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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIENIS 
(Tęsinys) 

Kai mus perjunginėjo kali
nių drabužiais, buvo jau šalto
kas ruduo, todėl prašiau, kad 
leistų man apsivilkti nuosa
vais šiltesniais baltiniais, bet 
prižiūrėtojas neleido. Jam 
visai nesvarbu žmogaus 
sveikata. 

Po profesionaliai pedantiš
kos kratos, persirengus kali
nio drabužiais, prižiūrėtojas 
mus nuvedė j zonoje esant} 
baraką ir parodė lovą, kurioje 
reikės miegoti. 

Barako sienos aptrupėju
sios, suskilusios. Lovos 
sustatytos greta po dvi. o tarp 
jų stovi nedidelė spintelė, skir
ta dviems kaliniams. Spintelė 
maždaug dviejų sprindžių 
aukščio ir tiek pat pločio. 
Lovos sustatytos trimis eilė
mis. Vaikštant grindys smar
kiai siūbuoja, todėl vidurinės 
eilės lovos kilnojasi. Grindys, 
matyt, sudėtos iš nesausų 
lentų, todėl jose nemaži 
plyšiai. Kai kur matosi ir žiur
kių landos. Naktimis žiurkės 
bėgioja po baraką. Vieną nak
tį, man užmigus, žiurkė bėgo 
per veidą, todėl gerokai 
nugąsdino. Kaliniai didesnius 
plyšius užkaldavo, bet žiurkės 
kitoje vietoje prasigrauždavo. 
O prausykloje jos net muilą 
apgrauždavo. 

Šiame barake buvo nyku. Į 
m a n e žvelgė suvargusių 
kalinių liūdni veidai. Vienas iš 
jų man sakė: „Tai ir tu atėjai 
čia su mumis vargą vargti..." 
Dauguma kalinių — suvargę 
senukai, ligoniai. P. Paulaitis 
gimęs 1904 m., o moldavas ir 

gruzinas Elibarašvili dar 
senesni. Gruzinas beveik 
aklas. Prašydavo mane, kad 
paskaityčiau jam laikraštį. J is 
buvo baigęs užsieniuose du 
universitetus, moka keletą 
Vakarų Europos kalbų, bet. 
būdamas lageryje, apako. 

Ka l inys Lufe ravas — 
išprotėjęs. O vienas senas 
ukrainietis iš Lvovo visą laiką 
sirgo ir nuolat dejuodavo. 

Kaliniai lietuviai, sužinoję, 
kad aš taip pat lietuvis, ėjo 
prie manęs ir kalbino lietuviš
kai. Tai buvęs mokytojas iš 
Jurbarko, Petras Paulaitis. 
esantis kalėjimuose ir lage
riuose daugiau kaip tris
dešimt metų: buvęs žemdirbys 
— ūkininkas Daugys Jonas iš 
Nemunėlio Radviliškio parapi
jos (Brizų raj.), bevalgantis 
tarybinio kalinio duoną dvide
šimt penktus metus. Tai labai 
ramaus būdo žmogus. Tačiau 
sunkios kalėjimo bei koncla-
gerių sąlygos anksti pakirto jo 
sveikatą, jj suluošino. Čia 
gyveno ir buvęs mokytojas 
Kuke Jonas iš Valkininkų 
parapijos (Varėnos raj.), 
nuteistas penkiolika metų 

Tautinės Saugumo tarybos viršininkas Krank C. Carlucci kalba spaudos konferencijoje apie 
ginklų derybas Genevoje. Salia jo. kairėje, Maynard W. Glitman, vidutinio nuotolio raketų 
pasitarimų vadovas, ir dešinėje — Max Kampelirirm. Amerikos delegacijos vadovas, ir Konald 
Lehman, delegacijos narys Genevoje. 

Sovietai nori pasirašyti sutartį 
Paryž ius . — Sovietų dele

gacijos vadovas pasakė, kad 
šią vasarą bus susitarta su 
Amerika išvežti vidutinio 
nuotolio atomines raketas iš 
Europos. Spaudos konferen
cijoje, kurią turėjo pirmasis 

griežto režimo konclagerio. Šie s o v i e t u užsienio ministeno 
lietuviai kaliniai labai svetin- ^' * * M w > r r ' ts:: ' ' 
gai mane sutiko. J ie vaišino 
mane arbata, klausinėjo apie 
žmonių gyvenimą Lietuvoje, 
nes jau daug metų jie laikomi 
Rusijos kalėjimuose ir lage
riuose, labai pasiilgę savo 
gimtojo krašto, savo artimųjų. 
Mes kalbėjomės iki jiems 
reikėjo eiti į darbą. 

(Bus daugiau) 

Nesutinka liudininkai teisme 
J e r u z a l ė . — Ketvirtasis liu

dininkas, kuris išliko gyvas iš 
nacių koncentracijos stovyk
los, dabar jau 86 m. amžiaus, 
buvo Gustav Boraks. Jis yra 
Lenkijoje gimęs ir būdamas 
stovykloje dirbo kaip kirpėjas, 
kirpdamas moterims plaukus 
prieš joms einant mirti j dujų 
kameras. J i s iš dviejų jam 
parodytų fotografijų, sakė. 
kad Demjanjukas yra tas 
brutalusis „Ivanas". nors 
maišėsi Treblinkos stovyklos 
vietovėse. 

J i s kalbėjo žydų kalba ir 
sakė. kad moterys nenorėjo 
eiti į tą kambarj. bet Ivanas su 
savo bajonete jas privertė. J is 
mušė jas. Jos buvo sužeistos ir 
kraujas lašėjo iš jų, kai odos 
gabalai kabėjo nukarę. Jos 
buvo išrengtos, sakė jis. ir 
nukirptos stumiamos j dujų 
kameras. Plaukai buvo rūšiuo
jami ir supakuojami j atskiras 
rūšis. Tie plaukai iš stovyklos 
buvo siunčiami j Vokietiją ir 
naudojami pagalvėms ir 
baldams kimšti. 

P r i e š t a r a v o 
a t s a k y m u o s e 

Boraks. kai pasakojo apie 
savo žmoną ir du vaikus, kurie 
žuvo Treblinkoje, pradėjo 
verkti. J i s sunkiai girdėjo 
klausimus ir kai buvo klausia 
mas apie kai kurias detales, 
parodė savo susimaišymą. Kni 
jam klausimai buvo pakarto
jami, jis atsakydavo priešin 
gai. ką buvo sakęs prieš tai. 

P a g r i n d a s — 
Sovietų dokumen ta i 

Kaltintojai šiam liudininkui 
rodė 1951 m. Demjanjuko foto 

kuris yra ir sovietų nusi
ginklavimo derybų delega
cijos viršininkas, sakė. kad 
svarbiausias reikalas yra susi
tarti apie tokių raketų patik
rinimo procedūrą. J is mano. 
kad būtų patenkinti sovietų 
griežti reikalavimai, Amerika 
galbūt turės pravesti specialų 
įstatymą, kuris leistų sovietų 
inspektoriams tikrinti Ameri
kos fabrikus, kurie gamina tas 
raketas. Washingtone gi sako
ma, kad pats sunkiausias 
pasitarimo punktas yra, kaip 
gali būti amerikiečiai tikri, 
kad sovietai jų neapgaudinės 
betikrinant raketas pačioje 
Sovietų Sąjungoje. 

grafiją, rodytą ir kitiems liudi
ninkams, ir antrą nuotrauką 
ant 1942 metų SS dokumento 
iš T r a w n i k i apmokymo 
stovyklos, kurioje naciai 
paruošdavo savo belaisvius 
sargybinių pareigoms kon
centracijos stovykloms. Traw-
niki dokumentas Izraelyje 
buvo gautas iš Sovietų Sąjun
gos. Demjanjuko advokatai 
jos nepriima, nes tai nėra 
originalas. 

Borak liudydamas sakė. kad 
..Tvanas" buvo aukšto ūgio, Sovietų 98-21 raketa, kaip kon 
turėjo stačią kaktą ir mažas vencionalių jzinklų dalis, 
akis. 

Kitas liudininkas, Josef 
Czarny. taip pat identifikavo 
Demjanjuką. kaip Ivaną, iš Vorontsov. kuris per Pary-
nuotraukos, bet sakė. kad tas žių grįžo j Maskvą iš Genevos 
sargas, kurį jis atsimena, ture- pasitarimų, pasakojo, kad 
jo dideles akis. pralaužtas ledas vidurinių 

Docentui Skuodžiui 
leista išvykti į Ameriką 

VVashingtonas. - Iš Wa T a i p p a t V. Skuodis 
shingtono Eltos redakcija pranešė, kad dr. Algirdas 
praneša, kad kovo 6 d. gautas Statkevičius yra Vilniuje ir jis 
telefonu pranešimas iš Vliko su juo kalėjosi. Skuodis prašė 
įstaigos vedėjo Zueriche, Sovietų vyriausią teismą, kad 

distancijų raketų pašalinime 
iš Europos. Tai pirmas 
pranešimas iš Sovietų oficia
laus pareigūno, kad ginklų 
p a s i t a r i m u o s e p a d a r y t a 
pažanga. Jis mano. kad galu
tinis susitarimas bus patvir
tintas Amerikos Senato ir 
Sovietų Sąjungos Aukščiau
siojo sovieto. kuri= yra nomi
nalinis sovietų p šlamentas. 
Vorontsov sakė. kad susitari
mo tikslas yra panaikinti 
Amerikos Pershing II ir laivų 
raketas ir sovietų SS-20 nuo 
Atlanto iki Uralo kada nors 
šią vasarą. Jis, reikšdamas 
savo optimizmą, pasakė dar. 
kad „sutarties kalboje beliko 
tik techniškas darbas". 

Nori t ikr int i ir 
pr ivač ias įmones 

Jis taip pat sakė. kad 
Maskva nori griežtų patikrini
mo taisyklių Amerikoje ir 
NATO valstybėse ir kad ten 
būtų fiziškai sunaikintos rake
tos, kartu su atominiais užtai
sais. Specialiai jis minėjo, kad 
sovietai nori turėti teisę tikrin
ti Amerikos privačius fab
rikus, kurie turi kontraktus su 
vyriausybe, kad jie slapta 
negamintų ginklų, kurie gaiė 

norime, kad galėtume tikrinti 
bet kur, kas mums atrodys 
reikalinga", sako Vorontsov. 

Sovietai nesupran ta 
I rano bėdų 

Klaus imas da r neiš
spręstas trumpųjų distan
cijų ginklų sumažinime. 
Vorontsov patvirtino tai, kad 
susitarimui pagrindas yra 
Reykjaviko pasitarimai. Pagal 
tai kiekviena šalis galės laiky
ti 106 vidutinio nuotolio rake
tų su atominiais užtaisais 
savo teritorijose. 

Žurnalistai klausė Voront-
sovą, ką sovietai galvoja apie 
Amerikos Irano ir Contra 
reikalus, ar tai turi įtakos į 
vedamas derybas. \ tai jis 
atsakė, kad ..Sovietų Sąjunga 
nesirūpina apie tai ir ne
supranta tų dalykų, kaip 
prezidento Keagano politiniai 
vidaus sunkumai. Tai neliečia 
šio reikalo, norime tik susi
tarti". 

P i rmas sovietų 
praneš imas 

Amerikos naujoji P.itriot raketa, 
sėkmingai išbandytu, kuri taik 
liai „nužudo" at ' eki inčią priedo 
raketa. 

tų pakeisti Europ< 
Klimaičio. paleistų iš kalėjimo Jašmantą t u o s j u s ginklus 

ir Pečeliūną. Jis stebisi, kad jo r e j ^ a i a u j a teisės 
nusikaltimai ir bausmė buvo 
didesni negu jų — jį paleido, o 

uždarytus. 
kad Algio 

Šveicarijoje, A 
kuris tą dieną telefonu kalbė 
josi su Vytautu Skuodžiu 
Vilniuje. Skuodis gavo leidi
mą iš Sovietų vyriausio teismo juos tebelaiko 
išvykti į Ameriką. leidimas Toliau praneša. 

tikrinti 

sunaikin-
Sovietai 
bet kur 

arsenalus. 

išvykti yra jam, žmonai ir P a t e k o byla nutraukta ir jis 
dukteriai Daivai. Prieš tai dabar yra laisvas. 
JAV konsulas I^ningrade — 
pranešė, kad jo atvykimui 
jokių kliūčių nėra. Skuodis 
dėkojo visiems lietuviams ir 
kitataučiams, kurie jam pade 
jo materialiai ir moraliai. 

E ur opoj e 
išskyrus Prancūziją. kuri 
nepriklauso NAT<) karinei 
komandai. J i s sako. kad sovie 
tai neturės joki' J problemų 
atidaryti savo fabriką duris 
tokiam patikrinimui. Šitos 

— Tel Avive Izraelio ge- problemos gali būt. tik Ameri 
neralinis stabas pranešė, kad koje. nes kai kurios kompa 
vietoje finansavus savo karo nijos net savo vyriausybės 
lėktuvų statybą, bus pigiau inspektorių neįsileidžia, kad 
juos įsigyti iš Amerikos. tikrintų, ką jie gamina. „Mes 

Valstybės sekretorius 
lankysis Maskvoje 

Ruošiasi viršūnių susitikimui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje patvirtinta 
žinia, kad kun. Alfonsas 
Svarinskas sugrąžintas iš Per
mės lagerio į Vilnių ir yra 
laikomas KGB kalėjimo rūsy
je. Nežinia, ar jis bus paleis
tas. Spėjama, kad jam buvo 
pasiūlyta pasirašyti specialų 
pareiškimą. tačiau kokios 
rūšies tas raštas, irgi neži
noma. Kun. A. Svarinskas yra 
gavęs 10 m. bausmę už 
tikinčiųjų teisėm ginti veiklą. 

— \Vashingtone Teisingu 
mo departamentas praneša, 
kad generalinis prokuroras 
F.dvvin Meeee jungiasi prie 
specialaus investigatoriaus 
Eawrence Walsh pasiūlymo 
panaikinti pulk. Oliver North 
iškeltą bylą, kad einama prieš 
konstituciją, jei Walsh ves 
tardymus užsienio politikos 
klausimuose. 

— Br iuse ly j e 17 asmenų 
komisija, kuri veda kasdien 
Zakarų Europos politinio ir 

ekonominio bloko reikalus, 
p r a n e š ė , k a d E u r o p o s 
Bendruomenės organizacija 
eina prie bankroto, nes pasiža 
dėję kraštai nemoka savo 
įna*ų. 

— Filipinuos*- skambėjo 
bažnyčių varpai, kai filipi 
nicci.ii celebravo metines be 
Ferdinando Marcos valdžios. 

— Naujojoje Zelandijoje 
pasikartojo žemės drebėjimas 

Washingtonas . — Valsty
bės sekretorius George Shult-
zas važiuos į Maskvą balan
džio mėnesio vidury. Jis turės 
p a s i t a r i m u s su E d u a r d 
Shevardnadze, Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų minis-
teriu, praneša Baltieji rūmai. 

