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„LKB Kronika" Nr. 71 Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kratos ir tardymai 
(Tęsinvs^ 

T _. ,. galiausiai siūlė rimtai pagal-
Ir šiandien yra a .. •. •• 

. . . . votį apie savo ir savo trijų 
žmonių, kas drąsiai žengia v a i k ų a tei tį. Baigiantis tardy-
garbingu Kristaus keliu Į šių m u i c e k i s t a s Kazakevičius 
dienų Golgotą, kur aukoja p a k a r t o t i n a i reįkalavo, kad J. 
savo laisvę jaunystę ir net K a z a l u p s k a s i e b u v u s j 
gyvybę už Dievo jr Tėvynes t a r d y m ą n i e k a m n e p a s a k o t ų . 
šviesesnę ateit, , piktai 1 9 8 - l a p k r i č i o 20 d. J. 
priekaištavo J. Kazalupskui, K a s a l k a s v e l b u v o t a r d o . 
kokios dar šviesesnės ateities m a g R a u n o R G B b ū s t i n e j e 
jis noris. Čekistas bandė T a r d e c e k i s t a s Matulevičius, 
apkaltinti J. Kazalupską kad d a l v v a u j a n t Kazakevičiui. šis parašus dėl nuteistų kuni 
gų išlaisvinimo rinkęs ant Matulevičius pareiškė, kad J. 

Kazalupskas kaltinamas anti-
tuščių lapų, pats kūręs pareis- < Į^ v e i k l a a l B R 6 8 
kimams tekstus ir t.t., reikala
vo pasakyti, iš kur gavęs str. I d. ir pateikė visą eilę 

kaltinimų: rašęs ir vežęs 

Nixono įspėjimas 
Shultzui 

Prieš viršūnių konferenciją 
Washingtonas. — Valsty- Gorbačiovui bus leista tokia 

bės sekretorius George Shultz politinė ekstravagancija turė-
norėjo, dar prieš važiuodamas ti viršūnių susitikimą Ameri-
j Maskvą, kad Amerikos ir koje be Afganistano reikalų 
Sovietų Sąjungos ryšiai vėl išsprendimo, tai, Nixonas 
pradėtų pulsuoti daug greites- sako. tada Amerika 

pogrindžio leidinį „Rūpintoje- s m e i ž i k i š k u s r a š t u s j Maskvą 
a u k š č i a u s i a i Są jungos 
valdžiai (j Maskvą buvo veža
mi pareiškimai su tikinčiųjų 
parašais dėl kun. A. Svarins-

Kazalupskas, motyvuodamas k o [r k u n & Tamkevičiaus 
tuo, kad kratą darė, ieškant i s l a i s v i n i r n o > _ r e d . p a s t . K 

Paskutinės vakarienės vaizdas, kaip įsivaizdavo dailininkas. 

lis" Nr. 10, kada susipažinęs 
su nuteistais kunigais ir 
pradėj' a bendradarbiauti jų 
nusikalstamoje veikloje? J. 

Sovietų propaganda 
prieš prancūzus 

vogtų daiktų, o paėmė religinę 
literatūrą, jo asmeninius 
užrašus, tardymo metu taip 
pat keliami klausimai, liečian
tys religinius įsitikinimus, kas 

apsirengęs kariškio uniforma Paryžius. — Prancūzija vyriausybę „protiniu kankini-
mokykloje skaitęs antitary- įsakė išvykti šešiems sovietų mu". Įdomiausia, kad sovietai 
bines paskaitas, pasirašinėja diplomatams, kurie kaltinami suorganizavo prancūzų 
po šmeižikiškais raštais, savo vadovavę šnipų tiklui. Jie žurnalistų kelionę į didelę 
namuose laiko antitarybinę rinko žinias apie naudojamą sovietų erdvės stotį — centrą, 

