ant kalno kark
lai siūbavo", „Pasisėjau žalią 
rūtą"... 

Kaip Alfonsą Mikulskį 
sujaudino giesmė ir kaimiečių 
dainos, taip jo gerbėją jau
dina jo natūralus balsas. Va
lio tam anoniminiam reporte
riui, kuris biografinį tekstą 
įrašyti ruošdamasis, nepap 
rašė kalbėti pasirašius, 
nuosekliai ir sklandžiai! Juk 
tai būtų poza, savo rūšies 
dirbtinybė. Dabar gi kalba tik
ras Mikulskis, nepaprastai šil
tas, jausmingas vyras, kuris 
visą gyvenimą mylėjo muzi
ką, ypač liaudies, mylėjo savo 
bendradarbius, muzikos atli
kėjus ir visus muzikos klau
sytojus. 

Šis albumas turėtų būti kiek
vieno lietuvio namuose. Bent 
kiekvieno, kuriam Alfonso 
Mikulskio muzika, puspenkto 
dešimtmečio skleista per jo 
mediumą Čiurlionio ansamb
lį, ką nors reiškė. Albumo 
paskutiniam viršely nuro
dyta, kad jo leidėjas ir platin
tojas — pats LTM Čiurlionio 
ansamblis. 

Spaudos baliaus rengiiriM komiteto pii 
nienė kalbasi su vienu iš v\ i u k\ :>rt< '•• 

įminke f.ieonora \ aiiune-
- Kmanueliu -Jarašūnu. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

POPIETĖ SU DAILININKU 
JUOZU BAGDONU 

Aš turiu tris vertybes, ku
rias branginu ir saugau: pir
ma yra meilė, antra — pasi
t e n k i n i m a s , t r e č i a — 
nuolankumas. Laotse 

Praėjusių metų gruodžio 1 
dieną dail. Juozui Bagdonui 
suėjo 75 metai. Šiuo metu jis 
švenčia ir savo kūrybos 55-
tąsias sukaktuves. Taigi dail. 
J. Bagdonas — dvigubas 
sukaktuvininkas. 

Toms sukaktuvėms atžymė
ti Liet. Moterų klubų federa
cijos N. Y., klubas vasario 1 d., 
sekmadienį, '•) vai. p.p. Kultū
ros Židinyje Brooklyne. N.Y.. 
dailininkui surengė pagerbi
mą. 

Pagerbimą pradėjo klubo 
pirmininkė dr. Marija Žukaus-
kienė. Pasveikinusi dail. J. 
Bagdoną, pasidžiaugė, kad į šj 
pagerbimą atsilankė nemažas 
dailininko draugų ir meno 
gerbėjų būrys. Apgailestavo, 
kad susirinkusiųjų tarpe 
nesimatė nei bendruomenės. 
nei kitų visuomeninių organi
zacijų atstovų, kai tuo tarpu 
pats dail. J. Bagdonas yra 
aktyvus visuomenininkas. 

. .Apsup t i d r a m a t i n i ų 
paveikslų, štai susitinkame ir 
su pačiu tų paveikslų auto
riumi dail. Juozu Bagdonu". 
Taip rašytojas, dailininkas. 
. .Darbininko" laikraščio 
redaktorius Paulius Jurkus 
pradėjo savo neilgą, bet gan 
išsamią apžvalgą apie dail. J. 
Bagdono nueitą kūrybos kelia. 
Po to pats dailininkas kalbėjo 
lietuviškos dailės tema ir at
sakė į keletą P. Jurkaus 
pateiktų klausimų. 

Toliau buvo parodyta 
dailininko tapyti paveikslai 
skaidrėse. Jose matėme apie 
100 dailininko tapybos darbi}. 

Paveikslus fotografavo Liu
das Tamošaitis. Dail. J. 
Bagdonas pastebėjo, kad 
skaidrėse paveikslų spalvos 
beveik atitiko originalo spal
vas. 

Pabaigoje dr. M. Žukauskie
nė dail. J. Bagdonui prisegė 
gražų raudoną gvazdiką ir 
pakvietė susirinkusius dar 
nesiskirstyti. o pabendrauti su 
dailininku, pasivaišinti kavu
te bei kitomis rengėjų parūpin
tomis gėrybėmis. Sukaktu
vininkui perpjovus tortą, buvo 
sugiedota ..Ilgiausių metų". 

Dailininko padovanotas 
paveikslas laimėjimuose 
atiteko Stakniams. 

Pagerbimo popietės metu 
salėje buvo iškabinta 20 
dailininko J. Bagdono dar
bų. Dail. J. Bagdonas yra 
produktyvus tapytojas. Jis 
mano. kad. jam išvykstant iš 
Lietuvos, ten turėjo likti apie 
150 jo tapybos darbų. Apie jų 
likimą dailininkas nieko neži
no. Daug jo darbų yra likę 
Kolumbijoje (jis ten kurį laiką 
gyveno). Daugiausia paveiks
lų yra sukūręs gyvendamas 
Amerikoje. Dail. J. Bagdonas 
nėra ..brangininkas", todėl jo 
darbai yra visiems prieinami. 
Daug lietuvių namų jais ir yra 
pasipuošė. 

Dviguba sukaktuvininką 
dail. Juozą Bagdoną sveikina
me' 

Pagarba klubo narėms, 
suorganizavusioms šaunią 
kultūringa popiete su dail. 
Juozu Bagdonu. 

/;. palys 

KELIONĖ Į 
PIETŲ AMERIKĄ 

JUOZAS K A R I B U T A S 

Rytojaus dieną visi išsiruošiame į Tijuca Forest 
ir Corcovado, iš kur Kristus išskėstomis rankomis 
laimina miestą. Keista, jis matomas iš visų miesto 
dalių. Kur bevažiuosi ar beeisi, Kristaus kalne statu
la iš visur bus matoma. Autobusas mus nuveža prie 
pakalnėje stovinčio traukinėlio, kuris užveža i 
Corcovado kalną. Per džiunglinius miškus, kur 
properšomis labai gražūs vaizdai, mes kylame vis 
aukštyn. Protarpiais nuostabiai graži panorama. 
Daug nematytos augmenijos. Kai baigėme traukinė
liu kelionę, dar reikia daugiau šimto laiptų palipti, 
kad atsirastum prie Kristaus statulos. Lipame, ką gi 
darysi. 

Būdelninkai turgavoja suvenyrus. Poilsiui 
stoviniuoja „pirkėjai"... Diena graži, nors retkar
čiais praplaukia debesėliai ir vaizdą užstoja. Labai 
daug turistų. Kas gi nenorės tokiais žaviais nuosta
biais vaizdais bent valandėlę pasigėrėti? Iš visų 
pusių, kiek akys užmato, ilsisi kalneliai, kalnai, 
salos, salelės, rodos, t ikras rojaus kampelis. Priekyje 
gal didžiausias kalnas, vadinamas Sugarloaf. kur 
įtaisytais lopšeliais turistus veža pasidairyti, 
pasigrožėti žavingai nepamištama panorama 

Kaip ant delno aiškiai matyti Copacabana ir 
Ipanema pliažai, kur apie juos kalbama, kad 
gražiausi pasaulyje. Ten baltas smėlis ir taip. kad jį 

suspaudi delnuose ir lieka nebyrėdamas į šonus. T ar 
tumei būtų cukraus mišinys. Jie dabar pilni žmonių 
Jie nardosi paplūdimyje poilsiaudami. įnešdami 
gyvybės į gražiosios gamtos kūrinius. Galbūt joks 
kitas miestas neturi tokios gražios panoramos, tokių 
nuostabių žavingų vaizdų, kaip Rio de Janeiro. 
Pasakiškai mėlynas vanduo ir tas žalių palmių bei 
kitokios augmenijos derinys sudaro stebuklinga 
vaizdą. 

Labai kaitina saulutė ir darosi įdienotai karšta. 
leidžiamės link traukinėlio ir trauksime atgal j 
viešbutį. Kai nusileidome, didelis siurprizas. 
Fotografai, kurie mus atėjusius ką tik fotografavo. 
dabar jau įteikia lėkštes su paveikslu. Kaip jie spėjo 
tai padaryti? Ir dar taip pigiai. Tik keturi doleriai. 
Labai retas ir įdomus prisiminimas su Rio de 
Janeiro įrašu ir šonuose dvi Kristaus statulos, o 
apačioje — Brazil... 

Autobusas vėl mus veža per jkalnes. per miškus. 
kur daugybė suktų kelių. Mūsų vadovė, kalbėdama 
angliškai, aiškina vietoves. Pravažiuojam siaubiu-
gai atrodantį vargšų kvartalą. Tarp džiunglių 
įkalnėje baisios būdos. Blėkomis bei žievėmis dengti 
stogai, aplinka pasibaisėtina. Pridžiauta drabužių, 
vaikai pusplikiai laksto būriais. Sako. kad jie neturi 
nei patogumų, nei vandens. O koks kontrastas — kiti 
turtais pertekę. Prašyte prašosi reformų. Bet kaip. 
kas ir kada? 