Shultzas diskutuos pasiūly
tą sutartį vidutinio nuotolio 
raketų reikalu, kad vėliau 
galėtų įvykti prezidento 
Keagano ir sovietų generali
nio sekretoriaus Gorbačiovo 
susitikimas, kaip sako Saugu
mo t a r y b o s v i r š i n i n k a s 
Frank Carlucci. Maskvoje 
sekretorius bus nuo balandžio 
13 iki 16 dienos. Carlucci 
pasakojo reporteriams, kad 
yra padarytas žymus progre
sas vidutinio nuotolio raketų 
srityje ir galimas viršūnių 
susitikimas. 

Pa s i t a r imas su 
delegacijų vada i s 

Praėjusį savaitgalį prezi
dentas įsakė grįžti svarbie
siems pasitarimų delegacijų 
nariams į Washingtoną ir 
žodžiu painformuoti apie jų 
vedamas derybas nusiginkla
vimo klausimis. Ir šis praneši
mas įvyko po tokio posėdžio 
Raituosiuose rūmuose. Vyriau
sias vidutinio nuotolio raketų 
pasitarimų delegacijos vado
vas Maynard Glitman šią 
savaitę grjžta į Genevą tęsti 
toliau pasitarimų. Paraleliai 
vykstantys pasitarimai toli
mųjų distancijų ir nusiginkla
vimo sistemos klausimais šiuo 
metu nutraukti ir jie prasidės 
tik balandyje. 

Sovietai kvietė Shultzą 
atvykti į Maskvą jau keletą 
kartų, bet Shultzas atsisakė, 
m o t y v u o d a m a s , kad j i s 
lauksiąs iki kol bus naujų ir 
esminių pasikeitimų derybose. 

Amerika ir Sovietų Sąjunga 
dabar jau susitarė beveik 
visais pagrindiniais klausi
mais vidutinio nuotolio ginklų 
srityje ir beliko tik labai svar
būs patikrinimo sistemos 
n u s t a t y m a i i r t r u m p ų 
distancijų raketų klausimai 
išrišti. 

J A V p l anas 
JAV sudarė patikrinimo 

planą, kuris reikalauja inten
syvaus inspektavimo vietoje. 
Šis planas numato , kad 
kiekviena šalis turės inspek
torius suskaičiuoti raketoms, 
k u r i o s j a u d a b a r y r a 
paskirstytos strateginiuose 
punktuose ir kurios laikomos 
fabrikuose ir sandėliuose. 
Kiekviena šalis naudos savo 
inspektorius ir įvair ius 
įrankius sekimui, kai bus kas 
nors vežama arba išvežama iš 
tų sandėlių arba fabrikų. 
Ginklų kontrolės ir nusi
ginklavimo agentūros direkto
rius Kenneth Adelman sako. 
kad bus reikalinga turėti 
daugiau negu 100 amerikie
čių, kurie privalės prižiūrėti 
nuolatos pačioje Sovietų 
Sąjungoje, kad būtų laiko
masi sutarties. Toks pat 
sovietų skaičius būtų Ameri
koje. 

Sovietų Sąjunga, sakoma, 
sutinka su inspekcija iš princi
po, bet neaišku, ar ji sutiks 
visose detalėse, kurias pasiūlė 
amerikiečiai. 

— ( h i e a g o s miestas praė
jusią savaitę minėjo 150 m. 
sukaktį, kai buvo pripažintos 
miesto teisės. 

Trumpų distancijų ginklų 
reikaluose dar yra dideli skir
tumai. 

T u r i būti t a s 
p a t s skaičius 

Amerika nori turėti tokią 
pat teisę turėti tiek pat raketų 
kiek ir sovietai dabar turi savo 
teritorijoje: 130 SS-12, SS-22 ir 
SS-23, kurias jie taip pat laiko 
ir Rytų Europoje. Šių raketų 
skridimo nuotolis yra nuo 300 
iki 600 mylių. Pagal Amerikos 
pasiūlymą, turėtų tų raketų 
skaičių sulyginti su sovietų 
skaičiumi. Sovietai formaliai 
pasiūlė pal ikt i dabart inj 
trumpųjų distancijų raketų 
skaičių, kokį kiekviena pusė 
turi Europoje. Jie taip pat 
nesutinka sumažinti tų raketų 
skaičių sovietų Azijoje. Dar 
teks aptarti ir kokiose vieto 
vėse vidutinio nuotolio rake
tos bus laikomos. 

R a k e t ų vieta 
Sovietams būtų leista turėti 

33 SS-20 raketas sovietų Azijo
je. Adelman sako, kad Amen 
ka reikalauja, kad sovietai 
savo SS-20 raketas laikytų 
centriniame Sibire, bet ne 
sovietų tolimųjų rytų srityje, 
netoli Japonijos. Jei ir būtų 
sutarta panaikinti SS-20 rakė 
tas, tai sovietai dar turėtų 
daugiau ilgų distancijų rakė 
tų, kurios lengvai pasiektu 
taikinius Azijoje ir Europoje. 
Amerikai būtų leista laikyti 
tu r imas rake tas bet kur 
Amerikos teritorijoje. įskai 
tant ir Aliaską. 

Kai progresas padaryta 
vidut inio nuotolio raketa 
reikale, tai abi šalys dar toli 
nuo tolimųjų distancijų ginki a 
sumažinimo ir kokie suvaržy 
mai turi būti apsigynimo 
sistemoje. 

Aps igynimo re ikala i 
be kompromisų 

Apsigynimo reikalu Baltieji 
rūmai įsakė savo delegacijai 
nebandyti ieškoti kompro
misų ir kaip interpretuoti 1972 
metų antibalistinę raketų 
sutartį. Reagano administra 
cija laikosi, kad ši sutartis 
leidžia daryti bandymus naujo 
tipo sistemose, gi sovietai 
aiškina, kad sutartį reikia 
suprasti griežtai, kuri nelei
džia naujų bandymu. 

Max Kampelman. Ameri 
kos delegacijos vadas, pasakė 
žurnalistams VVashingtone. 
kad jis pažymėtinai pastebė 
jo, jog Gorbačiovas savo 
kalboje prieš savaitę pasakė, 
kad turi būti draudžiama 
strateginio apsigynimo inicia 
tyvos ginklų paskirstymas, 
bet ne jų bandymai ir tyrinė
jimai. J i s apie tai kalbėjęs ir 
sovietų delegacijos vadui Yuli 
Vorontsovui. Cia kalba eina 
apie populiariai vadinam) 
„žvaigždžių karo" programą 

KALENDORIUS 
Kovo 10 d.: 40 šventųjų 

kankinių. Makarijus. Vikto 
r a s . V i s v y d a s . Ž ibuolė . 
Dainius. Naubartas. 

Kovo 11 d . Konstantinas. 
Aura. Eulogijus. Kristoforas. 
Vijolė. Ziedūnas. 

Saulė 
5:50. 

O KAS 
teka 6:13. leidžiasi 

Temperatūra 
naktį 20 1. 

dieną *2 I 
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KELIAS J SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS \ SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicag©, 1U. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MIRTINA IŠTVIRKAVIMO 
IŠDAVA 

Nebus ištvirkimo — ne
bus mirtinos už jį baus
mės. 
Mediciniško gyvenimo 

tiesa 
Federaliniai sveikatos vir

šininkai tvirtina, kad šian
dien pusantro milijono ameri
kiečių yra užsikrėtę mirtinos 
AIDS ligos sukėlėjais — viru
sais. Iš jų trečdalis galės 
susirgti ta liga ateinančių 
penkerių metų laikotarpyje. O 
susirgusieji visi mirs kele
riems metams praslinkus. Jų 
atsparumas ligoms pranyks ir 
jie lengvai susirgs eiline liga ir 
jos neatlaikys. Serga ir miršta 
ta liga visokio amžiaus, luomo 
bei užsiėmimo asmenys. Nė 
vienas iš mūsų dabar nesame 
saugūs nuo tos „pavietrės". 

Sakysim, tu draugauji su 
gražia, puikia, iš geros šeimos 
mergina ir tiki — net prisiekti 
gali, kad ji negali būti užkrės
ta AIDS ligos virusais, bet 
nežinai apie kitus vaikinus, su 
kuriais ji susitinka. Panašiai 
yra merginoms su vyriškiais. 
Tas pats netikrumas yra ir su 
atsitiktinai — bare ar kitur — 
sutiktaisiais — sutiktosiomis 
intymaujant. Todėl geriausiai 
išeis, jei vengsime laisvo in-
gymumo. Faktas yra. kad nėra 
..saugaus" intymumo. New 
„saugaus intymumo". N. Yorke 
dirbąs ir AIDS ligoninis besi
rūpinąs gyd. Ron Baver tvir
tina, kad vienintelė priemonė 
AIDS ligos plėtimosi sustab
dymui yra plačiu mastu 
sutvarkymas intymume elge
sių ir narkotizavimosi. Žo
džiu, reikia visiems amerikie
čiams, ir žinoma, mums grįžti 
į lietuvišką susilaikymą nuo 
neleistino ir nesveiko inty
mumo ir } apsiėjimą be narko
tikų. 

Lengva pa t a r t i , bet 
beveik ne įmanoma 

išpildyti 
Vyras dar Šeimos nesukūręs 

susilaukęs vaiko amerikiečių 
spaudoje tvirtina, kad neleis
tino intymumo neatsisakj -
sime. todėl reikia, kad valdžia 
rūpintųsi pavainikiais. Protes
tantiškų sektų kai kurie atsto
vai saviesiems pataria be san
tuokos gyventi, o vienas jų 
dvasiškis savoje bažnyčioje 
dalino kondomus ir pusę 
valandos jo pamokslą ploji
mais begalviai parapiečiai 
pertraukė, taip jie buvo paten
kinti savu dvasiškiu skelbian
čiu palaidumą. Panašiai elgėsi 
ir viena? profesorius su gyvu
liškai Floridos vietovėje be
sielgiančiais studentais. Ann 
Landers savo koiumnoje tvir
tina, kad, kartą pradėjęs iš
tvirkaut i jaunuol is , kol 
sumoralės, nesiliaus, todėl ji 
kondomus patarianti, nes bai
sus dalykas esąs lytinė liga. 
Tai viena tos sunkenybės 
pusė Matom, kad tikrai žuvis 
pradeda gesti nuo galvos. 

Kita pusė žmonių pataria 
padorų gyvenimą laikyti savo 
gyvenimo tikslu. Toks patari
mas yra mediciniškai tikras, 
morališkai ir gyvenimiškai tei
singas. Visas vargas su tokiu 
geru patarimu, yra. kad 
daugelis negali jo išpildyti. O 
negali todėl, kad nėra pareng
ti padoriam gyvenimui: 
naudingų darbų atlikimui, 
normalaus gyvenimo kryželių 
nešimui ir pajėgumui nekenk 
ti nei sau. nei artimui 

Toks žmogaus parengimas 
sėkmingai kovai «u AIDS li
ga turi prasidėti dar negimus 

žmogui: reikia jo tėvus užau
ginti sveikai besielgiančiais 
tvariniais. Tik tokie pajėgs 
sveikai pradėti naują gyvybę, 
taip ją išnešioti ir pagimdyti. 
Dar to negana — reikia 
pagimdytąjį jo kūną, protą ir 
nusiteikimus, charakter į , 
kitaip tariant, jo asmenybę 
vien sveiku maistu maitinti. 
Tik taip iki subrendimo, o 
svarbiausia per pirmuosius 
šešerius metus maitintasis 
pajėgs išpildyti dabartinės 
medicinos ir moralės kiek
vienam privalomos reikala
v imus a p s i s a u g a n t n u o 
AIDS ligos: jo normaliai inty
maus ir narkotikų nevartos. 

Visi e ik ime 
t ėvams paga lbon 

Tėvams šiame darbe turi 
padėti visi kiti, įskaitant 
mane, tamstą ir kiekvieną 
kitą. Augąs vaikas turi pamil
ti naudingą darbą nuo 
mažens, jis turi susidurti tik 
su padorumu, tvarka, meile, 
grožiu ir gėriu savo aplinkoje. 

Reikia veikti, kad būtų 
pakeisti šio krašto įstatymai j 
tokius, kurie draustų viešą 
nepadorumą gyvenime, spau
doje, mokyklose, teatruose, 
bažnyčiose, radijo ir televizi
jos transliacijose. Tik taip 
sutvarkytoje aplinkoje augąs 
naujas žmogus bus atsparus 
ištvirkavimui ir apsieis be 
narkotikų bei kitokių nieknie 
kių. įskaitant rūkymą, gir
tavimą, persivalgymą bei tin
giniavimą. 

Tai ir yra visa programa 
sėkmingai kovai su AIDS li
ga. Šios programos neprisilai
kant, visi kiti kitokie mėgi
nimai sulaikyti AIDS ligos 
plėtimąsi bus neveiksmingi. Si 
liga plėsis pasibaisėtinu grei
čiu ir pradės grėsti visai 
žmonijai. Mūsų žemė virs So
doma—Gomora. o mes susi
lauksime tų miestų gyventojų 
likimo. Ir štai dėl ko. 

Negi rdė ta , ne r egė t a 
„ p a v i e t r ė " 

AIDS liga yra mirtina. Jos 
pagydymas dabar yra nega
limas. Nenumatomas jos 
pagydomumas ir netolimoje 
ateityje. Visi ja susirgę netru
kus miršta. Niekada medicina 
neturėjo tokių sunkumų su 
kita negerove, kaip dabar ji 
turi su AIDS liga — su kū
no atsparumo nuo ligų prany
kimu ir. prisidėjus bet kokiai 
ligai, greitu žmogaus suny
kimu. 

Didelis blogumas yra su ta 
liga. kad nežinomas jos 
inkubacinis laikotarpis — lai
kas nuo užsikrėtimo iki susir
gimo. Dabar žinoma, kad jis 
gali tęstis net dešimt metų. 

Cicero Altai minint Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį okupuo
toje Lietuvoje gyvenančio jauno 
lietuvio daina papuoštą kūrybą 
perduda alvudiečiai: Anelė Kir-
vaitytė ir šio skyriaus tvarkyto
jas . ' 

Nuotr. C. Genučio 

Taip per dešimtį metų užsikrė
tęs, bet dar nesergąs ta liga 
žmogus yra užkrečiantis kitus 
— ir taip per dešimtį metų! 
Galima įsivaizduoti, kiek žmo
nių toks paleistuvis gali 
užkrėsti AIDS ligos virusais 
paleistuvaudamas ir narko
tizavimąsi užteršta adata 
kitiems įsiūlydamas. Ištisos 
armijos bus tokių nelai
mingųjų. Su pagrindu dabar 
bijoma, kad AIDS „pavietrė" 
gali sunaikinti Afrikos, Eu
ropos ir šio krašio žmones, jei 
dabartinis žmogus netaps 
savais elgesiais vėl žmogumi 

— apsieinančiu be neleistino in-
tymumo ir narkotizavimosi. 

Lab iau bi jokime 
než inomo, negu žinomo 

AIDS l igonio 
Toliau bus dar gražiau: dar 

nesergantieji apsikrėtusieii 
AIDS liga patys nežinodami 
tokio savo stovio platins tą 
ligą tarp kitų nežinančiųjų 
apie jo užsikrėtimą. Toks tos 
ligos platinimas vyks kraujo, 
vyro sėklos ir kitokių kūno 
skysCių vienas kitam perda
vimo keliu. 