yra draudžiama įvairiuose H t e r a t ū r ą i r t t Į p a t e iktus technologiją Europos erdvių kuriame Sovietų Erdvės 
tarptaunr : - - kaltinimus J. Kazalupskas programoje. Prancūzai šios agentūros viršininkas Alek-

ramiai paaiškino, kad, jei akcijos ėmėsi labai atsargiai ir sandr Dunajev paneigė 
netikėtų Dievą, tikriausiai jau nieko daug apie tai nerašė ir kaltinimus, kad sovietų 

ga, aisaKineu Į Mausimus s e n i a i k a i p n į e k š a s būtų supu- neskelbė. Jie tik paprašė rusų diplomatams būtų buvę 
atsisakė. Čekistas Kazake- v c g k a i e j į m u o s e kacj Ualėji- atšaukti tris Sovietų Sąjungos reikalinga ką nors žinoti apie 

mas jį gali ištikti ir dabar, tik ambasados diplomatus, nieko prancūzų Ariane raketą. Tai 
jau už Dievą, Tautos idealus, viešai nesakydami apie tikrą- esą jiems visai neįdomu. 

niu tempu. Buvęs prezidentas 
Richard Nixon asmeniškai 
įspėjo sekretorių, kad Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos viršū
nių konferencija būtų katas
trofa V a k a r a m s , jei 
Gorbačiovas nesutiktų baigti 
karo Afganistane. Prezidento 
Reagano rėmėjai pilnai sutin
ka su šiuo Nixono pasiūlymu, 
bet atkreipia dėmesį į tai. kaip 
Shultzas vairuoja reikalus su 
sovietais. Apie tai kalbėjo 
Senato respublikonų vadas 
Robert Dole praėjusį penkta
dienį, iškeldamas 1984 m. 
labai slaptą telegramą iš 
tuometinio ambasadoriaus 
Maskvoje Arthur Hartman. 

— Kari Linną, estą, kuris reikalavo sustiprinti 
apkaltintą OSI ir KGB, pagal kontražvalgybą prieš sovietų 
pranešimus spėjama, kad šnipus, kurie šnipinėjo Ameri-
deportuos į Panamą. Tuo tar- kos ambasadoje Maskvoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

muose, o po kuriais yra 
pasirašiusi ir Tarybų Sąjun
ga, atsakinėti į klausimus 

vičius gąsdino J. Kazalupską 
saugumo požemiais, paėmęs 
baudžiamąjį kodeksą, bandė 
taikyti įvairius straipsnius. (Bus daugiau) 

Izraelis ieško daugiau nacių 

jį skaičių asmenų, kuriems jau Gerasimovas komentuo-
buvo įsakyta palikti Prancū- darnas Cbirac vizitą, pasakė. 
ziją. kad prancūzų isterija nieko 

„ . . _. . gero nežada norimam pasitari-
„Pnesovietinė • , ' » 

. . „ mui su sovietų vyriausybe. 
•* Chirac vizitas nukeliamas 

Bet Sovietų Scjunga, atsaky- vėlesniam laikui. Prancūzai 
dama prancūzų veiksmams, norėjo imtis tam tikros rolės 
viešai pradėjo vesti didelę Rytų-Vakarų santykių pageri-