Prie viešbučio visada pilna agentų taxi unifor
mose ir siūlo už veltui kelionę į brangenybių krautu
vę. Turi jie ir pasiskirstę, tai yra tų firmų pasamdy
ti, į kurias ir veža Vieni į garsiausią didelę firmą 
„Stem". kiti į „Amsterdam" ir dar vieni į miesto 
centrą. Pirksi, nepirksi, jie vis vien nuveš ir parveš. 
Taip karšta ir drėgna, kad eiti niekur nenorime. 

Mūsų daugumas tais taxi ir pasinaudoja. įkarščio 
pagauti, mes irgi perkame. Tik jau čia ne paltus ar 
megztinius. 

Kartą nuveža du automobiliai mus visus į miesto 
centrą ir keltu užkelia j 17 aukštą, kur mes renka
mės ne brangenybes, bet suvenyrus, nes ten nedaug 
brangenybių buvo. Kai po pusantros valandos reikia 
važiuoti žemyn, keltuvas neveikia. Jaučiasi degėsių 
kvapas. Pasirodo, kad būta gaisro. Koridoriaus 
langai išdaužyti, laiptai pilni vandens ir visokių 
šiukšlių. Pradėjo imti baimė, kaip mes visi nulipsi
me iš 17 aukštų žemyn. Laiptai statūs, slidūs ir labai 
pavojingi. Gerai, kad jau gaisras užgesintas. Kas 
būtų. jei gaisras būtų išsiplėtęs, o mes 17 aukšte? 
Klaiku, kas galėjo nutikti. Daugiau tokių paprastų 
suvenyrų fabrikėlių vengėme. 

| Sombo programą 
Vieną vakarą visa mūsų grupė sutarė nueiti į jų 

garsiąją ..Sombo" programą. Po 32 do.. bilietas, kur 
bus ir vakarienė. Autobusas, kuris surenka iš įvairių 
viešbučių turistus, po ilgesnio važinėjimo mus nuve
žė i restoraną vakarienei. Po vakarienės važiuosime į 
„Sombo". kur būsianti graži programa. Netoli šimto 

valgytojų. Jauni vyrukai teikia ant ieškmo pamautą 
mėsą. 

Iš karto nesupratau, kas čia per pokštas. Juokin
gai atrodo, kai tą iešmą tau įstato į lėkštę ir pjauna 
mėsos gabalus, kiek pageidauji. Mėsa labai įvairi: 
aviena vištiena, jautiena, ir dar Dievas žino kokia. 
Neša ir neša. kartok, kiek patinka. Ir valgo gi tie 
žmonės . 

(Bus daugiau) 
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Clevelando ir apylinkių 
lietuviai Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sukaktį 
minės sia tvarka: Vasario 14 
d., šeštadieni. 6:30 v.v. lietu-
vos laisvės vigiliją rengia Die
vo Motinos parapija: vasario 
15 d., sekmadienį. 9:45 v.r. 
vėliavų pakėlimas prie Lais
vės paminklo. 10:00 v.r. 
pamaldos Dievo Motinos 
šventovėje, gieda parapijos 
choras, vadovė Rita Kliorienė. 
10:30 v.r. pamaldos Šv. Jurgio 
šventovėje. 

4 v. popiet minėjimas DM 
parapijos auditorijoje: kalbės 
lietuvių Tautinės sąjungos 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliū-
nas, iš Chicagos. ir John Car-
roll universiteto Sovietų ir 
Rytų Europos studijų institu
to dir. prof. dr. Michael S. Pap. 

Men inė je p rogramoje : 
..Grandinėlė*', vadovas Liudas 
Sagys. Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestras, vad. Ona 
Mikulskienė ir solistė Irena 
Grigaliūnaitė. 

Įėjimas laisvas. Bus ren
kamos aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams. Rengia LB 
apylinkės ir Altos skyriaus 
valdybos. 

S I N A U J U O J U 
DIRIGENTU 
SUSITIKUS 

Naujasis Čiurlionio an
samblio dirigentas ir meno 
vadovas, prieš dvi savaites 
perėmęs šias pareigas muz. dr. 
Bronius Kazėfias, vasario 1 d., 
sekmadienį, susitiko su spau
dos ir radijo žmonėmis. Čiur
lionio patalpose ansamblio 
pirm. Benediktas Butkus savo 
trumpame padėkos žodyje 
džiaugėsi, kad ansamblis vėl 
turi puikų, jauną profesionalą 
dirigentą ir galės tęsti čiur-
lioniecių lietuviu liaudies dai
nų puoselėjimo misiją ilgus 
metus. Dirigentas, padėkojęs 
už pakvietimą priimti meno 
vadovo pareigas, sakė. kad jau 
po dviejų repeticijų susipaži
nęs su čiurlioniečiais. kurie 
jam ir praeityje buvę prie šir
dies, tikisi, kad visų čiur-
lioniečių svajonės bus bent 
dalinai išpildytos. Choras 
turįs 48 dainininkus, esąs 
tokio pat lygio, kaip ir tokio 
pobūdžio amerikiečių ansamb
liai. 'Dr. Kazėnas dabartiniu 
metu vadovauja Youngstovvn 
simfonijos orkestro chorui — 
150 asmenų ir metodistų 
parapijos chorui — 35 choris
tai). Dirigentas pasiryžęs eiti 
tuo pat keliu, kurio kryptis 
nustatyta prieš 47 metus. 
Aišku, repertuaras būsiąs pa
pildytas naujomis tiek liau
dies, tiek paskirų kompozi

torių dainomis. Čia nebūsiąs 
vien tik praeities prisimini
mas, bet ieškojimas ir naujų 
idėjų, praplečiant. paįvairin-
nant repertuarą. į kurį ir jis 
pats ateis kurdamas, aranžuo
damas naujus kūrinius ir 
chorui ir kanklėms. Ansamb
lis turi gerų dainininkų ir. 
bent pradžioje, padedant dide 
lės patirties dirigentui ir solis
tui, jaunojo dirigento tėvui Ju
liui Kazėnui, Čiurlionio 
ansamblis gali viltingai žvelg
ti į ateinančias dienas. Julius 
Kazėnas ir šiame pokalbyje 
sakė, kad jis tik laikinai eis 
chormeisterio pareigas, bet tu
rįs gerą kandidatą, kurio pa
vardės dar nenorįs skelbti. 

Br. Kazėnas, vadovavęs uni
versitetų, kolegijų, jaunimo 
grupių chorams. įvairiems 
ansambliams ir pasirody
mams įvairiuose miestuose, 
pats dainavęs choruose, ope
retėse ir operose, kaip solistas 
ir vienas ko-autorių muzikinio 
veikalo „The Creators". tvir
tino, kad čiurlioniečių ir kitų 
amerikiečių chorų dalyviai esą 
tokie pat dainos ar giesmės 
entuziastai, kurie po darbo 
valandų susirenka repe
ticijom ir su džiaugsmu pra
leidžia malonias valandas. Ir 
jis diriguojąs ansambliams, 
kaip ir čiurlioniečiams, ir kvie
tė dainos mylėtojus jungtis 
į jų eiles, ateiti į repeticijas, 
kurios vyksta kiekvieną tre
čiadienį 8 vai. vak. ir sekma
dieniais i vai. po piet Čiurlio
nio ansamblio patalpose. Jam. 
kaip dirigentui, nebūsią sun
kumų dar geriau ..priprasti ir 
suprasti čiurlioniečius". 

Čiurlionio ansamblis turi ir 
10 kanklininkių orkestrą, ku
riam vadovauja Ona Mikuls
kienė, ansamblio dainininkė ir 
vadovė veteranė. Ji. sveikin
d a m a tret į j į Č iur l ion io 
ansambl io meno vadovą, 
džiaugėsi, kad prieš penkerius 
metus jo pažadėta pagalba 
Maestro Alfonsui Mikulskiui 
dabar ištesėta. Žavėjosi jo diri
gavimo menu. 

Dabar ansamblis visu stro
pumu (po dvi repeticijas savai
tėje) ruošiasi Washingtono 
koncertui ir iškilmingoms 
pamaldoms katedroje, minint 
Lietuvos krikščionybės sukak
tį birželio 27-28 dienomis. 

Paklausus apie tautinių 
šokių šokėjų grupę ansamblio 
sąstate, pirm. Butkus sakė. 
kad šiuo metu dar neturima 
nei šokėjų, nei vadovo. Prie šio 
reikalo būsią grįžtama atei
tyje. Pokalbyje dalyvavo: 
Aurelija Balašaitienė. Ona 
Mikulskienė. Julius Kazėnas, 
Benediktas Butkus. Vladas 
Plečkaitis. Juozas Stempužis 
ir Vacys Pociūnas. 