Cia ir yra visi raginami 
visur ir visada būti atsar
giais. Higieniškas elgesys 
dabar yra visiems privalo
mas. Visur ir visada jis turi 
būti praktikuojamas. Per krau
jo transfūziją, p6r vyro sėklą, 
per kūno skysčius (seiles, 
skreplius, šlapimą...' paten
kančius ant gleivinės (akių. 
burnos, lyties dalių...) ar ant 
nubrozdytos odos galima tos 
ligos virusus perkelti sveikam 
žmogui. 

Dar nėra žinomi visi AIDS li
gos virusų patekimo į sveik-j 
žmogaus kūną keliai. Liga Si 
yra žinoma tik nuo 1980 metų. 
Dar daug dalykų su ta liga 
surištų yra neaiškūs visiems 
tą ligą tyrinėjantiems. Seilėse 
nedaug tos ligos virusų ran
dama, todėl, manoma, kad 
jomis negalima užsikrėsti. Bet I 
ir čia atsargumas yra bū- ! 
tinas. Neikime su giltine į jo
kias derybas. Ligonio visokių \ 
skysčių venkime 

I švada . Visokio amžiaus 
vyrai ir moterys .įauki mės 
ištvirkavę. Nevedusieji iki 
vedybų išlikime skaistūs. 
Vedusieji tik su sava antra 
puse intymaukime. Jaunųjų 

asmenybės tvarkymu ištvir
kavimą šalinkime. Aplinkoje 
ištvirkaviman paskatas įsta
t y m u n a i k i n k i m e . V i s i 
viršininkai kontroliuokime 
savo pavaldinius, įskaitant to
kius bažnyčiose, vienuoly
nuose ir klebonijose esančius. 
Vyrams dirbant ne namuose, 
moterys padoriai laikykimės 
o vyrai po darbo tiesiai pas 
žmonas eikime — jokiais šun
keliais neklaidžiokime. 
Homo — ir bi-seksualai 

keiskite savo intymumo prak
tiką į sau ir artimui neken
kiančią apseinančią be inty
mumo. Nereikalaukime, kad 
valdžia skirtų bilijonus tos 
ligos tyrimams, patys nesi-
tvarkydami su mirtinos sau ir 
artimui ligos savais elgesiais 
platinimu. 

Padėkime prieaugliui augti 
save gerbiančiais ir kitiems 
nekenkiančiais žmonėmis. 
Mokyklose vaikus mokykime 
padorumo savais pavyzdžiais. 
Kaip Žvirbliui, katinui bei 
ešeriui nereikia fizinių „sekso" 
pamokų, juo labiau išmin
tingam žmogui. Neišmanėlio 
neišmokysi. Grįžkime prie 
naudingiausio darbo su jau
nais žmonėmis atliekamo. 
Moralę žmonių tarpe platin
kime savu pavyzdžiu — būti
nai tik taip šį darbą atlikime, 
jei norime būti šioje srityje 
sėkmingi. 

Kol dabar siaučia baisus 
palaidumas tai ir užsikrėti
mas — platinimas mirtinos 

ligos gausiai plinta. Kol 
žmonės sumoralės, apsaugos, 
nuo jos priemonės nors ir pil
nai neap8augančios, medi
cinos yra patariamos. 

Pas iskai ty t i . Michael Hel-
ąuist. The Family's Guide tu 
AIDS: Responding With Your 
Heart. San Francisco AIDS 
Foundation. 

NAMINIS VAISTAS NUO 
HIPERTENSIJOS 

Gerb. Daktare, sąžiningai 
sekame Jūsų sveikatos patari
mus „Drauge" ir jais dažnai 
pasinaudojame. Aš duosiu 
Jums gerą receptą nuo pakel
to kraujospūdžio, kurį gavau 
iš Kanados, kurį naudoja 
viena lietuvė ir jai taip susi
tvarkė pakeltas kraujospūdis, 
kad ji dabar nevartoja jokių 
vaistų. Juo gali visi kiti turį 
hypertensiją pasinaudoti . 
Receptas yra šitoks. 

Trys galvutės česnako, du 
svogūnai, dvi citrinos su žie
ve, penkios stiklinės vandens. 
Naudoti kasdien po du val
gomus šaukštus. 

Darbas: česnakus, svogū
nus ir citrinas supiausčius vir
ti 10 minučių. Aišku, česnaką 
reikia išgvildenti iš skiautelių, 
o svogūną nulupti. Išvirus 
viską reika perkošti, tirš
čius išmesti, o sunką naudoti. 

Aš su vyru pradėjom gerti tą 
skystimėlį ir jaučiuosi karališ
kai. Manau, kad tai bus pasė
ka pirties ir mano daromų 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Su-fa Faskoriienė 'kr.f. Aleksand 
V.ilė Radavicienė seka kultūrinę 
vi o sodyboje. 

ra Kivėnienė, ValėTočiliauskienė ir 
pmgrama Alvudo pažmonyi- I K-tu 

Nuotr M. Nagio 

Miltvaukee, Wis. 

TARPTAUTINIS 
FESTIVALIS 

Chicagos gyventoja Ramu
nė Kubiliūtė sekmadienį buvo 
apvainikuota ta rp tau t inės 
mugės „šventės karalaite", 
a ts tovaudama l ietuviams. 
Šiais metais ' lietuviai buvo 
parinkti „pagerbta tauta" 
ruošiamam etninių grupių 
festivalyje. 

R. Kubiliūtė, bibliotekinin
kė, gyvenanti Chicagos 
Evanstono priemiestyje, atsto
vaus lietuviams Milwaukee 
tarptautinėje mugėje lapkričio 
20-23 dienomis jų miesto cen
tro paviljone. 

Šiais metais Wisconsino 
tarptautinio instituto komi
tetas parinko lietuvius kaip 
„garbingą grupę". Kiekvie-
neriais metais institutas, kuris 
ruošia festivalį, panašų į 
Chicagos tarptautinį festiva
lį, parenka pagerbti vieną 
etninę grupę. Instituto direkto
rius Aleksandras Durtka 
paaiškino, kad per pasku
tinius 44-rius mugės ruošia
mus metus lietuviai niekad 
nebuvo pagerbti. Durtka pasą 
kė, kad, parenkant tautybę, 
komitetas atsižvelgia į etni
nės tautybės norą dalyvauti 
festivalyje ir stengiasi kiekvie-
neriais metais parinkti kitą 
tautybę. Praeitais metais buvo 
pagerbti kiniečiai. 

lietuvių noras dalyvauti fe
stivalyje atsispindėjo sekma
dienio pobūvyje, suruoštam 
tarptautinio instituto patalpo
se. Čia ne tik instituto nariai 
supažindino su R. Kubiliūtė, 
oet taip pat stebėjo ir 
..Klumpės" bei „Spindulio" 
šokėjų tautinius šokius. 

. . Sp indu l io" šokėjai , 
pasipuošę tautiniais rūbais ir 
lydimi Rasos Šoliūnaitės-
Poskočimienės, atliko eilę 
šokių, jų tarpe ketvirtainį, 
rezginėlę, subatėlę ir vyrų šokį 
ožiuką. Neatsiliko ir veteranų 
grupė „Klumpė" sudaryta iš 
šiaurės Illinois ir Wisconsino 
lietuvių šokėjų. Jie pašoko 
kepurinę ir vakaruškos šokius. 
Abi šokių grupės galvoja 
pasirodyti festivalyje lapkri6o 
mėnesį. 

Wisconsine skaičiuojama 
apie 10,000 lietuvių, bet jų 
tarpe Milwaukee yra tik apie 
50 aktyvių, anot festivalio 
parodos vedėjo Vytauto 

Janušonio. Tačiau Šis tarptau
tinis tautų festivalis yra 
vienas iŠ „pagrindinių ir 
didžiausių lietuvių pasiro
dymų amerikiečių tarpe"', 
Janušonis paaiškino. 

Pasiruošti šiam festivaliui 
lietuviai jau gruodžio mėnesi 
sudarė 6 asmenų komitetą, 
kuriam vadovauja pirminin 
kas Stasys Milašius iš Lake 
Geneva, Visconsin, Regina 
Narušienė ir Gediminas 
Damašius yra vicepirmi
ninkai, Vilija Sužiedėlienė 
iždininkė, Giedrė Milašienė — 
sekretorė ir Ramutis Pliura — 
lėšų telkimo skyriaus vedėjas. 
Komitetas tikisi, kad į jų festi
valį suplauks ir Chicagos 
gyventojai. Mihvaukee galima 
pasiekti automobiliu iš Chica
gos per dvi valandas. Praei
tais metais festivalyje lankėsi 
65,000 žmonių. Šiais metais 
t i k i m a s i p r i t r a u k t i dar 
daugiau. jeigu privažiuos 
tautiečiai iš Chicagos. 

Sekmadienio pobūvyje daly
vavo apie 200 žmonių. Jų 
tarpe buvo matyti ir lietuvių 
generalinis konsulas Vaclo
vas Kleiza su žmona. Kleiza 
įteikė instituto vedėjams infor
macijos ir knygų apie lietu
vius ir sakė, kad institutas 
padarė „išmintingą" sprendi
mą, parinkdamas lietuvius 
pagerbti. 

Pobūvyje buvo proga ne tik 
susipažinti su R. Kubiliūtė ir 
stebėti šokėjus, bet taip pat 
pavalgyti. Lemonto šeiminin
kės paruošė obuolinių blynų, 
kitos lietuvės prikepė lašiniuo-
čių, grūzdų ir kitų lietuviškų 
gardumynų. Per oficialią 
programos dalį buvo aiškina
ma apie lietuviškus gavėnios 
papročius ir tautinius rūbus 

Šioje etninėje mugėje 
kasmet dalyvauja apie 40 įvai
rių tautybių. 

Snieguolė Zalatorė 

Akyse — kaip šilkas, ttž akių 
- kaip vilkas. 

Liet. priežodis 
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gimnastikų bei plaukiojimo kams. kurių nė su atomine 
baseine. Kas be to. strėneles ar energija negalima išjudinti 
nugarėlę dažnai paskauda, bet s veikon veiklon — per judėjimą, 
tai maža bėda, juk jau nebe 
jaunystė. Visi ir visos mano 
amžiaus sulaukusics-sieji turė
tų eiti mano keliais: pirtyje šil-
dymasis, gimnastikavimasis 
ir plaukiojimas. 

Sio sky r i aus p r i e r a š a s . 
Ačiū gerbiamoji ponia už tei
singai sveiko gyvenimo kelio 
nurodymą visiems pensimn-
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ypač pirties baseine plaukoji-
mą į greitesnį ir geresnį savų 
strėnų skausmų patvarkymą. 
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Žydai seniai juomi atsiduoda, 
bet už tai sėkmingiau su hi-
pertensija tvarkosi. 
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Ką praneša 

M. GORBAČIOVO 
GARSIAKALBIS 

Šiandieną patys sovietinio esą Žemiausi, kaip bet ku 
komunizmo ideologai ir prak- riame kitame pasaulio krašte 
tikai prisipažįsta, kad jų 
sukurta sistema nepasiekė 
savo tikslo ir kad po 70 metų 
nuo revoliucijos pradžios 
Sovietų Sąjunga „sėdi duobė
je". Nelengva iš jos išsikrapš
tyti, nes neturima po kojomis 
tvirto pagrindo. Tačiau dabar
tinis komunistų partijos cent 
ro komiteto generalinis sek
retorius yra optimistas ir deda 
visas galimas ir net vargiai 
įgyvendinamas pastangas iš 
tos duobės išlipti. 

Pirmiausia prisipažįstamą 
prie bolševizmo teoretikų ir 
vykdytojų klaidų, kurios buvo 
daromos ištisus dešimtme
čius. Šia prasme reikia ,.atlik
ti išpažintį", o tuo pačiu 
pasmerkti, jeigu ne visą sis
temą, tai bent jos vadus ir 
pasukti nauja krypt imi . 
Michailas Gorbačiovas, bū
damas dar nesenas vadovas 
(gimęs 1931 m.), taigi 56 m. vy
ras, ryžtasi daryti radikalias 
reformas visose srityse. Pir
miausia pasistengė įsitvirtinti 
valdžioje, partijoje, pakeis
damas tūkstančius aukštu 
partinių pareigūnų jaunes
niais, savo šalininkais. Jie 
turi jam padėti pravesti refor
mas „visuose frontuose" — 
ekonominėje, visuomeninėje, 
kultūrinėje, politinėje bei 
partinėje sritvse. Kadangi 
reformos jau vykdomos ir jos 
liečia okupuotosios Lietuvos 
gyventojus, pravartu ir mums 
kartkartėmis apie jas pakal
bėti. Šį kartą paliesime dau
giau kultūrinę gyvenimo sritį. 
Šiuo poržiūriu mums galėtų 
padėti sovietinio rašytojo Jev
genijaus Jevtušenkos rašinys, 
neseniai pasirodęs Vakarų Eu
ropos spaudoje. 

Bet kas gi tas Jevtušenka? 
Tai taip pat jaunas vyras (gi
męs 1933 m.). Jo kūryba, rašy
ta proza ir poezija, kelia opias 
Sovietų visuomeninio gyveni
mo problemas. Autorius nau
doja gyvą publicistinį toną ir 
todėl yra savotiškai patrauk
lus. Kai skaitai jo raštus, daž
nai susidaro įspūdis, kad Jev
tušenka y ra komunizmo 
praktikai opozicijoje. Tačiau 
taip iš tiesų nėra — jis taip 
veikia komunistų partijos 
pavedimu. Dabar M. Gor
bačiovas padarė jį garsiakal
biu vakarams. Kad šie geriau 
patikėtų Jev tušenkos žo
džiais, partija yra davusi jam 
teisę tam tikrais atvejais 
pakritikuoti režimą, nurodyti 
kai kurias klaidas, ypač tas, 
kurios buvo Stalino valdymo 
laikotrapiu. Vadinasi, bolše
vizmas — komunizmas iš 
esmės geras, bet jį vykdant 
buvę padaryta klaidų ir tai-
didelių. 

KRIKŠČIONYBĘ ĮKVĖPTI, 
GYVENIMĄ PAVEIKTI 

Pokalbis su kun. Kęstučiu Trimaku, krikščioniško 
atsigaivinimo savaitgalio programos koordinatorium 

Savo rašinį antrašte „Nesu
teptoji Rusijos generacija" 
Jevtušenka pradeda žodžiais, 
kad „mūsų visuomenė serga 
daugybe ligų". Sovietų žmo
nės esą tačiau iš esmės geri ir 
nenorį karo, taigi Vakarams 
nesą pavojaus, kad rusai juos 
kada nors užpultų. „Mes esa
me padarę daugybę klaidų, ir 
jas vis dar darome toliau". Vis
kuo esą kalti sovietiniai biu
rokratai, kurie sergą „kėdė-
manija" (sunkiai išverčiamas 
terminas). Praktiškai jie darą 
viską, kad nebūtų išversti iš 
minkštų kėdžių. Jų visa 
„ideologija" remiasi pastan
gomis išsilaikyti savo kėdėje, 
gerai apmokamame poste. Tuo 
tarpu rusų tauta, stokodama 
pačių reikalingiausių gėrybių 
bei maisto produktų, turinti il
gas valandas stovėti eilėse 
prie krautuvių. Gausūs žemės 
turtai dėl blogos organizacijos 
jų neaprūpina. 