Pavojus Vakarų 
valstybėms 

sovietuose 

Jungtinės Tautos. — Izra- Naujos žinios 
elio delegacijos vadas Benja- apie Gestapą 
min Netanjahu pranešė, kad Naujų žinių buvo rasta apie akciją prieš prancūzus. Sovie- nimui 
jie iš naujo ištyrė daugelio as- Gestapo agentus Krokuvos tų vyriausybės kontroliuoja-
menų bylas, kurios yra apie m įe s te ir kituose miestuose, moję spaudoje Prancūzijos 
karo meto nusikaltimus su- kurįos anksčiau nebuvo žino- vyriausybė kaltinama „prieš-
rinktos ir laikomos Jungtinių m o S ) pavyzdžiui, apie nacių sovietine isterija". Sovietų Be to, rusai yra kritiški 
Tautų archyvuose. Jis sako, teismus okupuotose dalyse, oficialus kalbėtojas sako. kad prancūzų vedamai politikai 
kad surasta daug informaci- n a u j 0 s žinios apie nacių planuojamam Prancūzijos Chado valstybės atveju, 
nės medžiagos apie nacius ir bandymus su žmonėmis, pirmininko Jacąues Chirac kurios vyriausybės kariai 
tai galės pakeisti daugelio dirbusių sąrašai Auschwitzo vizitui tie diplomatų išvary- laimėjo karinę pergalę prieš 
galvojimą apie to meto koncentracijos stovykloje ir mai sudaro daug kliūčių, kad sovietų palaikomą Libijos 
įvykius. pranešimai apie įvairius dar- jis galėtų atvykti į Maskvą, kariuomenę. Ypač sovietai 

Apie 300 bylų buvo atidary- bus ir įvykius Tberesien- Pranzūzijos prezidentas, būda- griežtai pasisakė prieš prancū-
tos inspekcijai, kurią atliko stadto, Treblinkos, Maideneko m a s su vizitu Portugalijoje, zų kritiką apie Amerikos ir 
Izraelio agentai. Tose bylose ir Belzeco koncentracijos ragino rusus tęsti toliau Sovietų Sąjungos pasitarimus 
rasta Gestapo agentų pavar- stovyklose. normalius ryšius, nepaisant, nusiginklavimo reikalais, 
dės Î enkijoje, koncentracijos Izraelio atstovai sako, kad kad sovietai pakeitė toną Prancūzija viešai pareiškė, 
stovyklų detalės Î enkijoje ir pati įdomiausia žinia yra apie abiejų kraštų santykiuose. kad yra didžiausias pavojus 
Vokietijoje ir visiškai naujos 1939 metų pasikalbėjimą tarp Ciniškas sovietu visoms Vakarų valstybėms, jei 
informacijos apie žydų vadų Adolfo Eichmano ir dr. Emil nasakvmas b u S i š v e ž t i branduoliniai 
nutildymą prieš pradedant Kafkos, kuris buvo vadovau- p y ginklai iš Europos. Ir pasku-
genocido veiksmus. jantis čekų žydas, kuriam Visa afera prasidėjo prieš tinis Prancūzijos nusistaty-

Eichman sakė, kad bus leista mėnesį, kai šeši žmonės, įskai- mas — pradėti ginkluotis. 
Bylos tebelaikomos žydams laisvai emigruoti tant ir keturis prancūzus, buvo kuris parlamento buvo patvir-

Daslaptvie ..pagal jų laisvą valią". Iš to suimti Rouen mieste ir tuoj tintas, iššaukė 
padaryta išvada, kad naciai pakaltinti perdavimu slaptų stiprią kritiką. 