Š iame t r u m p a m e , bet 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando „Uždainuokim!" scenoje. 

nuoširdžiame pokalbyje buvo 
pranešta, kad Alfonso Mikuls
kio kūrybos pirmoji knyga jau 
atspausdinta „Drauge", kai 
bus įrišta, pasirodys knygų 
rinkoje. Knygoje bus arti 100 
kūrinių. Knygos apimtis 256 
pusi. 

„UŽDAINUOK IM!" 
ROMON 

Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus centrinis komitetas 
Chicagoje pakvietė Clevelan
do dainos-muzikos vienetą 
„Uždainuokim!" dalyvauti 
Vatikano-Romos arkv. Jurgio 
Matulaičio paskelbimo palai
mintuoju ceremonijose Šv. Pet
ro Bazilikoje ir Lietuvos krikš
čionybės 600 metų iškilmėse. 

Vienetui vadovauja buv. 
Čiurlionio ansamblio chor
meisteris ir nenuilstantis spor
tinės veiklos veteranas Algir
das Bielskus. Chormeisteris 
Marius Tatarūnas, akompa-
niatorė - pianistė Danutė Staš-
kevičiūtė-Liaubienė; kanklinin
kė, solistė ir pranešėja Mirga 
Bankaitytė ir solistė Rasa Bo-
belytė-Brittain iš New Yorko. 
Vienete dainuoja devyni jauni 
gražiabalsiai vyrai: pirmieji 
tenorai — Marius Tatarūnas ir 
Algis Zylė: antrieji tenorai — 
Edas Kijauskas, Jonas Mulio-
lis ir Paulius Ziedonis; bari
tonai — Rytas Urbaitis ir Gy
tis Motiejūnas, Jr., ir bosai — 
Paulius Nasvytis ir Vitas 
Čyvas. 

Šis vienetas, išmokęs taip 
pat ir 17 giesmių, prisijungs 
prie bendro giedojimo Šv. Pet
ro bazilikoje, kartu su Chi
cagos Lietuvių Operos choru. 
Clevelando Dievo Motinos 
parapijos choru ir kitais 
choristais. „Uždainuokim!" 
atliks ir įvairias pramogines 
p rogramas susipažinimo 
vakare, jaunimo dienų ren
ginyje ir pan. Ši programa Ro
moje dar nėra pilnai deta
lizuota. Grupė išskris birželio 
25 d. ir grįš liepos 2 d. 

Prieš išvykdamas į Europą, 
vienetas atliks menines prog
ramas vasario 14 d. Pitts-
burghe. minint Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
sukaktį, vasario 25 dainuos 
„Blynų vakare" Clevelande ir 
balandžio 25 d. — „Tėviškės 
žiburių" baliaus proga kon
certuos Toronte. 

Per 1985 ir 86-tųjų metų 
sezonus „Uždainuokim" yra 
dainavęs 17 koncertų įvairiuo-

Nuotr. V. Bacevičiaus 

se miestuose ir įvairiomis pro
gomis. Dar turi nemažai pa
kvietimų. Vacys Račiūnas 

'ietuviai esame visi — 
I "etuvių Fonde ar esi? 

5001 VVTST 39TH STRTIET 
CHICAGO, ILLINOIS 60329 

PHONE: (312) 471-3000 
VSJk. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pig.au mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

REAL ESTATE 

Clevelando sk;mtininkių draugovės ruoStame rašytojos Sofijos Kymanta i tės Čiurlionienės 100 
metų gimimo sukakties minėjime paskaitą skaito j . s . Dalia Sruogaitė-Bylaitienė. Sėdi raSytojos 
kūrinių iš t raukas skaičiusios ps. I) Dundurienė. ps V. Klimicnė, vyr. skautė I). Mačienė ir s. I). 
Vodopalienė. N u o t r v Bacev ič i aus 

m&lSffia/rmSMMm 
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavarde po dvitaškio — auko 

tojas, jm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, suma po pavardės 
— įnašų iš viso. 

1986 m. lapkr ič io mėn. 
iPabaiga) 

1 x $105 Mažiuliene Ona atm. įn.: Mažiulis Antanas $100 ir 1 kt. asm., 
$205. 

1 x $125 Kratage Anthony J. atm. įn.: Haven Kenncth ir Marian .$100: 
Veri inde George ir Gertrude $25, $125. 

1 x $130 Pocius Antanas ir Birute, $330. 
1 x $150 Vitkus Juozas atm. įn.: Vitkuviene Apolonja $100, Marijošiai 

V. K. $25. $150. 
1 x $155 Jankauskas Kazys atm. įn.: Rugienius Vytas ir Jur ina $25 

ir 9 kiti asm., $155. 
1 x $170 Traškienė Stefanija atm. įn.: Baras Stasys ir Elena S25, Bobinas 

Feliksas ir Jonė S25. Lukas Jonas $25, Ročkus dr. Benediktas ir Gabriele 
$25 ir 3 kiti asm.. $170 

17 x $200 Bajorūnaitė dr. Daiva. $1,200; Bortkevičius Vaitiekus atm. 
įn.: Bortkevičius Jonas. $500; Gedgaudas Antanas ir Jadvyga atm. įn.: 
Gedgaudas Walter ir Ignas, $300: Grybauskas dr. Vytenis. $600: Kasulaitis 
Petras, $1,000; Korzonas Edmundas, $200, Krasauskas Mečys ir Elena, 
$800: Liaukus Just inas ir Elena. $1.500: Ostrauskas Zigmantas ir Marija 
atm. įn.: Ostrauskas Marijonas, $200; Pakalnis Vytautas Alfonsas, $200; 
Pavalkis kun. dr. V., $700; Rasutis Vytenis P., $400; Simokaitis Mykolas 
atm. įn.: Simokaitienė Regina. $600; Staniškis Bronius ir Sofija. $2.200; 
Varanka Tadas ir Elena. $200; Vingilis Vincas ir Ona atm. įn.: Vingilis 
Uršulė, $200; Žostautas Vaclovas, $300. 

1 x $245 Mackiala Balys atm.: Arbas Edm. ir Ale $25, Brazdžionis Bern. 
ir Aid. $25. Brinkis dr. G. Z. $25. Lembertienė Monika $25. Rukšėnienė 
Janina $25, Tamošaitis Vyt. ir Irena $25 ir 6 kiti asm., $820. 

3 x $300 Beresnevičius Aleksas ir Agnė. $2.000: Gauronskas Petras ir 
Marija. $500: Rožėnas Albertas ir Konstancija, $500. 

3 x $400 Bobinienė Konstancija atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Jonė. $500: 
Bružienė Elena atm. įn.: Bobinas Feliksas ir Jonė. $500: Butėnas Julijonas 
atm. įn.: Los Angeles LF Komitetas (loterija*. $1.500. 

5 x $500 Jauniškis Mečys ir Rūta. $1.000; Kvedaras Antanas ir Elena-
įm. Shallal dr. John ir Juli ta, $500: Materas Juozas. $1.200; Matkevičius 
Klemensas, $1.200; Maurukas dr. Rimas J., $500. 

1 x $562.01 Cheleden Charles, $862.01. 
1 x $600 Januškevičius Vincas atm. įn.: Janys Antonia. $1,000. 
1 x $625 Maskoliūnas Aleksas atm.: Kazlauskas Mar. $100. Petokas 

M. ir I. $100. Jusionis dr. Jonas ir Jadvyga $50. Venckus Romas ir Elena 
$50, Viduginenė Aleksandra $50, Vidugiris EI. ir Vyt. $50. Viskanta V. 
Z. $50. Lopatauskas J. V. $30. Mikalajūnas Ant. ir Kazytė $30. Butkus 
Adolph $25. Juškaitis R. ir J. $25. Venckus A. ir J. $25 ir 2 kt. asm.. S1.325. 

1 x $750 Vileišis dr. Petras atm. jn.: Vileišis Vita $250, Bagdonas Rita 
$100. JAV LB Waterburio Apylinkė $50. Arenstein Harold $25, Burgin 
Susan $25. Paliulis Kazimieras $25, Sapetka Kazimieras $25, Varneckas 
Vladas $25 ir 16 kitų asm.. $1.070. 

1 x $800 Joga Pranas ir Eugenija. $1.000. 
18 x $1.000 Bacevičienė Orantaitė Ona atm. įn.: Bazis Vince. $1.000: 

Baziliauskiene-Orantaitė Marija: įm. Bazis Vince. Si.000: Bulika Petras 
A., $1,150; Franciscan Fathers, atst. Gailiušis Jurgis OFM. $2.050: Gudonis 
Antanas ir Petronėlė. $3.100; Juška Peter. $1.000: Keženius Leonas ir Stase. 
$2.000; Kirkus Bronius atm. įn.: Kirkus Ludwig. $1.000: Orantaitė Elena 
atm. įn.: Bazis Vince. $1.000: Orantas Aleksandras atm. jn.: Bazis Vince. 
$1,000: Orantas Jonas: įm. Bazis Vince. $1.000: Orantas Juozas atm. įn.: 
Bazis Vince. Sl.000: Orantas Stasys atm. įn.: Bazis Vince. $1,000: Orantas 
Viktoras atm įn.: Bazis Vince. $1,000: Orantas Vincas atm. įn.: Bazis Vince, 
$1.000: Pajaujis dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: įm. šeima. $1,250; Pocius 
Julius atm. įn.: Kriaučiūnas Romualdas $1.150; Valavičius Antanas ir 
Viktorija. $4.000. 