Toliau jis iškelia be galo 
sunkią butais aprūpinimo 
problemą, kar tu nurody
damas, kad reikia jų laukti 
taip pat eilėje daugelį metų 
Bet čia pat prideda, kad butų 
nuomos mokesčiai Sovietuose 

Šia proga paminėtina, kad ir 
pats M. Gorbačiovas, žadė
damas pagerinti darbo žmo
nių gyvenimą, butų klausimą 
žada išspręsti tik ligi 2000 
metų. O ligi to laiko daugelis 
neturinčių butų žmonių bus 
jau jais apsirūpinę Amžinybė
je. (Į ją, kaip žinia, bolševikai 
netiki). 

E. Jevtušenka toliau aiškina, 
kad nereikią 280 milijonų 
Sovietų gyventojų sutapatinti 
su gulagais ir jiems primesti 
kaltę, kuri buvusi vykdoma 
Stalino eroje, kuri jau seniai 
praėjusi. Didžioji Sovietų žmo
nių dalis esanti gimusi po 
1953 metų, taigi Stalino laikų 
ir jo žiaurumų nežinanti. Tai 
„nesuteptoji Rusijos genera
cija'", negalinti imti atsa
komybės už tai. kas įvyko 
prieš jiems gimstant arba kai 
jie dar buvo vaikai. Juk ir 
vokiečiai, kurie gimę po 1945 
metų, negali būti atsakingi už 
vokiškų nacių vykdytus 
Maidaneko, Auschwitzo, 
Dachau ir kitų koncentraci
jos stovyklų žiaurumus. 

Černobylio katastrofa bu
vusi „tragiška klaida". Jei tai 
būtų įvykę Stalino laikais, 
nelaimė būtų apšaukta ^sabo
tažu", ir dėl jos būtų nuken
tėję daugybė žmonių. Stalinas 
esą kartą pasakęs, kad Leni
nas mokė, reikią turėti drąsos 
prisipažinti prie savo klaidų, 
tačiau pats Stalinas šio I^eni-
no pamokymo nesilaikęs. 

E. Jevtušenka ypatingai iš
kelia dabartinę Sovietų jau
nąją generaciją, kuriai nesve
t i m i esą kompiu te r i a i , 
kybernetika, lygiai kaip ir 
džinsai, džaso ir Rock muzi- j 
ka, modernūs šokiai. Jaunuo
menė esą uoliai mokosi sve
timų kalbų ir neretais atvejais 
sutiksi jaunuolį autobuse ar 
traukinyje skaitantį pran
cūzišką ar anglišką knygą. 
„Nesuteptoji generacija", pa
gal Jevtušenka, esanti kur kas 
labiau palinkusi į abiejų lyčių 
artimą draugystę ir bučiuotis 
pradedanti 5 metais anksčiau, 
kaip pradėdavo prieš ją buvu
si karta. 

Dabartinis rusų jaunimas 
norjs keliauti į užsienį, o taip 
pat norįs savo tėvynėje priim
ti iš kitų kraštų atvykstantį 
jaunimą. O pamatyti Rusijoje 
esą daugybė gerų dalykų. 
Sovietų Sąjungoje turį būti ro
doma vis daugiau užsieninių 
filmų, leidžiama kitų kraštų 
autorių veikalų. Šia proga 
pažymėtina, kad jau dabar M. 
Gorbačiovas davęs leidimą 
išspausdinti kitados uždraus
tą Nobelio premijos laureato 
Boriso Pasternako romaną 
„Daktarą Zyvago" ir kitus 
veikalus. Vienas į JAV-bes 
atvykęs sovietinis rašytojas 
tvirtino, kad ir okup. Lietu
voje būsią panašios rūšies 
„pragiedrėjimų". Be ko kita. 
esąs gautas leidimas išspaus
dinti ligi šiol draudžiamą V. 
Pietario „Algimantą", Alber
to Vijūko Kojalavičiaus „Lie
tuvos istorijos" vertimą ir kt. 
veikalus, kuriems pasirodyti 
lig šiol nebuvo vilčių. 

Didžiulis lūžis būsiąs ir 
meno bei dailės srityje. Esą 
ligi šiol lyg iš karsto kyšanti 
Stalino ranka vis dar truk
džiusi reikštis moderniškojo 
meno apraiškoms. Dabar to
kia stagnacija būsianti paša
linta, kūrėjai gausią daugiau 
laisvės. Būsianti leidžiama ir 
literatūra, ginanti žmogaus 
teises. Jevtušenka taip pat 
pranešė, kad į Sovietų Sąjun
gą būsianti įsileidžiama ir už
sienio literatūra — knygos bei 
žurnalai. 

Buvo pareikšta ir daugiau 
pažadų bei pageidavimų. Visa 
tai perdavė M. Gorbačiovo 
„garsiakalbis". Pagyvensime 
— pamatysime, kiek iš to bus 
praktiškai įvykdyta. b. kv. 

Kovo 14-15 d. yra rengia
mas krikščioniškojo atsigaivi-
n i m o s a v a i t g a l i s . Šio 
savaitgalio programą koordi
nuoja kun. Kęstutis Trima
kas. Kreipėmės į jį, prašy
dami atsakyti į keletą 
klausimų. 

— Pi rmiaus ia prašytume 
Jūsų a tsakyt i į klausimą, 
ka ip šio savai tga l io mintis 
ki lo i r ka ip ji buvo pradė
ta įgyvendint i . 

— Mintis atskirose vietovė
se surengti religinio ar isto
rinio pobūdžio renginius Lietu
vos antrojo krikšto 600 m. 
sukakties jubiliejiniuose 
metuose buvo paskleista šios 
sukakties centrinio komiteto 
religinės programos vedėjų ses. 
Ignės Marijošiūtės ir kun. 
Antano SaulaiČio, SJ. Apie tai 
Chicagoje buvo tartasi jau 
pernai, tačiau įgyvendinimo 
galimybė atsirado tikrai tada, 
kai Algis Kazlauskas tapo 
Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos Chica-
gos apygardos pirmininku ir 
sutiko atlikti tokio renginio 
organizacinį darbą. 

— Kas remia šio savait

gal io organizavimą? I r 
ka ip J ū s įsijungėte į j o 
ruošą? 

— Šio savaitgalio organi
zavimą remia visi Chicagos ir 
apylinkių lietuvių parapijų 
klebonai, o ypač Brighton 
Parko klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas ir Marąuette Parko 
klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas , kurių parapijų 
patalpose savaitgalis ir įvyks. 
Svai tgal io organizavime 
buvau nuo pat pradžios, o kai 
nebuvo asmens programai 
planuoti bei koordinuoti, ap
siėmiau tą darbą atlikti. Sie
kiant kuo didesnės naudos 
žmonėms, buvo jau pradžioj 
nutarta kviesti lietuviškai ir 
angliškai kalbančius lietuvių 
kilmės asmenis, o kiekvieną 
temą svarstyti lietuvių ir 
anglų kalba atskirai. 

— Koks yra šio savai t 
galio t ikslas? 

Sio savaitgalio programa 
rengiama vienu, bet dvigubu 
tikslu: kad krikščionybės dva
sia mus paliestų ir kad mes ta 
krikščioniška dvasia savo 
gyvenimą paveiktume. Po 
labai trumpo atidarymo 

atsilankiusieji bus skaidrėmis 
bei žodiniu tekstu nukelti į 
L ie tuvą s u s i p a ž i n t i ar 
p r i s i m i n t i k r ikč ionybės 
apraiškas, reikšmę bei įtaką 
Lietuvos istorijos tėkmėje. 
Savaitgalio dalyviams tai gali 
būti motyvuojantis įvadas toli
mesnės programos metu ieško
ti fįsaaaą, kaip krikščionybę 
toliai - įgyvendinti savo 
gyvenime bei aplinkoj. Pats 
savaicgalis tada tampa 
krikščionybės tąsa bei jung
timi su Lietuva. Krikščionybė 
į Lietuvą atėjo per krikštą. 
Todėl šeštadienio popietė 
užbaigiama susikaupimo 
valanda maldų, psalmių bei -
Sv. Rašto skaitymais apie 
krikštą, kaip sandorą tarp 
Dievo ir žmonių. Antroji diena 
pradedama šv. Mišių auka, o 
savaitgalio uždaryme svarsty
mais pasiekti pasiryžimai bus 
išsakomi prašymais Dievo 
pagalbos. 

— Iki šiol kalbėjote apie 
tą savai tgal io programos 
dalį, kur ia s iekiama, kad 
k r i k š č i o n y b ė s d v a s i a 
veiktų į savai tgal io daly
vius. Kokia planuojama 

Ix>s Angeles politinio savaitgalio dalyviai ir svečiai. Iš kairės: Gintė Damušytė, poetas Bernar
das Brazdžionis, Ingrida Bublienė. Angelė Nelsienė, korrtp. Bronius Budriūnas ir Gintaras 
Grušas. Nuotr R. Nelso 

programos dalis, kurioj 
s i e k s i t e k r i k š č i o n y b ė s 
poveikio į gyvenimą? 

— Jau parinktos 8 gyveni
mą liečiančios sritys. Kiekvie
na sritis bus apžvelgta atski
ruose svarstymuose, atskirai 
anglų ir lietuvių kalba. 
Kiekvienam svarstymui jau 
pakviesti bent po du vadovus, 
kurie pateiks įvadines kalbas, 
vadovaus diskusijoms ir 
ieškos gyvenimiškų išvadų. Į 
šią programos dalį jau 
pakviesti 37 vadovai — kalbė
tojai, kurie dalyvaus 3 
simpoziumuose ir 13 svarsty
mų sesijose. 

— Ka ip bus p a l i e s t i 
šeimos bei vaikų auklėji
mo reikalai? 

— Krikščioniško gyvenimo 
šeimoje svarstymui sutiko 
vadovauti dvi vedusios poros: 
dr. Algis ir Jūratė Norvilai 
lietuviškai, o dr. Dalia ir 
Marvin Katilius-Boydstun 
angliškai. Vaikų krikščionis 
ko a u k l ė j i m o r e i k a l u s 
nagrinės dr. Linas ir Rima 
Sidriai lietuviškai, o psicholo
gė dr. Pranutė Domanskienė 
bei mokytoja visuomenininke 
Salome Daulienė angliškai. 

— Ar bus į programą 
įtraukti jaunimo klaus i 
mai? Je i taip, a r tuos k lau
simus svarstys pats j aun i 
mas? 

— Taip, šiame savaitgalyje 
skiriamas jaunimui atitin
kamas dėmesys. Jų svarsty -
boms vadovauti bei jaunimo 
atstovus kviesti buvo pavesta 
jaunimo artimam bičiuliui 
kun. Tony Markui anglų kalba 
ir Vytui Laniauskui lietuvių 
kalba. Kun. Markus pasikvie
tė Arvydą 2ygą, Ramutę 
Plioplytę ir Paul Binkį 
svarstyti, ką jaunimas tikisi iš 
Bažnyčios ir ką Bažnyčia tiki 
si iš jaunimo. Vytas Laniaus-
kas su Kristina Likanderyte. 
Rita Likanderyte ir Audrium 
Polikaičiu aptars krikščioniš
kąjį jaunimą moderniam 
pasauly. 

— Ar bus sva r s tomi tie
s iog in ia i Bažnyč i ą a r 
parapijas liečiantys k laus i 
mai? 

— Taip, bet, jei galima taip 
sakyti, žmones įjungiant į 
Bažnyčią, kad jie jaustųsi 
Bažnyčia, kaip pagal Vatika
no II suvažiavimo nuotaiką 
tikrai priklausą Bažnyčiai. 
Taip bus bandoma gyveni
miškai parap i jos , ka ip 
krikščioniškos bendruomenės 
sąvoką pritaikyti mūsų esa
moms parapijoms: kun. dr. 
Ignas Urbonas su Aldona 
Zailskaite lietuviškai, o kun. 
Anthony Puchenski su diako
no žmona Patricia VVeitendorf 
angliškai. Liturgijos reikšmės 
bei žmonių į ją įsijungimo 
klausimus nagr inės kun. 

Antanas Saulaitis su Vytautu 
Kasniūnu lietuviškai, o sesuo 
Angeia su kun Tomu Kaspu
čiu angliškai. Tautinių-etni-
nių mažumų klausimą Bažny
čioje svarstys kun. Juozas 
Vaišnys su Saulium Kupriu 
lietuviškai, o italų kilmės Šv. 
Jurgio parapijos klebonas 
Richardo Dadaro su Mary 
Kinčiuviene angliškai. 

— T i k r i a u s i a n e p a m i r š o 
te o k u p u o t o j L i e t u v o j 
p e r s e k i o j a m ų tikinčiųjų 
r e ika lų? 

— Tikintieji tėvynėje yra 
spaudžiami ir persekiojami. Jų 
neužmirštame. Jiems reikia 
visokeriopos pagalbos Pagal
bos reikalas, tikslai ir keliai 
bus iškelti bei pasiūlyti dr. 
Antano Razmos ir dr. Petro V. 
Kis ie l i aus l ie tuviškai . o 
Evelyn Oželienė ir Ofelija 
Baršketyte anglų kalba. 

— Lie tuvos k r i k š t o su
k a k t į m i n i n e tik ka t a l i 
k a i , bet ir k i t i k r ikšč io 
n y s . A r jie ka ip n o r s 
į j ung iami į šią p r o g r a m ą ? 

— Viena sričių, kuri turi būti 
pačios krikščionybės apšvies
ta bei motyvuojama, yra 
ekumenizmas — sugyvenimas 
ta rp krikščionių. Programos 
rėmuose yra rengiamas simpo
ziumas, kuriame dalyvauja 
kun. Jonas Juozapaitis. kun. 
V y t a u t a s Bagdanav ič iu s . 
MIC, Halina Dilienė ir dr. 
Arūnas Liulevičius, vadovau
j an t kun. dr. Kęstučiui Trima
kui. 

— K a i p m a n o t e , kok ios 
p a s e k m ė s b u s i š š i o 
k r i k š č i o n i š k o sava i tga l io? 

— Sunku pramatyti pasek
mes, ypač dvasinėje srityje. 
Tačiau galime būti realistiš
kai optimistiški. \ savaitgalį 
jau įdėta ir dar bus įdėta daug 
darbo. Tad su Dievo pagalba 
•galime tikėtis, jog į savaitgalį 
'nuoširdžiai įsijungusieji bus 
Icrikščioniškos dvasios palies
ti, o tuo pačiu ir patys palies 
gyvenimą jo įvairiuose aspek
tuose. 

— D ė k o j a m a . l ums už 
a t s a k y m u s , linkim** pasi 
s e k i m o k r ik šč ion i ško a ts i 
g a i v i n i m o s a v a i t g a l i o da r 
buose . P a s i m a t y s i m e to 
s a v a i t g a l i o metu, k o v o 14-
15 d i e n o m i s . 

BAUDŲ 
A M N E S T I J A 

Chicagos mieste už statymą 
automobilių neleistinose vie
tose susidarė nesumokėtų 
pabaudų net 70 mil. dolerių. 
Miesto vadovybė paskelbė 
amnestiją — pabaudos net 
5 0 r sumažinimą tiems, kurie 
pasiskubins sumokėti. Amnes
tija baigsis balandžio 10 d. 
Miestas tikisi surinkti nors 4 
mil. dot. iki t-> laiko. 