Prieš tai Jungtinių Tautų n 0 r e j o žydus apraminti, kad informacijų apie prancūzų 
generalinis sekretorius Javier -e Dūtų ramūs, prieš prade- Ariane erdvės raketas rusams. 
Cuellar atmetė Izraelio prašy- < j a n t j ų genocidą. Eichmann, Prancūzai buvo nustebę sovie-
mą ir atsiklausė 17 valstybių. k u r į s organizavo žydų tų propagandos tonu, kurį jie 
kurios po karo rinko žinias ir transportacijas į mirties vartojo viešuose pareiški-
jas įteikė Jungtinėms st0vyklas, buvo teisiamas muose prieš Prancūzijos — Northamtone, Mass.. 
Tautoms, ar jos sutinka leisti i7ra0}yje ir pakartas. vyriausybę. Kai sovietų vyksta teismas, kuriame yra 
Izraeliui investiguoti npie diplomatai išvažiavo, tai kaltinami buvusio prezidento 
buvusius nacius jų surinktus Nori tikrinti visas bylas Gennadi Gerasimov. sovietų Carterio duktė Amy, Abbie 
duomenis. Iš 17 tų valstybių J i e s u r a a o kaįp s a k o tas vyriausybės oficialus kalbė- Hoffman ir dar 13 kitų as-
tik Australija sutiko, kad p a t s Netanjahu, neįkaino- tojas, savo reguliarioje menų, kurie dalyvavo 
Izraelis rinktų archyvuose j a m o s vertės informacijų apie spaudos konferencijoje Mask- demonstracijose prieš CIA 
žinias. Tada Izraelio delegaci- n a c į u operacijas visoje voje, pasakė, kad Prancūzija įstaigą ir nesilaikė tokiais 
jos atstovas Jungtinėse Kuropoje. Detalės apie Izraelio „pažeidė žmogaus teises", atvejais nustatytų taisyklių. 
Tautose prašė, kad būtų leista duomenis. surastus šiuose areštuodama vieną sovietų Hoffman vadovavo prieš Viet-
tai daryti istoriniais ir auklėji a rcnyvuose. turi būti laiko- pilietę Ludmilą Varygine. namo karą protestams. Amy 
mo tikslais ir tyrinėti praeju- m o s paslaptyje. Valstybės Varygine, kuri praėjusiais Carter sako kad šiuo teismu 
sio karo istorinius šaltinius. departamento pareigūnas metais ištekėjo už prancūzo, bus parodyta, kokius blogus 

Pagal 1949 m. taisykles tos sako, kad jie sutinka, jog būtų buvo policijos areštuota, bet tikslug turi CIA. Gi kiti 
bylos tegalimos duoti tik leista pagal taisykles prieiti po 18 dienų išleista. studentai iš to paties Brown 
vyriausybėms ir tik tada, kad prie tų dokumentų, bet mano. Žurnalistai universiteto, kuriame studi-
būtų paslaptis išlaikoma kad viešas jų naudojimas erdvės centre ^ a A m y C a r t C T ' demonstra-
Tada Izraelio vyriausybė nepasitarnautų teisingumui. vo prieš, nešdami Amerikos 
pareikalavo, kad būtų leista Žydų organizacijos pareiškė ,,Le Monde" laikraštis vėliavas ir garsiai kartodami: 
susipažinti su 300 bylų ir po protestą Jungtinių Tautų pranešė, kad Maskvoje tele „Pinigai contras, ne sovie-
savaitės dar paprašė, kad būtų generaliniam sekretoriui, kad vizija diena iš dienos davė tams". Prieš teismą, Hoffman 
galima patikrinti 2,000 naujų jis neleidžia tikrinti visu bylų. pranešimus apie Varygine. kalbėjo, kad jis ir aktyvistė 
bylų apie įvairius asmenis. kurios yro archyvuose kuri kaltino prancūzų Amy Carter bus išteisinti ir jie 

Pinigai contras, 
ne sovietams 

pu daugiau žinių neturime. 

— Sovietų Sąjunga prane
šė visoms Vakarų valsty
bėms, kurios siunčia siunti
nius į sovietų kraštus, kad nuo 
dabar visi turės užpildyti 
lydraštį rusų ir prancūzų 
kalbomis. Tai sudaro daug 
nepatogumų. Amerikos pašto 
vyriausioji taryba įsakė 
visoms pašto įstaigoms 
nebepriimti siuntinių į Sovie
tų Sąjungą. Iki šiol dar negau
ta daugiau žinių. Kai bus 
gauti tuo reikalu pranešimai, 
paskelbsime juos visuomenės 
žiniai. 

Šveicarijos Teisingumo mi
nisterija paskelbė, kad prašy
mas leisti susipažinti su 
banko sąskaitomis, kurios gali 
turėti ryšio su Irano ginklų 
pardavimo byla, yra atmes
tos, nes tai būtų sugriauta 
tradicija ir išeita prieš Šveica
rijos įstatymus. 