1 x $1,935.45 Kriaučiūnienė Rožė testamentinis palikimas. $2.135.45. 
1 x $2.000 X. $2.000. 
1 x $3.172.24 Maknavičius Ksaverija Trust. $3,172.24. 
1 x $4.000 Gruzdąs Kazys ir Stase, $10.000. 
1 x $5.000 Stirbytė Ona atm. įn.: Sudžius Joseph, $5.500. 
1 x $12,000 Pietų Amerikos Lietuvišku Seimų Berniukų Stipendijų Fon

das: Liškus Bronius, $12,000. 
1 x $14.500 XY Stipendijų Fondas. $134,500. 
Iš viso $78.978.42. 

Pastaba: Povilaičio Vaclovo palikimas gautas 1986 m. lapkričio mėn. 
$14.000 Australiškais, išmainius U.S. dol. - $8.846 90. 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1986X11.31 pasiekė 3,630.820 dol. 
Gautomis palūkanomis pareme meną, lietuviška švietimą, kultūrą ir 
jaunimą 1.792,586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį Iš viso palikimais gauta 
952.799 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC.. A NOT FOR PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. Chicago, IL". 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas. 

A D V O K A T Ų D R A U G I J A 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

5606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, JL 60629 

O MIŠ. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kamuojame ;ūsų nuosavybę. 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apyl;nkej. mieste ar priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. PulMkl _ 

767-0600 

OMį KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRO 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

ANATOLIJAUS KAIRIO 
nauja 3 veiksmų drama su pro
logu ir epilogu apie Romą Ka
lantą, iš leido Lietuvos šaulių 
Sąjunga 

UGNIES DAINA 
Nedaug aktorių, pritaikyta iš
eivijos jaunimo teatrui. 

Kaina su persiuntimu $4.75 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, ĄS.'č W. 63rd St, 

Chicago, IL 60629 
Ulinois gyventojai dar prideda 32 

et valstijos mokesčio. 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baroniene savo vyro a a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nė t i , i l ius t ravo dai l . Ona 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas :r pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kama su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Ch.cp«« H 60629 

LEMONT — beauttful 3 bdrm bi-level, 2 c. 
attach gar.. 7 yrs old. Ali de luxe features 
— rūgs. refng.. stove, dish vvasher. garden 
house. Ig deck, rec rm. centrai vac. Ex-
cellent loc.. walking distance to train. Call 
appomtment. 

J52-1776 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1 - 4 

6657 S. Washtenaw 
6 kamb. mūras. 3 dideli miegam., v/z 

prausyklos, užbaigtas skiepas, 2 auto. 
garažas, didelis kiemas vaikams. Arti 
susisiekimo ir mokyklos. Paskubėkite ateiti 
ir apžiūrėti! 

No. 676 — ; Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg.. moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos. 
tiktai 260 dol. per mėnesį mokestis už 
namą. Skubėkite, skambinkite dabar. 

No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb mūrinis. 32 m. senumo Pilnas rūsys. 
2 maš. garažas. Daug priedų. Labai švarus. 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar 

No. 695 — 64 ir Spaulding 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb. 
apkaltas medinis su priekyje didele veran
da namas. 3 miegam, plius paneliuota 
veranda. Gražiai išdažytas skiepas, naujas 
centr. pečius, naujos rinos ir nutekamieji 
vamzdžiai Didelis kiemas vaikams žaisti. 
Skubėkite pne telefono — skambinkite 
dabar. 

No. 750 — 46 Ir Karlov — 2 aukštų, 3 
m. mūras. 3 miegam, ir 1 % prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms. 2V2 
auto. mūro garažas; atskiras šildymas. Šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

No. 778 — 51 Ir Austln — Kampinis 3 
miegam, mūras tiktai 6 m senumo. 13A 
prausyklos, kilimai ir namų apyv. daiktai. 
Gera kokybė šio Coyle statyto namo. Ne
laukite — skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
T e l . — 434-7100 

OPEN HOUSE BY OVVNER 
Feb. 14 & 15 — 1 to 5 

6538 S. Karlov 
3 bedrooms. living & dining room. fufl 
finished basement. 

LIETUVIS KONTRAKTORIUS 
Pageidauja pirkti namus Marquette 
Parko apylinkėje grynais pinigais. 
Skambinkite angliškai. 

436-7604 

Dienraščio ,,Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių • 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 W. 63rd St. , 

Chicago, IL 60629 

: 

http://pig.au


PULK. DR. JUOZO MANELIO 
MIRTIES METINĖS 

A . a . dr. p i k . J u o z a s M a n e l i s 

Prabėgo metai, skausmu ir 
liūdesiu pasaldyti motinai, 
kuri palaidojo savo vieninteli 
sūnų, netikėtai mirusį 1986 
metais sausio 18 d. 

Mirė vos sulaukęs 50 metų. 
Per trumpą gyvenimą buvo 
labai daug pasiekęs medi
cinos moksle ir praktikoje. 
Įsigijęs širdies, kraujagyslių, 
plaučių chirurgo specialybę, 
dirbo JAV armijos ligoninėse, 
kaip chirurginio skyriaus ve
dėjas: Saigone, Vietname, 
Frankfurte, Vokietijoje, NATO 
jėgų ligoninėje Briuselyje, 
Belgijoje ir kt. Prieš mirtį 
buvo chirurgijos skyriaus 
viršininkas David Grand 
Medical Center, Travis AFB. 
Calif. Dėstė visoje eilėje uni
versitetų chirurgiją. Karo 
aviacijos tarnyboje buvo 
pasiekęs pulkininko laipsnį ir 
apdovanotas žymiais meda
liais. 

Minint dr. Juozo Manelio 
mirties metines, lyg ir jautei, 
kad gamta, norėdama sušvel
ninti skaudžią gyvenimo tik
rovę, visa paslėpė po šviežiu, 
storu sniego apklotu. Tą rytą 
buvo ramu, tyku. Nei vėjo, nei 
audrų. Tik balta, balta. 

Atrodo, kad ta nuotaika 
alsavo ir Faustinos Manelie-
nės Mackevičienės pakvies
tųjų bičiulių širdys, kurie rin
kosi dalyvauti dr. Juozo 
intencija atnašaujamoje šv. 
Mišių aukoje. Tikinčiam Kris
tų, mirusį už mūsų nuodėmes 
i r padovanojus į m u m s 
prisikėlimą ir amžiną gyve
nimą, tai tobuliausias būdas 
savo mirusius prisiminti ir su 
jais bendrauti. Juk per mus 
atpirkusį Kristų ir su juo mes 
vis, gyvieji ir mirusieji, 
esame viena Dievuje. 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas 
šv. Mišias pradėjo žodžiais: 
„Žmogaus gyvenimas turi 
daugiariopų džiaugsmo vers-

nimą aukojo medicinai ir savo 
profesiniu darbu siekė pra
tęsti žmonių gyvenimą. Jo 
mirties metinėse susirenkame 
ir dahraujame Kristaus auko
je, nes 3 turi atsakymą į mir
tį. J i s jautė visų savo arti-
miausiuosius praradusiųjų 
liūdesį, išgyveno visų žmo
nių mirtis ir išgėrė savo paties 
karčią mirties taurę iki dug
no. Jame glūdi viltis, paguoda 

ir stiprybė netekusiems savo 
artimiausiųjų, o taip pat ir 
galutinis gyvybės sugrąži
nimo užtikrinimas. 

Prie šv. Mišių iškilmingos 
rimties prisidėjo Povilo ir Van
dos Matiukų smuiko muzika, 
palydima pianinu Aldonos 
Prapuolenytės, ypatingai tiku
si meditacijai po Šv. Komuni
jos. 

Nedažnai pasitaiko, kad 
įvykio visuma yra daugiau nei 
suma įvykio visumos atskirų 
dalių. Taip buvo šį kartą. Gal 
kad didelė dalis svečių buvo 
artimi Faustinos bičiuliai, per 
prabėgusius metus ją nuošir
džiai užjautę ir palaikę. Gal 
dalyvių maldingas nusiteiki
mas šv. Mišių metu, visų bend
ras gražus giedojimas, muzi
ka, kun. Trimako šv. Mišių 
įvadinės mintys kviečiančios 
jungtis Kristaus aukoje su 
Faustina čia ir jos mylimu 
sūnum Juozu bei dr. Vitu 
Maneliu (pirmuoju vyru) amži
nybėje, neišjungiant ir to žie
mos tyro pasakiško grožio, 
sudarė visus jungiančią visu
mą, ne verksmui, ne liūdesiui, 
bet vilčiai ir pažadėtam 
džiaugsmui. 