99 AUŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

ANDRIl S MIRONAS 

14 
„Aušra" buvo tarytum laisvoji tribūna lietu

viams pasisakyti dėl tautos ateities. Be pro/i s buvo 
gausiai teikiama ir poezijos, kuri jau anais laikais 
labiau žavėjo visuomenę, kaip kasdienos žodžiais 
rašytieji straipsniai. Todėl „Aušros" bendradarbių 
tarpe poetų buvo daugiausia. Ir patys aušnn ;nkai 
suprato, kad poezijos žodis labiau paveiks li<>tuvio 
širdį ir jausmus. Kartais ir publicistinius straipsnius 
redaktoriai perrašydavo sueiliuodami. 

Žymiausieji „Aušros" poetai buvo štai šitie: 
Juozas Andziulaitis-Kalnėnas (1864 1916). 

vienas paskutiniųjų ,Aušros" redaktorių Savo 
poeziją pasirašydavo Kalnėno slapyvardžio. Jo 
poezija kupina meilės savo kraštui, žmonėms ir sava
jai kalbai. Būdingiausias jo eilėraštis „Tarp savų
jų", kur jis šiaip kalba: 

Bet iSgirdęs tėviškės miškų ošimą, 
I>ėtą ir nedrąsų upių mūs bėgimą. 
Mūsų prigimtos kalbos žodžius brangiausius 
Ir tuos balselius jaunystės kai mieliausius. 
Negailiuos suvis šalelių tų puikiųjų. 
Nes aš čion save jaučiuos tarpe savųjų. 

Petras Arminas (1853-1885), pasirašydavo 
Trupinėlio slapyvardžiu ir jo kūryboje vyrauja 
pasakėčios. J is išvertė L. Kondratavičiaus, A. Micke
vičiaus ir A. Puškino veikalus. L. Kondratavičius 
pats buvo vienas iš „Aušros" steigimo skatintojų. 

Gal dėl to ir P. Arminas jo veikalų daugiau išvertė. Augustinas Baranauskas (1861 -923) savo poe-
Tarp kitų L. Kondratavičiaus vertimų buvo įdėta z į j a bendradarbiavo kuone visuose ano meto laikraš-
ištraukos iš Piastų dukters", o P. Arminas ištrauką čiuose ir žurnaluose, o pa ts leido hektografuotą 
pavadino Senovės lietuvių karo daina". Ši daina laikraštėlį „Dainiu neszejį". Išleido savo eilėraščių 
labai išpopuliarėjo visuomenės tarpe ir išsilaikė ligi knygelę „Lietuvai dovanėlė" 1888 m. J a m išvykus 
Nepriklausomybės laikų. Ypač noriai buvo dainuo- Amerikon, ten buvo išspausdinta jo scenos veikalų, 
jama savanorių nepriklausomybės kovų laikotarpy- Pats sukomponavo savo dainai muziką ir ši daina 
je (1918-1920 m.) Štai. visa ši daina: buvo labai populiari, ypač Amerikoje. Tai „Ak, diena 

liūdna, diena sugraudinta". 
Tegul giria šlamščia, ūžia: tratata, tratata. 
O mes trauksim i karuže, trata, tratata. 
Sustiprintam šiandien dvasią, 
O ryt kraują liesim drąsiai — 
Trata, trata, tratata, 
Tratata, trata, trata, tratata. 

Jokim — geras laiks' 

Tu. žirgeli, juodbėrasis, 
Karėj bičiulis tikrasis! 
Kada priešus vads kapoja, 

tik nedrebėk kovoje. 
Bet stipriai stovėk! 

Stipriuos mūruos sėdi lenkas, 
Bet narsumas ano menkas: 
Prie tų mūrų vos priėjom. 
Tuojau lenkus apgalėjom. 

Sugriovėm pilis! 
Žinom žemę Vokietijos: 
Ten mergelės kaip lelijos, 
Vokiečius mes užkariavom. 
Jų mergeles išbučiavom. 

Neištrūko mums! 

Kad mušėmės antrą kartą. 
Sudrebėjo Dansko vartai; 
Kad mūs būrys ant jų šoko, 
Net nublanko vads kryžiokų, 

Dansko pilies pons! 

Kazimieras Bukaveckas (1855-1940) porą metų 
gyveno Amerikoje, bet grįžo vėl į Lietuvą. Jo negau
sūs eilėraščiai daugiausia socialiniais motyvais. Gal 
labiau nusipelnęs vertimais iš lenkų kalbos. 

Aleksandras Burba < 1854-1898). kunigas. Ameri
kos Lietuvių veikėjas. Dar kunigų seminarijoje Vil
niuje būdamas bendradarbiavo ..Aušroje" eilėraš
čiais. Amerikoje pa ts leido laikraštį „Valtį", leido 
lietuviškas knygas ir rašė įvairius straips-
nius.Pradžioje glaudžiai bendradarbiavo su J. Šliū
pu, steigdamas lietuviškas parapijas, paskui abudu 
vienas prieš kitą kovojo spaudoje. Jo eilėraščiai 
patriotiniai, bet jis stipresnis liaudies eiliavimo 
formoje. 

Stanislovas Dagilis (1843-1915) pasižymėjo kaip 
vertėjas, ypač iš lenkų klasiku. Vertė ir A. Puškiną 
bei kitus rusų poetus. Poezijoje geriausiai jam sekė
si eiliuotas feljetonas („Joninės Parovėjos karčia-
moje"). Išleido savo poezijos ir •.•?mmų du tomus. 
Pirmasis „Aušroje" atspausdino teoretinį straipsnį 
apie poeziją ir jos techniką. 

Mečislovas Davainis-Silvestravičius (1849-1919). 
bajorų kilmės, bet lenkėjimui priešinosi net leis
damas laikraščius „Litvva" ir „Lud" (1908 ir 1912 
m.). „Aušroje" labiau rašė kronikas, publicistiką, 
poezijos mažiau. Išleido eilių rinkinius ..Tėvynainių 
giesmė" (1884 m.), vėliau poemą „Palemonas ir 
Girgžduta". Pasirašinėjo spaudoje slapyvardžiais. 

(Bus daugiaut 

' 



DRAUGAS, antradienis . L987 m. kovo men. 

LIETUVIŲ FONDO 
VEIKLA 

A. J U O D V A L K I S 

l ie tuvių 
p a t v i r t i n t ą 

Fondo tarybos 
1986-jų m e t ų 

veiklos apyskaitą, va ldyba 
paruošė ir savanorių talkinin
kų pagalba vasario 23-24 d. 
sukamšė į vokus ir išsiuntė 
5000 narių. Talkininkai buvo 
A. Bagdonas , P. Mažr imas , J. 
Merkienė, A. Nevarauskienė. 
A. Pabrėža, J. Petrušienė, P. 
Šimoliūnas. J. Šimoliūnienė, 
B. š l iažas ir P. Žolynas. 

Laiške pateikti pagr indiniai 
sukaupto kapitalo duomenys: 
gautos aukos ir palūkanos, 
turėtos pajamos, pask i r s ty tas 
pelnas, nar ių skaičius ir pagr. 
kapitalo investavimai. Ta ip 
pa t duotas ba l ansas ir detali 
pa jamų- i š l a idų a p y s k a i t a , 
į d o m i k i ekv iene r ių metų 
narių, aukų augimo ir pelno 
paskirs tymo lentelė. Iš šios 
lentelės matome, kad 1986 
metai įplaukų didumu yra treti 
geriausi l ietuvių Fondo metai 
— gauta 316,724 dol.. 1984 — 
420,437 dol. ir 1980 - 375,883 
dol. Pateikiamas pat iksl intas 
pelno paskirs tymas, nes metų 
slinktyje, pasikeitė numatytos 
paramos tikslai ir pelno 
skirstymo komisija leido dary
ti pakeitimus. Bendra pa rama i 
skir ta suma 2.55,000 dol. 
n e p a s i k e i t ė . K e t v i r t a j a m e 
puslapyje grafiškai parodyta 
paskutinių 8 metų LF aukos ir 
palikimai. Taip p a t duoti tary
bos, valdybos ir komisijų 
narių vardiniai sąrašai . Yra ir 
ke l ios v a d o v a u j a n č i ų bei 
kontroliuojančių pareigūnų 
nuotraukos, paryškinančios 
L F darbų pasiskirstymą. 

Be apyskait inių pranešimų. 
laiške nariai r a s metinio 
s u v a ž i a v i m e d a r b o t v a r k e , 
įgaliojimo formą ir porą kitų 
lapelių. Nariai tur i įsidėmėti, 
kad. negalint suvažiavime 
dalyvauti asmeniškai , gali 
įgalioti savo paž į s tamą ar 
kaimyną, pasirašydami pridė
tą formą. Kitokie įgaliojimai 
nebus priimti ir bus laikomi 
niekiniais. 

Toliau gyvenantieji nar ia i ir 
neturėdami pažįs tamo LB 
nario dalyvaujančio šių metų 
suvažiavime, gal i įgalioti bet 
kurį Lietuvių Fondo tarybos, 
valdybos ar kontrolės komi
sijos narį . kurių są rašas su 
adresais yra pr idėtas . 

Kaip laiške nurodyta . Lietu
vių Fondo visuotinis metinis 
narių suvažiavimas b u s šių 
metų kovo 28 d. šeštadienį, 
J a u n i m o centro apat inėje salė
je. 5620 S. Claremont Ave.. 
Chicago. IL 60636, telef. 312-
778-7500 (LF telef. 312-471-
3900). Registracijos pradžia 
8:30 vai . ryto. Dalyvaukime 
asmeniškai ar įgaliokime kitą. 
nes narių gausesnis dalyvavi
mas ir didesnis dėmesys Lietu
vių Fondo veiklai, vadovybės 
labai ver t inamas . 

Naujoji Lietuvių F'ondo 
vaidyba, pirmininkaujama 
energingosios visuomeninin-
kės Marijos Remienės,vasario 
24 d. turėjo pirmą posėdį. 
Naujojon valdybon, be pirm. 
M Remienės, įeina da r šie 
nariai: vicepirmininkai — 
Stasys Baras. Ofelija Barske-
tytė. Rūta Juškienė. Rvelina 
Oželienė, dr. A n t a n a s Razma, 
dr. An tanas G. Razma. ižd. 
Kostas Dočkus, sekretorė Alė 
Steponavičienė, informacijai 
An tanas Juodvalkis , teisi
niams reikalams adv. Algir
das Ost is . Visuose posėdžiuo
se ex officio dalyvauja tarybos 
pirm. Povilas Kilius. 

Vaidybos pirm. M. Remienė 
buvusią valdybą padidino 
dviem naujais nar ia is : angliš
kai ka lban t iems — E. Oželie
nė ir te is iniams reikalams — 
advoka tas Algirdas Ostis, L 
Fondo steigime) pradžioje daug 
padėjęs teisiniais patarimais. 

Pirm. M. Remienė pateikė 
veiklos gaires, daug dėmesio 

skirdama naujų nar ių verbavi
mui ir turimų įnašų didini
mui, šie metai y r a Lietuvių 
Fondo veiklos 25 metų sukak
tis. Valdyba yra pasiryžusi šią 
sukaktį t i nkamai paminėti ir 
užbaigti telkti keturių mili 
jonų k a p i t a l ą . P a r u o š t a s 
laiškas J A V LB apygardų ir 
apylinkių valdyboms, prašant 
tinkamai paminėt i šią sukak
tį ir dar šiais metais padėti 
užbaigti 4 milijonų kapitalo 
telkimą. L B apylinkių valdy
bos, įgaliotiniai ir komitetai 
praeityje lemiamai prisidėjo 
prie LF augimo ir populiari
nimo. Pas taruoju metu tik 
didesnės lietuvių nausėdijos 
turi komitetus a r įgaliotinius, 
kurie tebesirūpina LF kapi
talo telkimu. 

Lietuvių Fondo valdyba 
atkreipė dėmesį į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos užmojį steigti Lemonte 
lietuvių centrą, mėginant pa
naudoti Lietuvių Fondo kapi
talą. 1987 m. vasario mėn. 
..Pasaulio lietuvio" redakci
niame pas isakyme, jau nori 
sustabdyti ir L. F. kapitalo 
augimą. P L B valdybos veiklą 
iki šiol Lietuvių Fondas 
dosniai rėmė. bet dabar PLB 
užsimojo nukirsti ir vaisius 
auginantį medį. Jei PLB 
valdyba nori steigti lietuvių 
centrą, t a i jos reikalas, bet 
kėsintis į kitų sukauptą kapi
talą, skirtą kitiems tikslams. 
y ra niekuo nepateis inamas 
kišimasis į kitų darbus. JAV 
LB krašto valdyba dalyvauja 
L F pelno paskirstyme, o per 
apylinkių valdybas ir kapi
ta lo telkime nevaržo LF 
veiklos i r nesikėsina į pati 
kapitalą. PLB valdyba yra 
tokioj pačioj padėty kaip ir 
visos kitos organizacijos, 
neprisidėjusios prie kapitalo 
auginimo ir turėtų būti tik 
dėkinga už jų pas tangų rėmi
mą, o negr iaut i kitų sėkmin
ga i dirbamo darbo 

Lietuvių Fondo vaidybos 
posėdyje šis k laus imas buvo 
s v a r s t o m a s i r p a r e i k š t a s 
nepasi tenkinimas tokiu vienos 
i š a u k š č i a u s i ų l ie tuviškų 
institucijų vadovybės ėjimu. 
Lietuvių Fondas įkurtas lietu
vybės iš la ikymo apraiškoms 
remti ir veikia pagal įstaty
mus. Sapnuot i , kad Lietuvių 
Fondas kiekvieneriais metais 
gaus ar t i pusės milijono aukų. 
y ra išgalvotas ir praeities 
veiklos duomenimis neparem
tas . Davėme geriausių trejų 
metų įplaukas, bet jos nė 
viena nesiekė pusės milijono. 
T a d k u o p a r e m t a s toks 
skaičiavimas? Jei ta ip leng
vai aukos plaukia, kaip mano 
PLB, t a i prašom — atidarykit 
s-tą Kasoje, ir telkite aukas. 
Pažiūrėsime, kiek metų reikės 
sukapti milijonui dolerių. 

Lietuvių Fondui aukos bei 
gauti palikimai bus nedali
nami ir toliau, skirstomos tik 
gau tos pa jamos , į s t a t a i s 
numatytiems t ikslams, pabo-
jant aukotojų valią. 

Kai kurios didesnės organi
zacijos bei instituteijos pasekė 
Lietuvių Fondo pavyzdžiu ir 
t e l k i a a u k a s s u k a u p t i 
nedalinamą kapitalą, o savo 
veiklą remti tik gaunamomis 
pajamomis, n e s pamatė, kad. 
aukotojų skaičiui nuolat mažė
jant, ateityje gali aukų visai 
nebūti. Ligšiolinis aukotojų 
aruodas — pensininkai negy
vens amžinai , o priartėjusi 
senatvė, liga a r nelaimė ir juos 
verčia užraukti pinigines ir 
mažinti aukas . PLB valdyba 
jau n e s i t e n k i n a r a g a i š i o 
prikepimu. ka ip vaizdžiai rašė 
J . Zygas, bet mielai ir visą 
ragaišį pasiglemžtų. 