— Romoje sugrįžęs popie
žius Paulius Jonas II pasakė, 
kad Čilės valstybės reikalai 
niekada nebus išspręsti, jei 
bus einama riaušių ir neramu
mų keliu. 

— Toronte prasidėjo judė
jimas, kad būtų sugrąžinta 
mirties bausmė, kuri buvo 
panaikinta 1976 m. Kanadoje. 
Paskutinis žmogus Kanadoje 
buvo pakartas prieš 25 metus. 

— Berlyne Rytų Vokietijos 
komunistų partijos vadovas 
atsisakė atvykti į Vakarų 
Berlyną, ir, kaip spauda rašo, 
sovietų spaudžiamas. Anks-
čiau jis buvo palankiai nusi
statęs tokiam vizitui. Balan-
dųio 30 d. bus pamiėnta 750 
metų Berlyno miesto sukak
tis. 

— Washingtone Senato 
daugumos vadas Robert C. 
Byrd pareiškė, kad „rūgščių 
lietus" nėra labai greitai 
reikalingas kokio nors įstaty
mo, kurio nori Kanada. 

— Johannesburge aukso 
kasyklose žuvo septyni 
žmonės, kai sugriuvo tunelis. 

laimės prieš CIA. kuri nebe
turinti pasitikėjimo. Be to. 
Amy Carter pasakė, kad ji 
daug žinanti apie CIA. kadan
gi palaikanti kontaktus su 
savo tėvu. „Aš daug patyriau, 
gyvendama tame pačiame 
name su juo". Jos tėvas, sakė 
ji, pilnai palaiko ją jos veiks 
muose. 

Amerikos dilema 

Nixonas sakė Shultzui. kad 
Pakistane ir Persų įlankoje 
nebus ramu tol. kol tęsis 
Afganistano karas. Amerika 
atsistos prieš dilemą: turės 
pasitraukti iš to regiono, arba 
bus priversta kariauti. 

Jei sovietų lyderiui 

Prezidento 
šeimos mokesčiai 

Santa Barbara. Prezi
dentas Reaganas ir jo žmona 
Nancy turi mokėti mokesčių 
92,460 dol. už turėtas iš viso 
pajamas 336,640 dol. — 
taip rodo jo mokesčių 
blankai. Kadangi 69,517 
dol. buvo atskaityta federali-
niais mokesčiais už pajamas ir 
54,000 priklauso jiems dar iš 
1985 m. mokesčių, tai prezi
dento šeima gaus atgal 31.057 
dol. Jie turėjo mokėti 27.5% 
mokesčių už savo gautas paja
mas. Jie savo formas pasirašė 
pirmadienį ir išsiuntė į Mokes
čių įstaigą. 

Prezidento šeima turėjo 
pajamų 1986 m. mažiau, negu 
praėjusiais metais, kai buvo 
raportuota 394,492 dol. Kai 
Reaganas buvo išrinktas 
prezidentu, jis savo turėtą 
turtą pervedė į uždarą sąskaitą 
(blind trust). 

Prezidento alga yra 200.000 
dol. Nancy uždirbo 1.506 dol. 
už tris pasirodymus televizi
jos programose ryšium su 
kova prieš narkotikus. Jie 
gavo palūkanų iš bankų 84.-
759 dol. Didžiausia nurašyta 
suma yra už teisinius 
patarnavimus advokatų fir
mai Los Angeles mieste už 
48,815 dol.. kurie tvarko jų 
finansinius reikalus. 15.000 
dol. jie atidėjo 1987 metų 
mokesčių sumažinimui. Tos 
formos rodo 30,000 dol. aukų. 
įskaitant ir 11,800 dol. Eureka 
kolegijai Illinois valstijoje. 

išstatyta dideliam pavojui ir 
parodys savo naivumą apie 
sovietų realumą. Ši viršūnių 
drama prives amerikiečius 
prie to, kad būsimoji Ameri-
kos politinė veikla bus dar 
sunkesnė. 