Ta jungties nuotaika lydėjo 
visus ir į lieponių Three Oak 
Country Club, kuriame vyko 
antroji puotos dalis, jau prie 
kito stalo ir kitų valgių, bet 
toje pačioje meilės dvasioje. 

Prof. Mečys Mackevičius 
savo ir žmonos Faustinos var
du padėkojęs visiems už daly
vavimą, paprašęs kun. Tri
mako sukalbėti maidą, kvietė 
visus vaišintis. Po nuoširdžių 
ir turtingų vaišių, tik gerokai 
sutemus, svečiai lėtai skirs
tėsi namo, dėkodami Faus
tinai ir Mečiui Mackevičiam 
už privilegiją dalyvauti a.a. dr. 
Juozo prisiminimui suruoštoje 
puotoje. A.K.M. 

AUTOMOBILIU PARODA 

Chicagoje, McCormick paro 
dų rūmuose, šeštadienį, sau 
sio 7 d, atidaryta automobilių 
paroda tęsis 9 dienas. Išsta 
tyta daugiau kaip 800 auto
mobilių, sunkvežimių ir kito

kių transporto mašinų, su 
skelbiamomis finansavimo 
lengvatomis, 6-7 m. garantijo
mis. Automobiliai vietiniai ir 
užsieniniai. Paroda atdara 
nuo 11 v. ryto iki 11 v. vakaro. 
Įėjimas — 5 dol. senimui — 3 
dol.. vaikams 1 dol. 

DRAUGAS, penkiadienis, 1987 m vasario mėn. 13 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
Neiv York, N. Y. 

MIRĖ KAZYS MIKLAS 
- MIKLAŠEVICIUS 

Sausio 13 d., antradienį, 
anksti rytą Great Necke po il
gos ir sunkios ligos mirė 
Kazys Miklas-Miklaševičius, 
išgyvenęs Amerikoj 38 metus. 
Vasario 23 d. jis būtų sulau
kęs 91 metų amžiaus. Buvo gi
męs Kretonio kaime, prie Kre-
ton ių ežero . K a l t i n ė n ų 
valsčiuje, Švenčionių apskri
ty, netoli buv. demarkacinės 
linijos, lenkų okupuotoj Lietu
vos dalyje, gausioj 11 vaikų 
šeimoje. J i s buvo antras am
žiumi vyriausias. Jo vyresnis 
brolis Petras antrosios okupa
cijos metu buvo rusų suimtas 
ir išvežtas į Rusijos gilumą, 
kur Uchtos koncentracijos 
stovykloje 1947 m. mirė. 

Kazys Miklas Lietuvoje visą 
laiką dirbo geležinkelio prie
žiūros žinyboje Tauragėj, 
Panevėžy ir Švenčionėliuose. 
Antrajai okupacijai artėjant, 
jis su šeima pasitraukė į vaka
rus ir iki atvykimo į Ameriką 
gyveno Hanau lietuvių sto
vykloje prie Frankfurto. Vaka
rų Vokietijoje. Į šį kraštą atvy 

Sausio 15 d. kun. St. Raila 
vietos Šv. Aloyzo bažnyčioje 
aukojo Mišias už velionio sie
lą ir po Mišių lydėjo į Ali 
Sain*. bažnyčios kapines 
Great Necke. kur velionis buvo 
palaidotas šalia būrelio kitų 
lietuvių, ten jau taip pat palai
dotų. 

l iko nuliūdime jo žmona 
Ona, sūnus Ramutis, Ameri
k o s l a i v y n o a v i a c i j o s 
komanderis, gyv. San Luis 
Obispo, Californijoj. dukra 
Regina Čirpulienė su šeima 
Houston, Texas. dukra Danu
tė Alilionienė su šeima Great 
Necke, sesuo Ona Varnienė su 
šeima Adelaidėje, Australijoj, 
taip pat seserys Marija Trus-
kauskienė ir Julija Grigaliū
nienė su šeimomis Ijetuvoje. 
brolvaikiai Henrikas ir Kęstu
tis Miklai Long Islande, taip 
pat broi dukra Irena Borei-
šienė Chicagoje, būrys anūkų 
ir proanūkų ir gausybė gimi
naičių, išsiblaškiusių po visą 
pasaulį. 

(kkm) 

Pranešame, kad 1987 m. vasar io 6 d. mirė 

A.fA. 
Irena Plechavičienė 

Gimė 1897 m. Liepojuje. Gyveno Timberlake. OH. Palai
dota vasar io 9 d. Oleveland, O H . 

Paliko nuliūdę: duktė I rena , a n ū k a s Jonas C. Vederas. 
sūnus Norbertas. Chicagoje s ū n u s Povilas, mar t i Petronėlė, 
anūkė Raima P. Cunningham (Timothy J ) , anūkas Povi las 
III ir kiti giminės. 

Nuliūdusi P l e c h a v i č i ų š e i m a . 

ko 1949 metais ir visą laiką 
mių. Viena pačių didžiausių — gyveno Great Neck , New Yor-
širdžiai patys artimiausieji... \^0 miesto užmiesty Ix>ng 
Žmogaus gyvenimas turi viso
kių skausmo versmų. Pati di
džiausia — širdžiai artimiau
siojo m i r t i s . Š i r d ž i a i 
artimiausiųjų atsiskyrimą dvi
gubai išgyvenusi mus pakvie
tė čia su ja pabūti. .Su ja čia ir 
esame". 

Pamokslo metu kun. Tri
makas išryškino Kristaus die
viškai žmogišką jautrumą 
žmonių mirties akivaizdoje. 
Tas jautrumas galutinai jį 
patį nuvedė į mirtį ir prisikėli
mą, kad kiti gyventų. 

A.a. dr. Juozas Manelis, 
kaip patyręs ir rūpestingas šir
dies specialistas, savo gyve-

Islande. 
Buvo pašarvotas O'Brien 

laidotuvių įstaigos koplyčioje 
Great Necke. Į atsisveikinimą 
su velioniu susirinko šeimos 
nariai, giminaičiai ir gausus 
būrys lietuvių iš visos New 
Yorko apylinkės ir net iš to
limesnių vietovių. Po atsisvei
kinimo maldų, kurias sukal
bėjo kun. S t a sys Raila. 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės ir visų lietuvių var
du atsisveikinimo žodį tarė ir 
šeimai užuojautą pareiškė agr. 
Vaclovas Butkys, Great Necko 
LB a p y l i n k ė s v a l d y b o s 
vicepirmininkas. 

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojimų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
..Laiškuose lietuviams" tarp kitko 
rašo: ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo įvairias epochas, turi buities skoni 
pasakos žanre... Autorius yra 
intensyvėjančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų" rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas Kaina su persiuntimu 7 dol. Illi
nois gyventojai moka $7.50. 

Rašyti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 60629 

• r *><r-r - t : 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
Ona Rezgaitė 

Piežienė 

i 

Jau suėįj penkeri metai, kai negai lest inga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 
1982 m. vasario 18 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes mūsų On įtės niek-u1 -
negalime užmiršti. Amžinoji šviesa tegu jai * viepia. 

Už a.a. Onos sielą sv. Mišios bus a tnašaujamos sekma
dienį, vasario 15 d.. 10:30 vai . ry to Visu Šventa bažnyčioje, 
S a n Pierre. I n d i a n a Šv. Mišios bus taipgi a tnašau tos už 
a.a. Onos sieią Lietuvių Sv. Kazimiero kolegijos koplyčioje. 
Romoj, Italijoj. 

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti a.a. Oną Piežienę maldose. 

Nuliūd- v y r a s S t a s y s , d u k t e r y s . J o a n a i r Ber -
n a d e t t a , *ūnūs J o n a s i r T o m a s , š e š i o l i k a a n ū k ų i r 
b r o l i s J o n a s . 

BRANGIAM TĖVUI 

A.+A. 
Prof. JONUI PALTAROKUI 

mirus mielus draugus ALDONĄ ir -JONĄ KUBI
LIUS, JOANĄ ir JONĄ VAIČAIČIUS su šeima šir
dingai atjaučiame ir kartu liūdime. 

Nijolė ir Leonas Maskaiiūnai 
Jolanta ir Vytautas Mikūnai 

Beverly Shores Amerikos Lietuvių klubo npriui 

A.fA. 
ALFONSE GRAMAL 

mirus, jo dukteris SYLVIA GORYL ir JO ANNE 
WICKHAM bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučia 

Amerikos Lietuvių 
Beverly Shores. Ind.. klubas 
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2212 WEST CERMAK ROAO CH«C/ 

P»t«r Kazanautka*. Prat. 