Jei renkančios aukas in
stitucijos <ių tarpe ir PLB), 
kiekvieneriais metais būtų 
u ž g n i a u ž u s i o s p o k e l i s 

CLASSIFIFD GUIDE 

Lietuvių fondo šių metų valdyba. Iš kairės sėdi: Rūta Juškienė, Evelyna Oželienė. pirm. Mari
ja Remienė ir sekr. Alė Steponavičienė; stovi: Antanas Juodvalkis, Kostas Dočkus, dr. 
Antanas Razma ir Stasys Baras. Nuotr. P . Kiliaus 

tūkstančius dolerių ir jų 
neišleidusios, tai šiandien 
turėtų reikiamą kapitalą ir jo 
pajamomis galėtų remti savo 
veiklą nemaldaudami nuola
tinių aukų. 

Lemonto lietuvių centras , 
finansuojant biznio pagrin
dais, yra sveikintinas, tik 
nereikia kėsintis į kitiems 
t ikslams sukauptus kapitalus. 
Pati PLB valdyba nesitiki 
paramos pasauliniu mastu, o 
numato skalpuoti tik M ar-

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont. 

D V A S I N Ė S A T G A I V O S 
K O N C E R T A S 

Toronto Lietuvių n a m ų kul
tū ros komisija apydažniai 
pate ikia visuomenei vienokį ar 
kitokį kultūrinį renginį. Šia 

ųuette Parko pensininkus, s a v o veikla ji nusipelno toron-
Nieko nesako apie veikiančius tiečių pagarbos ir padėkos, nes 
centrus Chicagoje ir kitur. Ką 
su jais daryti? J u k čia sukišta 
milijoninės sumos aukų ir dar 
t e b e t a r n a u j a l i e t u v i ų 
reikalams. Je i ta ip elgsimės, 
tai nespėsime bėgti ir, dar 
p i lna i n e į s i k ū r u s nau jo je 
vietoje, reiks dairytis dar 
toliau. 

be jos mes rečiau pat i r tume 
įvairesnių meno užmojų. 

Vasa r io 22 d. ji surengė miš
rų koncertą, pakv iesdama iš 
Europos sol. Viliją Mozūrai-
tytę , p ianis tę dr. Ramintą 
L a m p s a t y t ę ir smuikininką 
Mykolą Kollars. Į šį koncertą 
pr i s i r inko apypilnė Lietuvių 

Pastaruoju metu pavydo ar n a m 4 s ^ ė *****£*% £ ? 
kitų išrokavimų vedini, prade- gerokat daugiau 300. Tenka 
jo kėsintis į Lietuvių Fondo Pastebėti , kac sus i r inkus 
palikimus ir visą sutelktą 
kapitalą ne kokie pavieniai 
asmenys, bet iki Šiol laikytos 
r i m t o s in s t i t uc i jo s . J e i g u 
Lietuvių Fondo vadovybė būtų 
buvusi nuolaidesnė, tai jau 
seniai būtų buvęs likviduotas 
sukauptas kapi ta las ir šian
dien tokio klausimo visai 
nekiltų, nes nebūtų nei kapi
talo, nei jo pajamų, kurios 
kiekvieneriais metais įlieja
mos į lietuvių švietimo ir 
kultūros išlaikymo veiklą. 

Reikia džiaugtis, kad Lietu
vių Frondas stovi aukščiau už 
kai kūnų užgaidas ir neat lai 
džiai vykdo įs ta tais numa 
tytus uždavinius. 

Vaclovas Povilai t is 

D a u g t r i u k š m o s u k ė l ę s 
a u s t r a l i e č i o a .a . V a c l o v o 
Povilaičio pal ikimas, y r a 
r e a l i z u o t a s i r iŠ 14,000 
australiškų dolerių g a u t a 
8.846.90 J A V dol. 

A.a. V. Povilait is kilimo y ra 
šeduviškis, gimęs 1924 m. tėvo 
hr kanešio šeimoje. Augo ir 
mokėsi Šeduvoje. Karo metu 
1942 m. išvyko da rbams į 
Vokietiją, o po karo emigravo į 
Australiją ir gyveno bei dirbo 
Geelonge. 1975 m. sudary
damas tes tamentą . 25% turėto 
turto užrašė Lietuvių Fondui ir 
pa ts atsiuntė tes tamento kopi
ją. 1983 metų tes tamente 
pakar to tas t a s pa t s tur to 
paskirs tymas. Nėra jokių abe
jonių a.a. V. Povilaičio intenci-

t a rpe buvo apie 90% pensinin
kų amž iaus ir vyresnių ..jau
nuolių", apie 9% rudenėjančio 
amž iaus ,,seneliukų" ir tik 
apie 1% žydriojo pavasar io 
augintinių. Taigi, ka ip mato
te, proporcijos yra laba i rėks
mingos. O tempora . o mores! 

Klausytojai labai apgailes
tavo sol. V. Mozūrai tytės 
nelaimingu kelionę į Torontą. 
J i užtruko apie 20 valandų. J i 
pakeliui kur nors n u š a l o ir dėl 
to suslogavo. Žinoma, voka-
listės balsas tai ne smuiko ir ji 
dainuoti negalėjo. Ta ig i Čia 
g e r o k a i teko p a s i t e m p t i 
pianistei ir smuikininkui . Juo-
d i turėjo praplėsti s avo prog
ramą, kad užpildytų ati
t i nkamą koncertui laiką. Nors 

j a palikimą palikti Lietuvių 
Fondui, o ne Tau tos Fondui, 
ka ip jų įgaliotinis norėjo ir 
Tau tos Fondą informavo. Apie 
ta i buvo plačiau paa i šk in ta 
1987.11.24 „Drauge" . Tik lieka 
n e s u p r a n t a m a s H o r i z o n t ų 
autor iaus išs išokimas. 

Lietuvių F o n d a s dėkoja a.a. 
V. Povilaičiui už palikimą ir 
prašo lietuvių visuomenę ir 
ta l iau remti Lietuvių Fondą. 

A n t r a s į s idėmėt inas pavyz
dys , ta i Vinco Bazio 9,000 dol. 
auka , įamžinant Oran tų gimi
nę, kiekvienam sk i r ian t po 
1000 dolerių: Mari ja Oranta i -
t ė - B a z i l i a u s k i e n ė , O n a 
Orantaitė-Bacevičienė, Stasys , 
V i n c a s , J o n a s , V i k t o r a s , 
Juozas , Aleksandras Oran ta i 
ir Elena Oranta i tė . Ta i re tas 
šviesaus lietuvio pavyzdys . 
K a d a tauta raudonojo okupan
to yra p r ievar tau jama ir 
rus inama, tai išeivijos lietu
vių pas tangos iš laikyt i lietu
viškumą jaunimo tarpe yra 
remtinos. 

Lietuvių Fondas sukaupto 
kapitalo pa jamomis remia 
lietuvių švietimą, kultūrą ir 
jaunimą. Didindami kapitalą, 
gausime didesnes pa jamas ir 
galėsime s t ambesnėmis sumo
mis paremti lietuvių pastan
g a s išlaikyti l ietuvybę. 

tai padaryti jie turėjo per 
trumpą laiką, bet išgelbėjo 
koncertą be jokių priekaištų. 

Programoje buvo įrašyti 
sie autorių kūriniai: H a n s 
Pfitzner'io 3 dalykai . Jono 
Švedo — 1, Johannes Brahm-
so — 1. Osvaldo Balakausko 
— :5, Ju l i aus Juzeliūno — 3, 
Brahms'o — J o a c h i m o — 3. 
Šis pastarasis , tur būt, buvo 
paliktas ..užsigardžiavimui". 
nes vengrų muzika, ypač šo
kiai dėl jų melodingumo buvo 
mėgiami ir Lietuvoj, kur jų 
pateikdavo dirigento Jaroše-
ko pramoginės muzikos kvar
tetas. 

Bet aplamai šis koncertas 
buvo skir tas nepramoginei 
muzikai, o tačiau publika jos 
įtemptai klausėsi, t a ry tum 
labai gero pamokslo kokioje 
nors puikioje katedroje. Vadi
nasi, abu menininkai prakal
bėjo į klausytojus įdėmiais 
muzikos garsais . Tai Ramin
tos Lampsatytės auksiniai 
pirštai, gaudydami p ianino 
klavišus ir paklusnus Mykolo 
Kollars strykas, šokinėdamas 
po smuiko stygas, sujungė 
muzikos garsus į vieną soli
džią ir žavią melodiją, paver
gusią klausytojus. Taigi tai ir 
viskas k< eilinis muzikos 
mėgėjas laukia iš scenos — 
prabilti į jo širdį. 

Vadinasi , svečiai iš Vokie
tijos suteikė torontiečiams 
raminančios atgaivos valan
dėlę. Lauksime, kad net rukus 
jie ir vėl mus aplankytų ir 
apsaugotų sol. Viliją Mozūrai-
tytę nuo žieminių atšolių. 

A. Kalnius 

Knyga, laimėjusi 1986 metų 
Lietuvių rašytojų draugi jos 

l i te ra tūros premiją 

ANTANAS VAIČIULAITIS 

VIDURNAKTIS 
PRIE 

ŠEIMENOS 

SERVICES REAL ESTATE 

Slaugytoja, turinti leidimą, gali prižiū
rėti l igonį jūsų namuose Kalba 
l ietuviškai — pr ieinama kaina 
Skambinti 

767-9563 

H E L P V\ A N T i < 

Ieškoma moteris prižiūrėti 1V2 m. 
berniuką 2 dienas Į savaitę Orland 
Parko apylinkėje. 

4 6 0 - 9 1 2 3 

D? į į į KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
3p<Jraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h Street 

T e l . — 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. 
S E R A P I N A S — T e l . 6 3 6 - 2 9 6 0 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

8EI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
NiemoKarnai (kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinKėj. mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

ARTI PAVASARIS. 
JAU PRASIDĖJO NAMŲ 

PARDAVIMAS. 
Jei norite namą parduoti, galiu 
nemokamai įvertinti ir suS;tarus par
duoti. Turiu laukiančius pirkėjus. 
Prašau paskambinti po 3 vai. p.p. 

7 7 8 - 6 9 1 6 
Broker is P. Ž U M B A K I S 

_ 

Dienraščio „ D r a u g o " adminis
tracijoje ga l ima pasirinkti Įvairių 
i iaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir d robės . 

UžsaKymus siųsti: 

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

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA M i r k L r Ė 

182 psl.. didel io formato, kietais virše
liais bu aplanku. Liuksusinis leidinvs. 
Kiekio - \m. Lietuviu Bibliotekos Lei-
dvk l j (Lithuanian Library Pressi. Spau- „ 
dė Morkūno spaustuvėje. K 

*iniiŲiiinniniTl 

UHTLV1U <BMOSTRAD»CiQ$ 
H«niMw..i,HĮmnjĮii 

šis le idinys skirtas šeimų t rad ic i joms, kurios yra turt ingiausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų kul tūrose. Cia apsiribojama 
šeimos k ū r i m o vyksmais, pradedant nuo pažinties, e inant prie 
sutarties ir santuokos, baigiant san tuok in iu vaisiumi — kūd ik iu 
be i jo u g d y m u . 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.. Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 9% vakt. mokesčio. 

FONDAS 

Klasikiniu novelių ir apsakymu 
naujausia Antano Vaičiulaičio 
knyga — prasmingiausia dovana 
sau ir kitiems švenčiu ir kitomis 
progomis Knyyos kaina 7 dol. 
Leidinys gaunamas ir ..Drauge". 
Užsisa , ištu. su per
siuntimu mokama 8 dol. 50 
centu. Illinois gyventojai moka 
9 dol 5 centus. 

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puoSnios daiL POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madona, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniiky profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetrmtaueaui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS. 4545 West 63rd 
Chicago, IL 60629 

Street. 

Illinois gyventojai dar prideda $1-50 valstijos mokosfio. 
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Bilietai gaunami 

Varneliu prekyboje, 

2501 W. 71st St. 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

312-471-1424 

Bilietų kainos: 
parteryje 

15, 10 ir 6 dol . 

balkone 
12 ir 5 dol. 

D R A U G O KONCERTAS 
1987 m* kovo mėn. 28 d., 7:00 vai. vak. 

Marijos mokyklos auditorijoje, 
67th &L So. California Ave. 

SOLISTAI 

Diana Vyteli, Aldona Stempužienė, 
An tanas Pavasaris, Algirdas Brazis 

PRIE FORTEPION0 
Robertas Mockus 

P rog ramoje 
Lietuvių ir 

t a rp t au t i n ių 
kompoz i to r ių 

k ū r i n i a i 

Kv ieč i ame 
visus ir iš v isur 

da lyvau t i 
k o n c e r t e 

MOSU KOLOnOSE 
Grand Rapids, Mich. 

S U K A K T U V I N I S 
MINĖJIMAS 

Vietinės LB vaid. suorgani
zuotas Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 69 m. 
minėjimas pradėtas Šv. Petro-
Povilo par. bažnyčioj Mišio
mis, kurias iaikė kleb. kun. K. 
Schichtel su atskiru įvadu ir 
spec. maldomis. Lietuvos 
vėliavą prie altoriaus įnešė 
kolegijos stud. Petras Treška 
su Žygų anūkės palyda nešant 
gėles prie altoriaus. Šv. Raštą 
skaitė J. Treška, Sr. Pamokslą 
lietuviškai skaitė LB apyl. 
gar b. pirm. dr. Stasys K. 
Balys padėkodamas klebonui 
už jo gilų supratimą dabar
tinės Lietuvos padėties ir 
iškeldamas lietuvių vienybės 
reikalą. Choras, ved. varg. 
Albinos Kamsickaitės giedojo 
tai dienai atitinkančias gies
mes. Par. mokyklos salėje 3:30 
vai. oficialią dalį pradėjo LB 
apyl. pirm. Jonas Treška. Jr., 
pasveikindamas svečius ir 
iškeldamas šio minėjimo pras
mę. Po abiejų himnų invo-
kacija sukalbėjo žilagalvis 
kun. Jonas Žvirblis. Tylos 
minute prisiminus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, buvo 
pagerbti du l ietuvos kariuo
menės savanor i ai-kūrėjai 
Jonas Petrauskas ir Juozas 
Jonaitis ir jų anūkės — Rima 
Puodžiūnaitė su Simute Jonai
tyte prisegė jiems gėies. Michi-
gano gubern. Blanohard prok
lamaciją perskaitė LB vald. 
ižd. Juozas Lukas. LB tarybos 
pirm. inž. Algis Rugienius 
buvo pagrindinis kalbėtoja?.. 
J is plačiai apžvelgė LB veik
lą praėjusiais metais, pami
nėdamas atskiras jos sritis ir 
iškeldamas kai kurias veik
los gaires ateičiai. Klausy
tojai maloniai priėmė jo min
tis . Rezoliuciją perska i tė 
Simutė Jonaitytė visiems plo
jimu ją priėmus. 