Noras bet kaip 
susitarti 

Kaip rašo žurnalistas 
Robert Novak, Shultzas 
klausėsi Nixono, bet nieko j 
tai nesakė, jokių komentarų 
nepareiškė. Oficialūs asme
nys, kurie žino prezidento 
Reagano ir sekretoriaus Shult-
zo nusistatymą, sako. kad jie 
sutarė, jog Shultzas pasiektų 
susitarimo Europos raketų 
reikalais Maskvoje, kad viršū
nės galėtų pasirašyti susitari
mą dar šį liepos mėnesį. Jie 
esą pramato, kad Senatas tokį 
susitarimą galėtų patvirtinti 
1988 prezidento rinkimų 
metais. 

Slaptoji telegrama 

Bet respublikonai konser-
va tor ia i sus i rūp ino 
administracijos minkštė 
jančia politika Maskvos 
atžvilgiu ir ruošiasi pradėu 
akciją prieš tai. Sen. Dole 
sprendimas išeiti j viešumą su 
ambasadoriaus Hartmano 
telegrama parodo, kokio svar 
baus reikalo turima šiu<> metu 
su administracijos minkš
tumu. Telegrama iškėlė svar
bų reikalą turėti pačioje 
Amerikos ambasadoje 
Maskvoje kontražvalgybą. 
nežiūrint, kad tai būtų prieš 
normalią diplomatinę proce
dūrą. Telegrama norėjo jtikin 
ti \Vashingtoną tokio dalyko 
reikalingumu pačioje savo 
ambasadoje, tačiau į tai nebu
vo kreipiama dėmesio Valsty
bės departamente. 

Pasikeitimai 
tik iliuzija 

Oficialūs pareigūnai, kurie 
žino reikalus ir kurių pavar
džių negalima skelbti, pasakė, 
kad Nixonas labai aiškiai 
išaiškino skirtumus tarp viršū
nių susitikimo Genevoje ir 
būsimo Amerikoje ar Mask
voje. Spauda sudarė opiniją. 
kad įvyko persilaužimas ir 
taika yra ore. Bet. jei Amerika 
negali net padaryti, kad sovie
tai apleistų Afganistaną. 
Nixonas įspėjo Shultzą. tai 
persilaužimas taikai yra tik 
iliuzija. Ir tai duos Gorbačio
vui tai. ko labiausiai jam 
reikia: laiko pagerinti sovietų 
ekonomijai ir sustiprėti kariš
kai. 0 Amerika už tai nieko 
negautų, tik neišsipildžiusias 
viltis. 

— Zimhabvvės vyriausybė 
veda derybas su Sovietų 
Sąjunga pirkti puolamųjų 
lėktuvų už 324 mil. dol. 

— Al/irijoje palestiniečiu 
išlaisvinimo organizacijos 
vadas Yasser Arafat. norė
damas sujungti visus pales
tiniečius, atsisakė bendradar
biauti su Jordano karaliumi 
Husseinu 

KALENDORIUS 

Balandžio 16 d. Didysis 
Ketvirtadienis. l'rbonas. 
Bernadeta. Nemura. Giedrias, 
Sirvydas. Gražvydas. 

Balandžio 17 d Didysis 
Penktadienis. Anicetas. Sigi 
tas. Stefa. Dravenis. 

Saulė 
7:31. 

ORAS 

teka 6:11. leidžiasi 

Temperatūra 
naktį 12 I. 

diena 52 1 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. balandžio mėn. 16 d. 

TAUTOS FONDO 
RENGINYS 

Detroite sėkmingai veikianti 
Tautos fondo atstovybė Michi-
gan valstijai š.m. balandžio 5 
d. Šv. Antano parapijos 
svetainėje surengė popietę. 
Atstovybės valdyba, vadovau
jama pirm. Eugenijos Bulotie
nės, suorganizavo turiningą 
popietės programą. 