A.tA. 
ANNA BERZANSKIS 

( T O L K N I S ) 

Gyveno Evergreen Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. vasario U d., sulaukusi senatvės. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė A n n a Zarach su 

vyru Robert: sūnus -John su žmona Mary Ann; 12 anūku ir 
12 proanūkų bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas buvo pašarvotas Evans, 9637 S. Kedzie Ave., 
koplyčioje, ketvirtadienį nuo 5 iki 9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 13 d. Iš koplyčios 
y vai. ryto bus nulydėta į Most Holy Redeemer parapijos 
bažnyčią kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamadų bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę d u k t ė ir s ū n u s . 

Laidotuvių direkt Kvans. Tel. 422-2000. 

A.|A. 
STELLA DUDONIS 

Gyveno Albuquerque, NM. anksčiau gyveno Cieeroje. 
Mirė i987 m. vasario 10 d., sulaukus 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Bruno duktė Sylvia 

Hoffman su vyru John , 2 anūkės: Christine Marie ir Judith 
Ann: kili giminės Lietuvoje bei draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Var.ce. 1424 S. 50 Ave., Cicero. IL. 
koplyčioje, sekmadienį nuo 2:30 iki 9 vai. vakaro 

Laidotuves įvyks pirmadienį, vasario 16 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos prmaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę s ū n u s ir d u k t ė . 

Laidotuvių direkt. Jean V&nce. Tel. 652-5245. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St.. Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 VVest 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southv/est Hvvy.. Palos Hills, Illinois 
Tel. - 974-4410 

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 



DRAUGAS, penktadienis. 1987 m. vasario mėn. 13 d. 

x Su muz. P e t r u Aglins
ku televizijos 5 kanalas savo 
programoj ..Don't Miss" vasa
rio 15 d., sekmadienį 10:30 iš 
ryto ir 11:30 p.p pateiks inter
viu, paįvairintą kompozicijų 
ištraukomis apie Loop Group 
koncertą, kuris įvyks š.m. 
vasario 21 d., šeštadienį. 8 vai. 
p.p. Curtis salėje Fine Arts 
pastate. 410 S. Michigan Ave. 
Chicagoje. 

x Mar ia Rudienė , Balfo 
centro valdybos pirmininkė, 
kalbės Vasario 16-tosios minė
jime Lietuvių Ziono liuteronų 
parapijos bažnyčioje Oak 
Lavvn sekmadienį, vasario 15 
d., 11 v. ryto. Klebonu ten yra 
kun. Jonas Jozupaitis. 

x R a m u t ė Kemežai tė i r 
V i t a s L a n i a u s k a s atliks me
ninę programą LB \larquette 
Parko apylinkės ruošiamame 
Vasario 16 minėjime vasario 
22 d. tuoj po sumos Svč. M. 
Marijos Gimimo par. bažny
čioje. Susirinkimas prasidės 
12 vai. p.p. Socialinio klubo 
patalpose. Ta proga visi galės 
užsimokėti solidarumo mokes
tį ir aukoti Iietuvos laisvini
mo re ika lams . Kviečiami 
Chicagos ir priemiesčių lietu
viai minėjime dalyvauti 

x Z e n o n a s Puz inauskas . 
buvęs Iietuvos krepšinio rink
t inės ža idėjas . Chicagoje 
YMCA gimnazijos direkto
r ius , s t a t y d i n a s i Beverly 
Shores gražius namus Savo 
architektūra šis namas yra 
vienas iš įdomiausių. 

x V i s u o m e n ė kvieč iama 
da lyvau t i Vasario 16 minė
jime Jaun. centre. Minėjimas 
rengiamas vasario 16 d., pir
madienį. 7 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje. Programą atliks 
Kr. Donelaičio mokyklos jau
nimas. Tam reikalui jis. vado
vau jamas mokytojų, yra 
parengęs patriotinius vaizde
lius. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti. 

x J a k u b ė n o Voka l in i s 
A n s a m b l i s . Lietuviai Muzi
kai Instrumentalistai ir Ziono 
narapijos oktetas stato Povilo 
Mieliulio 3 dalių oratoriją 
..Mozė" (stovykla prie Sinai). 
Istatymdavystė ir Atgaila). 
Solistai: Eglė Rūkštelytė. 
Gražina Stauskaitė. Aldona 
Buntinaitė. Viktoras Mieliu-
lis. Jr . ir Viktoras Mielinus, 
Sr. Koncertas įvyks kovo * d.. 
3 vai. p.p. Ziono parapijos 
bažnyčioje. 9100 S. Menard 
(privažiuoti galima tik nuo 87-
tos g-vės). 

I pr.) 

x J . . D r a u g o " koncer tą . 
kuris bus kovo 2* d., šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios 
m o k y k l o s a u d i t o r i j o j e 
Chicagoje. bilietus galima 
įsigyti Gifts International — 
N.J. Vaznelių prekvboje. 2501 
W. 71 St.. Chicago. 111. 80629. 
Tel. 471-1421. 

(pr.) 

x Gre i t am pa rdav imu i (dėl 
mirties šeimoje! Sunny Hills. 
Floridoje. Namas 3-jų mie
gamų. Centrinis šildymas ir 
šaldymas. I^abai gražioje ir 
patogioje vietoje. Nepaprastas 
pirkinys 42.500 dol. pilnai su 
visais baldais. Teirautis pas 
savininką Sunny Hills FL: tel. 
904—773-3349. Chicagoje: tel. 
434-2876. 

(sk.) 

x Gars ioj i S a k s Fifth 
A v e n u e parduotuvė sutiko 
dalyvauti Kriaučeliūnų vardo 
Vaikų namelių ruošiamoje 
madų parodoje. Rezervaci
joms skambin t i Lydijai 
Griauzdienei — 442-039" 

'sk.) 

x . .Spindulio" tautinių 
šokių grupė, vadovaujama 
Rasos Poskočimienės. atliks 
programą per Chicagos Lietu
vių Tarybos rengiamą Vasa
rio 16-tosios minėjimą šį 
sekmadienį, vasario 15 d.. 
Marijos aukšt. mokyklos salė
je. 

x „Tulpė — Times" , Lie
tuvių Bendruomenės Seattle, 
Wa., apylinkės leidžiamas 
biuletenis, vasario mėn. nr. 1, 
išėjo iš spaudos. Duoda daug 
informacijos apie Seattle ir 
apylinkės lietuvius ir jų 
kitataučius vyrus ar žmonas. 
Redaguoja Violeta Sandra 
Kuprėnaitė ir Zita Petkienė. 

x Lietuvos Kron ikos są
junga prašo skubios paramos 
savo leidžiamoms LKBK 
atskiromis knygomis ir įvai
riomis kalbomis. Aukas siųsti 
pirm. kun. K. Kuzminskui, 
6825 So. Talman Ave., Chica
go. 111. 60629. 

x Adv. Markus Rudis su 
žmona Vida (Junevičiūte) ir 
sūneliu Gintaru grįžo atgal į 
Denver. Colo., prie savo parei
gų po ilgesnių švenčių atos
togų pas savo tėvus Mariją ir 
inž. Antaną Rudžius ir Zuza
ną Junevičienę. 

x Mar i jos T ū b e l y t ė s -
Kuhlmanienės knygos „Įsi
brovėlė" sutiktuvės bus St. 
Petersburge, Fla., balandžio 4 
d., šeštadienį. Ta proga bus 
taip pat jos piešinių paroda ir 
Kuprevičiūčių iš Clevelando 
koncertas. 

x Beverly S h o r e s Lietu
vių klubo rengiamas Nepri
klausomybės šventės minė
jimas bus vasario 22 d. Šv. 
Onos bažnyčioje. Šv. Mišias 
atnašaus kun. Ant. Saulaitis 
11:30 vai. r. (ne 12 vai. p.p. 
kaip anksčiau rašyta, nes lai
ką turėjo pakeisti klebonui 
prašant). Tuoj po pamaldų bus 
minėjimas, kalbės žinomas 
visuomenininkas inž. Pilypas 
Narutis. 

x A k a d e m i k ų skautų 
spaudos k ioskas Kaziuko 
mugėje gerai pasitarnauja 
lietuviškos spaudos plati
nimui, suteikdamas progos to
liau nuo liet. knygynų 
gyvenant iems asmenims 
įsigyti įvairių spausdinių. Ir 
šiemet kovo 8 d. Jaunimo cent
re vyksiančioje Kaziuko mugė
je bus gausus pasirinkimas 
lietuviškų knygų, plokštelių, 
atviručių ir kt. Ypač gausu bus 
lietuviškų knygų vaikams. 

x Vasar io 16 p a r o d a įvyks 
Čiurlionio Galerijoje vasario 
20- kovo 8 d. Parodos atidary
mas bus penktadienį, vasario 
20 d. 7:30 v.v. Šią rinktinę 28 
lietuvių dailininkų parodą 
suorganizavo ..Galerija". Ši 
paroda iš Chicagos keliaus į 
lietuvių kolonijas Washing-
tone. Brooklyne ir Toronte. 