Meninę dalį pradėjo čia di
džiai nusipelnęs lietuvių cho
ras, ved. varg. A. Kamsickai
tės, dainomis: ..Čia mano 
Tėvynė", „Jauna sesė'" gra
žiai jas atlikęs. Brolių Anta
no ir Donato Astrų keturio3 
dukrytės tikrai jaunatviškai ir 
j s p ū d i n g a i p a d a i n a v o : 

„Prašom, prašom paklausy
ti", ..Baltos burės plazda'" ir 
„Norėčiau aš keliauti" ir dar 
jos pašoko „Noriu miego" 
akomp. pirm. J. Treškai. Ni
šos choristės ir mergaitės 
dėvėjo gražius rūbus. Dainų 
užbaigai choras su mergai
tėmis gražiai sudainavo „Lie
tuva Brangi"'. Visų dalyvių 
dėmesį patraukė scenoje pasi
rodanti viešnia iš Clevelando 
Mirga Bankaitytė su kank 
iėmis. Graži, liekna, tau
tiniais rūbais lietuvaitė su 
kanklėmis čia pasirodė pirmą 
kartą. Trumpai paaiškinusi 
angliškai kanklių kilmę, ji 
labai meistriškai atliko keletą 
liaudies ir muz. A. Mikulskio 
harmonizuotų dainų. Jos pri
tyręs kanklių valdymas per
davė ir jautrias dainų kūrėju 
nuotaikas. Nenuostabu, kad 
vienos pertraukėlės metu sa
vanoris Jonas Petrauskas stai
giai atsitojęs perdavė jai savo 
gėlę. Visa salė nuoširdžiai jai 
plojo už grakštų jos skam
binimą. 

Parap. kleb. Schichtel irgi 
pirmą kartą girdėjo skam
binant lietuviškomis kank
lėmis ir jis grožėjosi jų gar
sais. LB apyl. pirm. J. Treška 
nuoširdžiai dėkojo visiems 
programos atlikėjams, sve
čiams, aukotojams ir apyl. po
nioms parūpinusioms užkan
džius bei pyragus. LB kult 
vad. S. Jonaitytė organizavo 

kavutę padedant V. Biiūdni-
kienei, E. P'rejerif nei ir A. 
Žygienei vaišinti svečius. 
Sceną puošė graži dail. V. 
Luko stilizuota Vytis ant 
vėliavos dugno. Prie prog
ramų buvo dali narna PI.B 
išleistos gražios spalvotos 
sąiankos apie Lietuva anglu 
kalba. Dalyviai suaukojo 1484 
dol. Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Priklauso padėka 
PLB pirm. V. Kamantui su 
žmona ir B. J Lukams už 
kanklininkės M. Bankaitytės 
globą, o G. Kamantienei — už 
jaunųjų dainininkių ir šokėjų 
paruošima. 

N A U J A LBK 
TARYBOS NARĖ 

Pirmą kartą Gr. Rapids LB 
apylinkės turi savo išrinktą 
narę Gražiną Kamantier.ę 
LBK taryboje. Per keiioiiką 
metų visus Michigano atsto
vus į tarybą išrinkdavę tik iš 
Detorito lietuvių. G. Kaman-
tienė yra Mich. valstybinių 
mokyklų mokytoja, sa LB 
veiklos patyrimu ap> linkės 
valdyboje tai galės perduoti 
taryboje ir vietinių lietuvių 
pageidavimus bei idėjas Visi 
lietuviai jai linki sėkmė< nau
jose pareigose. 

A'. Anulis 

A J A . 
PETRAS P A J A U J I S 

Buvęs J u r b a r k o mišk in inkas 

Gyveno Mt. Ciemens, Michigan. 
Mirė 19£7 m. kovo 6 d., sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Gimė Punsko apylinėkje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronėlė, sūnus 

Zenonas. Duktė Valentina, anūkės Gailė ir Nida bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei ir Miškininkų sąjun
gai. 

Kūnas buvo pašarvotas R.G. ir G.R. Harris. 1545] Far-
niington Rd.. Livonia, MI, koplyčioje. 

Laidotuvės įvyko pirmadieni, kovo 9 d. Buvo atlydėtas į 
Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. įvyko 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų buvo 
nulydėtas į Holy S^pulchre kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė ir anūkės. 
Laidotuvių ciirekt. Yolanda Zapareckienė. Tel. 312-554-1275. 

Niekas taip nepraskaidrina 
savo ir kitų gyvenimo kaip 
įpratimu virtęs veržimasis 
būti geru. 

L. Tr.dtoi 

A.+A. 
KATRYNAI J A N K I E N E I 

mirus, jos vyrą rašytoją JURGĮ JANKŲ ir šeimą 
nuocirdžiai užjaučiu. 

Kęstutis Puskunigis 

A.+A. 
STASIUI STULPINUI 

mirus, žmonai L I U D M I I J M . mielam dr. GABRIE 
LIU1 MISKVIČIUI su žmona, velionio sesutei ir bro
liui Lietuvoje reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Elena ir Alfonsas Juškos 
Vida ir Linas Juškos 

DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIKS SUKAKTIS 

A.tA. 
Leopoldas 
Krumpl is 

1967 metais, sausio 25 ei. Chkagoj staiga mirė mūsų 
brangus. mvlimas vyras ir tėvas a.a. LEOPOLDAS 
KRUMPLIS. 

Jo brangų atminimą minint. s\ Mišios bus at
našaujamos kovo 22 d. \2:\5 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčio
je, 56-ta ir Claremont St. 

Gimines ir draugus prašome dalyvauti šv. Mišių aukoje 
ir drauge su mumis pasimelsti už jo sielą. 

Nuliūdę žmona. sūnu» su šeima ir giminės. 

Mylimai žmonai ir motinai 

A.-A. 
KATRYNAI JANKIENEI 

mirus, liūdesy likusį vyrą rašytoją JURGI JANKŲ 
ir sūnus su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

Ramute ir Jonas Krinai 
Ona ir Jonan Pupintnkai 
Antanas Ragelis 
Katrin.a Suba!:<>nė 

Florida 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FU N E RA L HOME 
TĖVAS IK SUNŪS 

2533 West 7! St.. ( h k a g o 
TehTona* — 176-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — SH3-210S 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2421 \VVst 09th Street - Tel. RK 7-1213 

1 102* Southvvost Hvvy.. Palos Hills, Illinois 
Tel. - 97 1-1410 

Grand Rapids. Mich.. Vasario 16-os minėjime jaunosios daininin
kes: M.. E.. A. ir K. Astraites. 

A.+A • 
STANISLOVUI STULPINUI 

mirus, n-i-kiame nuoširdžią 
broliams 
BOLESL 
ALDON 

dr. GABRIELIUI 
AVUI STULPINUI 
M MISEVlClŪTEI 

užuojautą ŽMONAI, jo 
MISEVIČIUI, prof. dr. 
su šeima ir sesutei prof. 

Kun. Jonas Gasiūnas 
Emilija Gasiūnaitė 

V A S A I T I S - H l T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South ."Oth Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

N 
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x Solistė Lilija Šukytė at
liks lietuvių dainų programą 
akademijoj — koncerte jubilie
jinių iškilmių Romoje metu. 
Akompanuos pianistė Ramin
ta Lampsatytė. 

x Vytas Laniauskas yra 
simpoziumo vadovu tema 
..Krikščioniškas jaunimas 
moderniam pasauly" kovo 14 
d. 1:30 vai. popiet Brighton 
Parko parapijos patalpose. 
Kiti dalyviai: Gailė Eidukaitė. 
Kristina Likanderytė. Rūta 
Musonytė. Vitas Plioplys ir 
Audrius Polikaitis. Visi. ypač 
jaunimas, kviečiami atsi
lankyti j šį simpoziumą bei ki
tus svarstymus krikščioniško 
atsigaivinimo savaitgalį. 

x Marijonų bendradar 
bių susir inkimas bus kovo 
18 d., trečiadienį, 1 vai. p.p. 
Marijonų vienuolyno salėje. 
Šis susirinkimas yra svarbus, 
nes išgirsite apie buvusius ren
ginius, kaip popietę ir Kalėdų 
šventę. Taip pat turėsime 
pasitarti apie ateinantį seimą, 
kuris bus balandžio 5 d. Turi
me ir kitų svarbių reikalų 
aptarti. Bendradarbiai ar norį 
tapti bendradarbiais prašomi 
dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės. Kviečia valdyba. 

x Marquet te P a r k o Apy
l inkės valdybon išrinkti R 
Gelažius. A.P. Bagdonas, V. 
Sadauskas. V. Grėbliūnas, M. 
Macevičienė ir Adickas. Revi
zijos komisiją sudaro K. Juš-
kaitis, V. Garbenis ir D. 
Valentinaitė. 

x Marijos Nekal to P ras i 
dėjimo seselių vienuolijos 
rėmėjų Chicagos skyriaus 
vakarienė bus kovo 22 d. Jau
nimo centre. Prieš tai 2 vai., 
p.p. bus šv. Mišios Jėzuitų 
koplyčioje, o po to vakarienė ir 
meninė dalis. Bilietus jau 
dabar galima įsigyti pas visus 
rėmėjų valdybos narius. 

x Šv. Antano parapijoje. 
Cicero, IL. administrato
riui kun. Jurgiui Šarauskui 
rūpinantis, kad parapijoje 
būtų gavėnios pamaldos lietu
vių kalba, kas trečiadieny ga
vėnios metu 7 v.v. vyksta kry
žiaus keliai su palaiminimu 
Švč. Sakramentu. Taip pat 
l i e t u v i š k a s rekolekc i jas 
p a r a p i j o j e p raves t i y ra 
pakviestas pranciškonas kun. 
Jonas Bacevičius kovo 31 ir 
balandžio 1 ir 2 vakarais. 
Antradienį ir trečiadienį 
rekolekcijos prasideda 7 vai. 
vak., o ketvirtadienį, kai bus ir 
susitaikymo. sakramentas', 
prasidės 6:30 v.v. 

x A.a. Vladas šate ikis , 
..Draugo"' ilgametis skaity
tojas, mirė Mt. Angel, Oregon. 
vasario 28 d. Velionis buvo 
gimęs 1913 m. balandžio 14 d. 

x Clevelando lietuviai la
bai šiltai sutiko ir teigiamai 
įvertino kovo 8 d. koncertavu
sius sol. Viliją Mozūraitytę, 
pianistę dr. Ramintą Lampsa-
tytę ir smuikininką Mykolą 
Kollars. Koncertą surengė vie
tos Vasario 16 gimnazijai rem
ti komitetas. Svečiai iš Vaka
rų Vokietijos kovo 15 d. atliks 
programą Margučio rengia
mame koncerte Jaunimo cent
re. 

x Lietuvių Opera šiemet 
stato Smetanos 3 v. operą 
. .Parduotoji Nuotaka" . Jos 
spektakliai bus balandžio 25 
d., 7:30 v.v. ir balandžio 26 d., 
3:00 v. p.p., Morton HS teatre, 
Ciceroje, 2524 S. Austin Blvd. 
Bilietų kainos yra: parteryje 
25, 20 ir 15 dol.. o balkone 20. 
15 ir 10 dol. Jie gaunami Vaz-
nelių prekyboje. Paštu bilie-
gai užsakomi jų krautuvės 
adresu: Gifts Internatio
nal , 2501 W. 71 St.. Chicago, 
111. 60629. Tel.: 312-471-1424. 
Čekį prašome išrašyti Lithua-
nian Opera ( o . . Inc.. pava
dinimu ir siųsti kartu su bilie
tų užsakymu. Visus ir iš visur 
kviečia atvykti j spektaklius 
Lietuvių Opera. 

(sk.) 

x Didžiulis koncer tas . 
kurį rengia ..Draugo" ren
ginių komitetas, bus kovo 28 
d., šeštadienį. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Dainuos 
solistai Aldona Stempužienė. 
Diana Vyteli-Vaitelytė. Algir
das Brazis ir Antanas Pava
saris. Bilietai jau dabar gau
nami Gifts International — 
Vaznelių parduotuvėje. 

x R a m u n ė K u b i l i ū t ė . 
..Draugo" ir ,,Ateities" nuo
latinė bendradarbė. buvo 
išrinkta Milvvaukee Miss Holi-
day Folk Fair 1987-tų metų. 
kai ten vyko 52 tautų festi
valis. Ji plačiai yra aprašyta 
,.The Milvvaukee Journal" 
laikraštyje kovo 1 d. laidoje. Ji 
ten buvo nuvykusi su šokių 
grupe, kuri pasirodė šiame 
festivalyje. 

x Cicero Atei t ies sam
būris gavėnios metu rengia 
du . .Gavėnios seminarų" 
pašnekesius. Sekmadienį kovo 
22 kun. Vytautas Bagdana-
vičius kalbės tema „Ką daryti 
su naujuoju palaimintuoju: 
šventojo s a m p r a t a krikš
čioniškoje visuomenėje šian
dien" apie palaimintąjį ark. 
Jurgį Matulaitį. Kovo 29 kun 
Juozas Vaišnys kalbės tema 
..Gyvoji Dvasia". Seminarai 
vyks šv. Antano parapijos 
mokyklos patalpose tuoj po 
lietuviškų šv. Mišių, kurios 
prasideda 10:30 v.r. Ateities 
sambūris visus kviečia pasi
naudoti šia proga prie kavos 
puodelio prietelių tarpe pra
turtinti šią gavėnią dva
sinėmis mintimis. 

x Ekumenizmo simpoziu
me kalbės kun. Jonas Jozu-
paitis. kun. Vytautas Bag-
danavičius. Halina Dilienė ir 
dr. Arūnas Liulevičius. Vado
vaus kun. dr. Kęstutis Tri
makas. Simpoziumas bus pir
mąją krikščioniškos atgaivos 
popietę kovo 14 d. 2:50 vai. 
popiet Brighton Parko parapi
jos patalpose. Tuoj po jo 
e k u m e n i n ė s u s i k a u p i m e 
valanda bažnyčioje. 

x S u s i k a u p i m o d i e n a 
Atei t ininkų namuose I>e-
monte atkeliama iš sekma
dienio, balandžio 12 d.. į šešta
dienį, balandžio 11 d. 

x A n t a n a s Kašubą, gyve
nąs dvylika metų Daytona. 
Fla.. persikėlė į naują vietą ir 
dabar jo adresas yra: 5920 
80th Street. N.. Apt. 310. St. 
Petersburg. Fla. 33709. 

x P a t i k s l i n i m a s . Dr. 
Loreta V. Stončius. dantų 
gydytojos, 2750 W. 71 St.. 
buvo skelbiamas blogas tele
fono numeris. Teisingas tel. 
yra 434-0201. 

x Kazys Pabed inskas , 
Chicago. III., parėmė ..Drau
gą'" 25 dol. auka ir kartu pra
tęsė jo prenumeratą 1987 
metams. K. Pabedinskui , 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Į . .Draugo" koncertą . 
kuris bus kovo 2H d šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje Chicagoje. 
bilietus galima įsigyti Gifts 
International — N J. Vazne
lių prekyboje. 2501 W. 71 St.. 
Chicago, 111. 60629. Tel. 471-
1424. 

'pr.i 
x Šveicar i jos įdomiausi 

miestai : tarptautine 7>neva. 
senoviškasis B^rn;)* ir gra
žioji Lucerna bus lankomi 
..Draugo"' ekskursijos kelio 
nėję į Europą, š m. birželio 11 
d. Informacija ir brošiūros: 
American Travel Service 
Bureau. 9727 So. VVestern 
Ave., Chicago. 111. 60643. Tel. 
1—312—238- 9787. 