T r i s d e š i m t m i n u č i ų 
trukusioje paskaitoje Vytau
tas Jokūbaitis, VLIKo vicepir
mininkas, kalbėjo apie VLIKo 
atliktus darbus ir Tautos 
fondą. Prisiminė senųjų atei
vių 1914 metais įkurtą Tautos 
fondą, daug padėjusį atsta
tant Nepriklausomą Lietuvą. 
Priminė, kad dabartinis Tautos 
Fondas, įsteigtas 1942 metais, 
yra autonomine VLIKo in
stitucija. Sis fondas žymiai 
paaugo vadovaujant Juozui 
Giedraičiui, o Detroite veikian
ti Tautos fondo atstovybė yra 
viena iš uoliausių. Apie tai 
ka lba i žd in inko Vlado 
Staškaus pranešimas, kad 
Tautos fondas iš Michigan 
valstijos 9 metų laikotarpyje 
gavo 95,000 dol., o šiais metais 
jau yra pasiųsta 2,345 dol. 

Pagerbiant Tautos fondo 
aukotojus, Mykolas Abarius. 
TF atstovybės vicepirminin
kas, jiems įteikė pažymė
jimus. Vienas iš stambiau
siųjų aukotojų prašė pavardės 
neskelbti. Kazys Sragauskas, 
Benediktas Norkūnas, Vladas 
Staškus, Danutė ir Leonas 
Petroniai, Elena ir Alfonsas 
Juškai yra paaukoję stambes
nes sumas, o visa eilė asmenų 
aukojo mažiau. 

Sia proga Algirdo Vaitie-
kaičio surengta parodėlė buvo 
jo didžioji darbo auka ir 
turininga informacija VHko ir 
Tautos fondo veiklai išryškin
ti. [ dešimtį stendų ir ant stalų 
i šdės ty t i e k s p o n a t a i — 
knygos, įvairūs leidiniai, 
fotograf i jos , p a d i d i n t o s 
laikraščių iškarpos taikliai ir 
įspūdingai pristato žiūrovui 
laisvinimo veiklą ir pavergtos 
tėvynės kovotojus. 

Popietė buvo paįvairinta 
deklamacijom ir kanklių muzi
ka. Rima Idzelytė (detroitietė) 
padeklamavo du eilėraščius. 
Tai naujas talentas, kurią 
sekmadieniais girdime „Lietu
viško Balso" radijo laidose. 
Rima meniškai valdo lietu
višką žodį ir turi gerą dikciją. 
Ji taip pat pristatė publikai 
kanklių muzikos eigą. Vieš
nios iŠ Clevelando — seserys: 
Julija. Lilija ir Nida Gelažy-
tės kanklėmis atliko Šešis 
muzikos kūrinėlius. Kanlinin-
kes p a r u o š ė m u z . O n a 
Mikulskienė. Publika progra
mą su dideliu dėmesiu 
išklausė ir palydėjo plojimais. 
Visi buvo patenkinti jaunai
siais ta lenta is ir gerai 
suorganizuota popiete. 

Eugenija Bulotienė popietę 
užbaigė g r a ž i a p a d ė k a 
paskaitininkui, meninės dalies 
atlikėjoms, visiems, kurie dir
bo ar prisidėjo prie popietės 
pasisekimo. 

Kunigui Alfonsui Babonui 
palaiminus valgius, vyko 
pietūs ir dovanų paskirsty
mas. Paskaitininkui buvo 
įteikta šimtamečio lietuvio 
Dapkaus dovana. Pasistipri 
nus dar buvo išklausytas 
Mariaus Sajausko humoristi
nis eilėraštis .,Patriotas". 
Stalus jaukiai papuošė Ona 
Sadeikienė ir jos sūnus Stasys. 
o broliai Bartkai pasirūpino, 
kad svečiai prie pietų turėtų 
kuo atsigaivinti. 