(pr.) 

x Tradicinį l 'žgavėnių 
Šiupinį vasario 21 d. 6:30 
vai. vak. Lietuvių Tautiniuose 
namuose rengia Maž. Lie
tuvos Lietuvių dr-ja. Vakarie
nė su tradiciniu šiupiniu, 
meninė programa. Šokiai, 
pabendravimas Visi kvie
čiami Rezervacijoms skam
binti pirm. V. Žiobriui, tel. 
312—795-5049. 

(pr.) 

x Albinas Kurkul is . akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman 
& Renshavv. Inc.. patarnau
ja akcijų bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime. Duodu komisijų nuo
laidą. Susidomėję skambin-
tike 977-7916. 

(sk.) 

x Pa langa , Klaipėda (su 
nakvyne). Panevėžys . Kau
n a s , tai tik keletas iš Lie
tuvos miestų kuriuos lankys 
G.T. In te rna t iona l , Inc.,eks
kursantai. Registruotis prašom 
skambinti: (312) 471-1700. 

(sk.) 

x Vaclovas Kleiza, Lie
tuvos generalinis konsulas 
Chicagoje, su žmona Asta 
vyksta į VVashingtoną, D.C., ir 
ten sekmadienį, vasario 15 d., 
pasakys pagrindinę kalbą 
Vasario 16-tosios minėjime. 
Pirmadienį, vasario 16 d., jis 
kartu su žmona dalyvaus 
Lietuvos pasiuntinybės priė
mime, kurį rengia Lietuvos 
pasiuntinys dr. S. Bačkis su 
žmona. 

x Dai l . Vyto O. Virkau 
dailės darbų paroda vyksta 
North Central kolegijos 
Oesterle bibliotekoje, 320 East 
School Ave., Naperville, 111. 
Parodoje išstatyti 28 ekslib
risai ir 13 akrilio paveikslų. 
Paroda tęsis iki vasario 18 d. 
Lankymo valandos: pirma
dieniais, ketvirtadieniais, nuo 
8 v.r. iki 11 v.v., penktadienį 
nuo 8 v.r. iki 6:30 v.v., šešta
dienį nuo 9 v.r. iki 5:30 v.v., 
sekmadienį nuo 12 v. iki 11 
v.v. Visi kviečiami aplankyti 
parodą. 

x Į koncertą , kurį rengia 
„Draugo" renginių komisija 
kovo 28 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje, jau dabar 
galima įsigyti bilietus Gifts 
International — Vaznelių 
parduotuvėje. Koncerte pasi
žadėjo dalyvauti solistai Aldo
na Stempužienė, Diana Vitell-
Vaitelytė, Algirdas Brazis ir 
Rimas Strimaitis. 

x Švč . M. Marijos Gimi
mo parapijos choras, vado 
vaujamas muz. A. Lino, gie
dos šv. Mišiose, kurias 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo proga laikys vysk. 
Vincentas Brizgys 10:30 vai. 
Giedos taip pat ir solistai. 

x Dainininkės Aldona 
Buntinai tė ir Eglė Rūkš
telytė vasario 21 d. dainuos 
mažlietuviškas dainas Lietu
vių Tautiniuose namuose ren
giamame Šiupinio vakare. 4 šį 
tradicinį Maž. Lietuvos Lietu
vių draugijos renginį su tėvy
nainiais pabendrauti atvyks
ta mažlietuviai iš Chicagos 
apylinkių ir net tolimesnių vie
tovių. 

x G.T. I n t e r n a t i o n a l 
kelionių biuras praneša 
savo klientams, kad nuo 1987 
m. kovo 2 d. įstaigos raštinė 
perkeliama į naujas patalpas: 
19401 Roberts Road. Palos 
Hills, IL 60645, telefonas: 
312—430-7272. G.T.I. vedėjas 
Algis Grigas, raštinės vedėja 
Rūta Pauperienė ir visas biu
ro personalas nuoširdžiai 
dėkoja visiems klientams, 
prisidėjusiems prie agentūros 
klestėjimo ir išsiplėtimo. Es
amos patalpos jau per ankš
tos visai veiklai aprėpti. Ar
timu laiku per spaudą visi bus 
kviečiami apsilankyti ir pasis
večiuoti naujoje raštinėje. 

x Susikaupimo dienos 
Ateitininkų namuose Lemon-
te bus balandžio 12 d. Regis
truotis iš anksto pas Oną 
Abromaitienę tel. 257-6675. 

x Pat iks l in imas . „Drau
go" vasario 12 d. laidoje po 
a.a. kun. Adolfo Stasio nuo
t r a u k a buvo k l a i d i n g a i 
parašyta laidojimo data. Turė
jo būti: palaidotas vasario 7 d. 
Chicagoje. 

x P r a k s e d a Jaku t i enė , A. 
Jesmantas, Diane Juzaitis. 
Juozas Briedis, B. Badikonis, 
Don Kisielis, Vytautas Kny-
burys, V. Zebartavičius, Ger-
trude M. Peris. Eduardas Mei
lus, Irena Šilingienė, P. 
Vilimas, Linas Stonys, Petrė 
Stočkus, Vytas Bakūnas, visi 
pratęsė prenumeratą 1987 
metams ir kiekvienas pridėjo 
po 10 dol. auką. Labai dėko
jame. 

x Stasys Petrul is , Chica
go, 111.. atsiuntė 7 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių, 20 
dol. „Draugo" paramai ir kar
tu pratęsė prenumeratą 1987 
metams. St. Petrulį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

Spaudos baliuje a'aikęs meninę programą Los Angeles Vyrų kvartetas su akompaniatore. Iš kai
rės: iriu?. Raimonda Apeikytė, Rimtautas Dabšys, Antanas Polikaitis, Bronius Seliukas ir 
Emanueis Jarašūnas. timati. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KUN. DR. FELIKSO 
GURECKO MIRTIES 

DEŠIMTMETIS 
Šalta, vėjuota vasario 8 d. 

popietė buvo skirta prisiminti 
Lietuvos Dukterų draugijos 
steigėjo ir pirmojo kapeliono 
10 metų mirties sukaktį. 1 vai. 
popiet Jėzuitų koplyčioje šv. 
Mišias atnašavo kun. J. Kuz
minskas, kun. J . Juozevičius ir 
kun. P. Daugintis. Pamokslą 
sakė dabartinis draugijos 
kapelionas kun. J. Juoze
vičius, žmogaus gerus darbus 
ir jais gyvenimo įprasminimą 
palygindamas su druska ir 
šviesa. Pamaldų metu grau
džiai ir įspūdingai skambėjo 
sol. G. Mažeikienės giedamos 
giesmės, vargonais palydint 
muz. M. Motekaičiui. Ypač 
giliu susimąstymu pamaldų 
dalyvius nuteikė lietuvišku 
tekstu giesmė pagal Chopino 
gedulinio maršo melodiją. 

Po Mišių Jaunimo centro 
maž. salėje apie 200 susi
rinkusiųjų išklausė Lietuvos 
Dukterų dr-jos pirmininkės St. 
Paulionienės atidaromąjį žo
dį, kurį ji pradėjo velionio 
prisiminimui skirtu savo 
sukurtu eilėraščiu. Po to apie 
savo brolį ir drauge su juo 
praleistus vaikystės ir jaunys
tės metus prisiminimais pasi
dalino velionio sesuo dr. O. 
Bakaitienė. Velionis savo dar
bu šalpos srityje plačiai ėmė 
reikštis karo ir pokario metais 
begyvendamas Vienoje. Aus
trijoje, lietuvių pabėgėlių 
tarpe. To laikotarpio veiklą 
apibūdino drauge su juo dar
bavęsis J. Sakas. 

Lietuvos Dukterų dr-jos 
valdybos narė Ir. Vebrienė 
kalbėjo apie velionio jautrią 
širdį, matant tiek vargo ir sto
ką pagalbos mūsų tautie
čiams, čia pat besigrumian
t i e m s su g y v e n i m o 
sunkumais. nemokant šio 
krašto kalbos, nežinant kur 

kreiptis. Jo sumanymas įkurti 
gerų širdžių talką nelaimin
giesiems globoti rado gerą 
dirvą jautrių lietuvių moterų 
tarpe. Taip gimė Lietuvos 
Dukterų draugija, gyvuojanti 
jau 26-rius metus. Velionis 
padėjo kertinį akmenį šiai vis 
gausėjančiai narėmis ir veikla 
organizacijai. 