(sk.) 

x J o n a s Vidžiūnas, Valen
sa , Cal., atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, pratęsė ..Draugo" p re i^ 
meratą 1987 metams ir pri
dėjo 30 dol. d ienrašč io 
paramai. J Vidžiūnui, mūsų 
nuolatiniam rėmėjui ir garbės 
prenumeratoriui, t a r i a m e 
nuoširdų ačiū. 

x Juozas Mikonis, Rich-
mond Hts.. Ohio, „Draugo" 
nuolatinis rėmėjas mecena
tas, pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo 30 dol. dienraščio 
stiprinimui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. J. 
Mikoniui, mūsų garbės prenu
meratoriui ir dosniam lie
tuviškos spaudos rėmėjui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x G e d i m i n a s K i š k i s , 
Clarendon Hills. 111.. pratęs
damas prenumeratą, atsiuntė 
ir 22 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Rimas Čern ius , Chica
go. 111., jaunosios kartos peda
gogas, pratęsdamas „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 20 
dol. paramai. R. Černių skel 
biame garbės prenumera
torium, o už auką labai dėko
jame. 

x An tan ina D a m b r a u s 
kai tė , Miami Beach. Fla.. 
buv. Iietuvos valstybinės ope
ros solistė primadona, apmo
kėdama „Draugo" prenu
meratos pakėlimo skirtumą, 
pridėjo 47 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Sol. A. 
Dambrauskaitei, mūsų garbės 
prenumeratorei ir rėmėjai, už 
mielą auką tariame nuoširdų 
ir didelį ačiū. 

x Kun. S imonas Morkū
nas, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Sioux City. Iovva, 
žinomas kaip geras ir gabus 
organizatorius, didelis rėmė 
jas lietuviško žodžio ir veik
los, vėl parėmė „Draugą" 50 
dol. Nuoširdus ačiū už nuola
tinę paramą. 

x Liudas ir D a n a K a v a -
lai, Chicago. 111.. Antanas 
Makaras. Hor Spirngs. Ark.. 
P. Šukys. Kearny, N.J., Levu-
tė Kriščiukaitienė, West Hart
ford. Conn.. Zenonas Obeli
n i s . C l e v e l a n d , O h i o . 
pratęsdami prenumeratą, kiek
vienas pridėjo po 17 do. auką 
ir palinkėjo geros sėkmės 1987 
metuose. Labai dėkojame. 

x Ernes t ina G r a ž i e n ė , 
Valentinas Račiūnas, Emilija 
Meškauskas. Sophie Gliože-
ris. visi iš Chicagos, Jonas 
Vizbaras, Dorchester, Mass.. 
Vincas Ankus, Oak Lawn, 111., 
V. Stanaitis. Hamilton. Kana
da. Telesforas Grikinas, Los 
Angeles. Cal.. Jonas Kilčiaus-
kas. Rochester. N.Y.. St. Lui-
nis. Meriden. Ct„ Juozas Bar-
dauskas. Nevv Buffalo. Mich.. 
A. Keraminas. Rockford. 111.. 
Peter Manelis. Davis. Cal.. K. 
Kazlauskas. VVaukegan. 111.. 
Olga Morkūnas. \Vaukegan. 
111.. kiekvienas įvairiomis pro^ 
gomis atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Juoze Auga i ty tė , Phi-
ladelphia. Pa., buv Lietuvos 
valstybinės operos solistė, pra-
tęsdama prenumeratą pridėjo 
ir 13 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Po 10 dol. a t s i u n t ė įvai
riomis progomis Kazys Jakš
tas. Vytas Abramavičius. 
Jonas Bartkus. Madas Pranc-
kus, Povilas Kontas. Stasys 
Dalius, Marija Volhergas. 
Anna Norkūnas. Bruno Bnk 
šys, J. Sniečkus. Liuda Kuli 
kauskas. Kazys Sragauska^. 
Albertas Misiūnas. Jonas 
Šuopvs. Stasys Mibika. Algis 
Norkevičius. VI. Petruševi
čius. Alfonsas Nakas. Pranas 
Paulauskas. L. Balzaras. Hali
na Dilys, Elena Raštikis. Juo
zas Pultinevičius, Emilija Jur-
gėla. J o n a s Cipkus . St 
Vaškys. Antonia Butkus. Pet
ras Milašius. Albinas Reške-
vičius. Visiems už aukas labai 
dėkojame. 

• -•* ,..• 

Jonui L. Paukščiui įteikiamas žymuo už jo plačią Lietuvos Vyčių sąjungoje veiklą. Iš kairės: 
Lietuvos Vyčiu 24-tos kuopos pirmininkė Aušra Padalino, Jonas L. Paukštis ir kuopos dvasios 
vadas kun. Petras Cibulskis. MIC. N'uotr. J. Tamulaičio' 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAINAVOS ANSAMBLIO 

ATEITIES PLANAI 

Vasario 24 d., antradienį, 
Lietuvių meno ansamblio Dai
navos nariai susirinko įpras-
ton vieton (203 kamb. Jau
nimo centre) pradėti naują 
veiklos sezoną. Dažniausiai 
nauji veiklos metai prasideda 
rudenį po vasaros atostogų, 
kada visi atnaujinę savo jė
gas vėl susiburia sunkiam dar
bui. Nors dabar ne vasara, bet 
Dainavos ansamblis pradeda 
naują darbo sezoną. Visi grįžo 
po švenčių, po įvairių gastro
lių su „lietuviškom vestuvėm" 
gerai nusiteikę, pasiruošę toli
mesniam darbui. Ansamblis 
dar ilgai gyvuos, jei atsiras to
kių, kurie nebijo darbo, mėgs
ta dainuoti ir nori perduoti 
didelę meilę lietuviškai dainai 
kitiems. 

Su tokia nuotaika ir tokio
mis pažiūromis ansamblie
čius tą vakarą sutiko pir
mininkė Mėta Gabalienė. Po 
trumpos Emilijos Sakadols-
kienės pravestos repeticijos 
Mėta Gabalienė pasveikino 
visus sugrįžusius dainuoti, 
padėkojo Rasai ir Emilijai už 
įdėtą darbą ruošiantis Zda-
niaus koncertui, vestuvėms ir 
Vasario 16-tosios minėjimui, 
ragino visus dainaviečius atsi
vesti po vieną draugą į repe
ticijas ir papasakojo apie atei
ties planus. Darbo matyti 
nemažai, bus progos ir dažnai 
pasirodyti. Pirmas veiklos 
punktas matyti rudenį, spalio 
4 d., kai Margutis ruoš Stasio 

Šimkaus 100 metų gimimo 
minėjimą. Minėjimas bus Jau
nimo centre, dalyvaus solistai 
ir Dainavos ansamblis padai
nuodamas kelias Šimkaus dai
nas. 

Toliau lapkričio 29 d. Šven
to Vardo katedroj bus Mišios, 
minint Lietuvos krikščiony
bės 600 metų jubiliejų. Bažny
čioj mišrus choras, jų tarpe ir 
Dainavo ansamblis, giedos 
įvairias giesmes ir Mikulskio 
„Tautines Mišias" už ken
čiančią Lietuvą. Bus vietų 200 
giesmininkų. Be Chicagos 
chorų, dalyvaus ir Toronto ir 
Clevelando chorai. 

Šių metų pavasarį, t.y. 1987 
m., bus statomas naujas spek
taklis. Spektaklį — Užga
vėnės — jau dabar rašo Danu
tė B indok ienė , o Rasa 
Poskočimienė ir Emilija Saka-
dolskienė parinks dainas ir šo
kius. Prie spektaklio vėl prisi
dės „Spindulio" taut. šokių 
grupė. 

Pirma naujo sezono repe
ticija baigėsi Ilgiausių metų 
sugiedojimu visiems Alek
sandrams ir Elenoms jų 
vardadienio proga, o po to 
buvo pasisvečiavimas. Daug 
kas dar nesiskirstė, o kalbėjo 
apie numatytą darbą. 

T o k i e y r a D a i n a v o s 
ansamblio planai. Visus šiuos 
dalykus kuo geriau įgyven
dinti reikia daug žmonių. 
Kviečiame visus mėgstančius 
dainuoti, mylinčius lietuvišką 
dainą bei buvusius dainavie-
čius įsijungti į ansamblio gre
tas ir padėti išlaikyti kultūros 
bruožą išeivijoj. Ypač laukia-

- Vasario lfi tosios minėjimo programos dalyves. Moni 
B*8 daiies pranešėja Daiva Čekanauskaitė (kairėje) ir PUS vald. 

-<io" rfHaktorr Audra Nelsaitė-N'arbntieno 

mas yra jaunimas. Tad atei
kite vienas, ateikite su drau
gu ar net keliais antradienį 
7:30 vai. vak. į repeticiją Jau
nimo centro 203 kambary. 
Prisidėsit prie choro išlai
kymo, o savo dalyvavimu 
paremsit lietuvišką veiklą. 

Rita Likanderytė 

VIENINGAS CHICAGOS 
ALTOS POSFT>»S 

Kovo 4 d. Altos talpose 
(2606 West 63 Street) įvyko 
Chicagos Akos valdybos posė
dis. Jame dalyvavo valdybos 
nariai: V. Šoliūnas. M. Mar
cinkienė. T. Kuzas, E. Jasiū-
nas, dr. V. Dargis A. Kate-
lienė, J. Jasiūnienė, L 
Andrašiūnas, C. Oksas ir J. 
Bagdžius. 

Chicagos Altos pirmininkas 
VI. Šoliūnas pasiūlė šitokią 
posėdžiui darbotvarkę: praei
to posėdžio protokolo skai
tymas. Vasario 16-sios minė
j i m o a p ž v a l g a . m e t i n ė s 
konferencijos datos ir vietos 
parinkimas ir Pavergtų tautų 
reikalai. 

Praeito valdybos posėdžio 
protokolą perskaitė sekr. A. 
Katelienė. Jis priimtas be 
pataisų. Posėdžio dalyviai 
pažyiriėjo, kad r e n g t a s 
Vasario 16-sios minėjimas 
Marijos aukšt. mokyklos salė
je visais atžvilgiais gerai 
pavyko. Minėjimui pateiktą 
programą dalyviai Įvertino tei
giamai. Oficialioji programos 
dalis praėjo be didesnių nesu
sipratimų. Pakviesti kalbė
tojai Richard Schifter, vals
tybės sekretoriaus asistentas, 
ir prof. dr. Feliksas Palubins
kas iš Califomijos buvo gana 
santūrus ir savo kalbų neiš-
tęsė. Publika jų kalbas su dide
liu dėmesiu išklausė ir buvo 
patenkinta. Politinių svečių 
Šiame minėjime nebuvo, išsky
rus Marųuette Parko 15-os 
apylinkės seniūnę M. Carter. 

Meninė dalis, kurią atliko 
ansamblis „Dainava'" ir tau
tinių šokių gr:pė „Spin
dulys", praėjo gana greitai ir 
dalyviams paliko džiaugs
mingą įspūdį. 

Iždininkas O. Kremeris raš
tu pateikė piniginę apyskaitą. 
Iš jos duomenų paaiškėjo, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 69 metų minėjime 
Mar i jos aukš tesn ios ios 
mokyklos salėje vasario 15 d., 
aukų surinkta 13.243 dol. 
Visos aukos dalyvių — auko
tojų buvo paskirtos Altos lais
vinimo darbams paremti. 

Svarstant metinės konferen
cijos programos reikalus, posė
džio dalyviai nutarė kon
ferenciją kviesti balandžio 5 d. 
2 vai. p.p. Lietuvių Tautinių 
namų patalpose. Jos metu 
įteikti auką 10,000 dolerių Al
tos centro valdybai. . Be to. 
buvo išrinkta nominacijų 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Energingoji Berisso 
„Mindaugo" draugijos pir
mininkė Valentina Bukaus
kaitė de Persico surengė jau
nimo ekskursiją ir pasirodymą 
B r a z i l i j o s l i e t u v i a m s . 
Ansamblis į Braziliją nuvyko 
sausio 5 d. Sao Paulo mieste 
pasirodė sausio 10 d., o 11 d. 
giedojo lietuviškas giesmes 
bažnyčioje Vila Zelinoje. 
Nepaisant didelių karščių, visi 
Berisso ansambliečiai šoko, 
dainavo ir skambino pianinu. 
Juos pasveikino Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
V. Bacevičius. Padėkojo V. 
Bukauskaitė de . ersico. 
Apžiūrėjo Sao Paulo miestą. Ir 
su gerais įspūdžiais atsisvei
kino sausio 14 d. 

— A.a. Adelė Slušnytė-
Kulav ;ienė, 70 metų am
žiaus mirė Buenos Aires mies
te. Pa la idota Chacar i t a 
kapinėse Buenos Aires. Nuliū
dime liko vyras, du sūnūs su 
šeimomis, sesuo Valerija su 
šeima ir giminės. 

— A.a . E m i l i j a R u t -
kutė-Paipa mirė staiga Paso 
del Rey vietovėje, daug metų 
sirgusi. Palaidota Merlo kapi
nėse. Nuliūdime liko giminės 
Juozas Rutkus ir Iieva Laurin-
kaitė. 

KANADOJE 

— Ses . Marga r i t a Bare i 
kai tė , Marijos Nekalto Pra
sidėjimo vienuolijos narė, 
Montrealyje rengia vaikus 
prie pirmos Komunijos. Pir
moji Komunija bus gegužės 10 
dieną. 

— A.a. Ieva K u r m a n s k y -
tė -Paznokai t ienė , 95 metų 
amžiaus, mirė vasario 15 d. 
Palaidota iš Montrealio Šv. 
Kazimiero parapijos Notre 
Dame des Neigęs kapinėse. 
Jos vyras a.a. Juozas Pazno-
kaitis, 93 m., buvęs Šv. Kazi
miero parapijos zakristijonas, 
mirė pereitų metų spalio 18 d. 
Nuliūdime liko du sūnūs, 
dvylika vaikaičių, aštuoni pro
vaikaičiai ir giminės. 

— A.a. Uršu lė Lubins -
kai tė-Teresevičienė, 93 m. 
amžiaus, mirė Montralyje 
vasario 19 d. Palaidota iš Šv. 
Kazimiero par. bažnyčios 
Notre Dame des Neigęs kapi
nėse. Nuliūdime liko dvi duk
ros, sūnus, aštuoni vaikaičiai, 
keturi provaikaičiai ir gi
minės. 

— Dr. R a s a Mažeikai tė , 
istorikė, i š Toronto y ra 
pakviesta Romoje skaityti 
paskaitą Vatikano rengia
mam simpoziume Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
proga. Ji kalbės apie Lietuvos 
didžiojo kunigaikšoio Algirdo 
santykius su krikščionybe bir
želio 24 d. 

komisija: V. Šoliūnas, M. Pra
nevičius, L Andrašiūnas ir T. 
Kuzas. Mandatų komisiją 
sudarė: V. Stanaitienė, M. 
Marcinkienė ir A. Katelienė. 

Apie Pavergtų tautų rei
kalus kalbėjo jų pirmininkas 
C. Oksas. Jis priminė, kad 
kitame posėdyje bus pateikta 
smulki veiklos programa. 
Baigdamas savo pranšimą jis 
paprašė Pavergtų tautų reika
lams paskirti mokestį 200 
dolerių. Sią sumą posėdžio 
dalyviai vienbalsiai nutarė 
paskirti. Kitas tarybos ir 
valdybos posėdis nutartas 
kviesti balandžio 5 d. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

Ig. And. 
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