Meninę dalį atliko sol. T. 
Rūta. pianu palydimas M. 
Motekaičio. Abu atliko tris 
dainas: Kas per visą kelionę 
lydės? — žodž. B. Brazdžio
nio, muz. VI. Jakubėno. Ant 
kelio pavasario mano — žodž. 
J. Mikuckio, muz. K.V. Banai
čio ir Klajūną — žodž. Schmitt 
v. Luebeck, (vertimas Iz. Mote 
kaitienės-, muz. Fr. Schuberto. 

Aktorė N. Martinaitytė pui
kiai paskaitė keletą poeto Alf. 
Nykos-Nyliūno ir kun. L. 
Andriekaus eilėraščių, savo 
tematika labai tinkančių šiai 
progai. Kiekvienam eilėraš
čiui jos buvo pritaikytas 
prasmę plačiau paaiškinantis 
įvadas. 

Pabaigai pianistas M. Mote-
kaitis paskambino L. vanBeet-
hoveno sonatos opus 111 
pirmąją dalį ir A. Tcherep-
nino Preliudą Nr. 12, opus 52. 
Menininkai buvo publikos šil
tais plojimais ir pasitenki
nimo šypsniais palydėti, o ren
gėjos papuošė juos gėlių 
žiedais. Programos dalis 
pranešinėdamos jungė St. 
Paulionienė ir Sof. Jelionienė. 

Scena buvo papuošta lietu
viško audinio fone kabančiu 
garbingojo Velionio portretu, 
papuoštu rausvais gėlių žie
dais, jo veiklą pažyminčių Lie
tuvos Dukterų dr-jos ženklu ir 
gimimo bei mirimo metais, 
pieštais dr-jos narės dail. B. 
Morkūnienės. 

Programai pasibaigus vieš
nios ir svečiai dar pabend
ravo prie vaišių stalo. Buvo 
proga įsigyti platinamą kny

gą ,,Esame nemarūs", reda
guotą VI. Būtėno. Joje aprašo
ma didžiojo labdario veikla, 
pamoksluose ir rekolekcijose 
jo keltos mintys. 

sj 

VASARIO 16 PARODA 

Laisvojo pasaulio lietuviai 
visada iškilmingai minime 
savo tautos brangiausią nepri
klausomybės atgavimo šven
tę Prie šios Šventės minėjimo 
visada prisideda ir Čiurlionio 
galerija, Chicagos ir apylin
kių lietuviams pristatydama 
ypatingą parodą. Prie' • ėjus 
metus džiaugėmės t< dai
lės paroda, pernai gėiejomės 
Daugvilos medžio meno dar
bais, šiais metais vasario 16 
proga turėsime progą pama
tyti rinktinę lietuvių dailinin
kų paskutiniųių darbų paro
dą. 

Parodoje dalyvaus šie dai
lininkai: Austė, Daugvila. 
Gaižutienė. Ignas. Kaz-Jep-
sen. Kepalas. Krištolaitytė, 
Marčiulionienė. Marčiulionis, 
Marks. Mikšys, Palubins-
kienė, Paukštienė. Poška, 
Sodeikienė, Strasevičius, Šva-
bienė. Tamošaitienė. Tamo
šaitis Urbaitytė. Virkau. Yone 
Young. In Memoriam bus 
išstatyti ir mirusiųjų dai
lininkų darbai : Cinkos. 
Kurausko. Murino ir Viesulo. 

Paroda bus vasario 20 d. iki 
kovo 8 d. Čiurlionio galerijoje. 
Parodos a t ida rymas bus 
penktadieni, vasario 20 d.. 
7:30 v.v. Šią rinktinę 28 lietu
vių dailininkų parodą suor
ganizavo „Galerija". Paroda 
iš Chicagos keliaus į lietuvių 
kolonijas: Washingtone kovo 
22 d.. Brooklyne kovo 28 d.. 
Toronte gegužės 30-31 d. Visus 
Chicagos ir apylinkių lietu
vius kviečiame šioje ypatin
goje parodoje dalyvauti. 

Čiurlionio galerija 

Tradicinio Chicagos aukštesniosios lit. m-los vakaro metu linksmai praleidžia laika rnokv 
tojai Iš kairės sėdi: M. Plačienė. Eugenija Bielskienė. Kazys Kringis. Nijolė Pupinė: stovi: l)n 
riaus ir Girėno lit. m-los vedėjas Juozas Plačas. Rūta J n u tokion ė. direktorius Juozas Masilio 
nis. Rimas Černius ir Danutė Eidukienė Nuotr Viktoro -Jautuko 

IŠ ARTI IR TOLI 
A R G E N T I N O J E 

— S e s . Mar ia Ber te t ich , 
Šv. Kazimiero seserų vienuo
lijos narė, vasario 11 d. Cor-
doboje, Argentinoje, atšventė 
savo vienuoliško gyvenimo 25-
rių metų sukaktį. Ji yra kazi-
mieriečių noviciato vedėja ir 
Cordobos kunigų seminarijos 
dėstytoja. 

— A.a. Ur šu l ė Karo lu -
na i t ė -Gun tu l i enė mirė Beris-
so mieste, sulaukusi 92 metų 
amžiaus. Velionė buvo kilusi 
iš Nociūnų km.. Kupiškio 
valsč., Panevėžio apskr. 
Argentinoje gyveno nuo 1913 
m. Palaidota Berisso kapinė
se. Nuliūdime liko keturi vai
kai, trylika anūkų ir septyni 
proanūkai. 

— A. a. Anelė Sama-
vieiūtė-I* aš l i enė , 6li metų 
amžiaus, mirė Buenos Aires. 
Kilusi iš Rokiškio apskrities, 
Argentinoje gyveno nuo 1930 
m. Vyras buvo miręs 19H5 m. 
Ją rūpinosi pusseserė Karo
lina Gradeckienė, laido
tuvėmis rūpinosi Artūras 
Mičiūdas. Palaidota Flores 
kapinėse Buenos Aires mies
te. 

— A.a. J o n a s T a l m o n t a s . 
86 m. amžiaus, mirė Berisso 
mieste. Argentinoje gyveno 
nuo 1929 m. Buvo dvejus su 
pusę metų paraližuotas. Su 
religinėmis apeigomis palai
dotas Berisso kapinėse. Liko 
nuliūdime žmona ir duktė su 
šeima, taip pat giminių ok. 
Lietuvoje. 

S U V A L K I E Č I Ų 
D R A U G I J O S VEIKLA 

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių draugijos priešmetinis na
rių susirinkimas vyko gruo
džio 12 dieną Anelės salėje. 
Pirmininkas Alex Navardaus-
kas a t i d a r ė susir inkimą, 
pasveikino visus narius atsi
lankiusius ir pranešė liūdną 
žinią, kad mirė du mūsų drau
gijos nariai — Jonas Dovy-
dauskas ir Mary Meizis. 
Jie buvo pagerbti atsitoji-
mu ir vienos minutės tyla. 
Jiems buvo suteikta gėlės, o 
šeimoms išreikšta gili užuo
jauta. 

Nu ta r imų raš t in inkė E. 
Strungys perskaitė protokolą 
iš praeito susirinkimo. Buvo 
priimtas vienbalsiai kaip skai-
tvtas. 

t draugiją įsirašė 5 nauji 
nariai — Irena Marti. Juozas 
Staška. Valerija Radavičius. 
Vincas Kojak ir Cicelis. Nariai 
buvo priimti vienbalsiai. 

Buvo pranešta, kad sirgo 
Merie Ernestas, jai įteikta 
ligonio dovana, palinkėta 
greit pasveikti. Buvo renkama 
komisija knygoms patikrinti ir 
į komisiją sutiko eiti Antoi-
nette Kalys. Sue Cheplis. H. 
Nevardauskas. Bus tikrina
mos pas Bernise Žemgulį. 

Kaip kiekvieneriais metais, 
prieš Kalėdas yra renkama 
nauja valdyba. 1987 metams 
yra perrinkta ta pati valdyba. 

Pirmininkas Alex Navar-
d a u s k a s , v icepirmininkė 
Helen Vilkelis, nut. raštininkė 
Eugenija Strungys. fin. raš
tininkė Bernise Žemgulis. 
ka s in inkė Ema Pet ra i t i s , 
k o r e s p o n d e n t ė E u g e n i j a 
Strungys, maršalka Vytas 
Abraitis. Taip pat draugijos 
nariai nutarė pasveikinti su 
Kalėdų šventėmis spaudą — 
..Draugą", radijo vai. Lie
tuvos Aidus, Sophie Barčus, 
Veteranus. 

Suvalkiečių draugija dar vis 
gyvuoja, nors pereitais metais 
iškeliavo į amžinybę bent 9 
nariai, bet prisirašė ir naujų 
narių. Draugija dar vis laiko
si, ji suruošia kokį pikniką, 
ar pasilinksminimą. 

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti geromis vaišėmis. 
Visi skirstėsi linksmi ir paten
kinti. Kitas narių susirinki
mas bus kovo 27 dieną. 

Eugenija Strungys 
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