S tasys Gar l iauskas 

„ K A S O S " METINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 
Detroito LFCU „Kasos" 

metinis narių susirinkimas 
įvyks balandžio 26 d. 12 vai. 
p p. IMevo Apvaizdos parapi

jos kavinėje. Susirinkime 
dalyvaus direktorių tarybos 
n a r i a i i š New Y o r k o . 
Atsilankiusieji bus pavaišinti. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti. Taip pat pranešama, 
kad balandžio 17 d., Didįjį 
Penktadienį, Detroito „Kasa" 
bus atdara tik iki 12 vai. p.p., 
o balandžio 18 d., Didįjį 
Šeštadienį , , ,Kasa" bus 
uždaryta. 

KARTĄ PAVASARĮ 
Detroito Gabijos ir Baltijos 

skautų tuntai praneša, kad 
metinis abiturientų balius 
„Kartą pavasar į" įvyks 
birželio 13 d. Abiturientai, 
norintieji programoje daly
vauti, prašomi iki gegužės 1 d. 
užsiregistruoti pas Viktoriją 
Viskantienę, tel. 348-7479. 
Kviečiame registruotis visus 
gimnaziją baigiančius jau
nuolius. 

DEŠIMT DOVANU 
D A I N A V O S L A I M Ė 

J IMUOSE 
Dainavos jaunimo stovyk

los labui laimėjimuose yra 
pramatyta dešimt dovanų. 
Teoretiškai yra įmanoma, kad 
visos dovanos atiteks detroi-
tiškiams. Laimėjimai prave
dami visoje Amerikoje. Didžio
ji dovana yra trijų dienų 
kelionė į Las Vegas, įskaitant 
kelionę lėktuvu ir viešbutį, 
paaukota Travel Advisors iš 
Chicagos. Antroji dovana yra 
savaitės atostogos liuksu
s i n i a m e k o n d o m i n i u m e 
Steamboat Spr ings , CO, 
paaukota L. ir R. Vaitkų. 
Sanyo stereo aparatą paauko
jo L. Petronis iš Detroito. 
Toliau laimėtojų laukia juodo
ji vaza, paaukota D. ir A. Juš-
kių (Primitive Arts) iš Chica
gos, Nijolės Palubinskienės 
grafika Dainavos tema, dr. J. 
Šalnos šaknų skulptūra ir 
aliejinis paveikslas. Yra ir 
piniginių dovanų, tai P. Mila
šiaus dovanoti 250 dol., J. 
Balboto ir V. Rauckio — po 
šimtinę. Dešimtoji dovana yra 
N. ir J. Vaznelio (Gifts 
International) 50 dol. dovana 
laimėtojo nuožiūra. Trauki
mas — dovanų paskirstymas 
— įvyks birželio 13 d. Nerei- -
kia asmeniškai traukime būti, 
kad laimėti. Dovanų nelaimė
ję neliks apsivylę, nes visos 
pajamos bus nukreiptos 
Dainavai, kuri šiems metams 
yra pramačiusi arti 30,000 dol. 
pataisymus: kelių asfaltavi
mas , svetainės remontai , 
susidėvėjusio inventoriaus 
pakeitimai ir t.t. 

M i c h i g a n e b i l i e t ė l i u s 
platina bent dešimt asmenų. 
Pirmiausia paminėtina Jani
na Udrienė (tel. 642-0472), kuri 
rodo ypatingos iniciatyvos 
Dainavos piniginiam vajui. 
Stovyklos administratorius 
Vacys Lelis (tel. 268-7309) 
bilietėlius ne tik platina, bet ir 
stovyklos kelius asfaltuos. Kiti 
platintojai: A. Bražėnas. B. 
Bublienė, V. Bulotienė, R. 
Kriaučiūnas, L. Mikulionis. L. 
Petronis, S. Smalinskas, J. 
Urbonas . Stenkimės, kad 
visos dovanos liktų Michi
gane. 

Romualdas Kriaučiūnas 

LAUKIAMI DAINAVOS 
ŠIMTININKAI 

Prieš trisdešimt metų buvo 
ypač „madinga" tapti Daina 
vos j a u n i m o s t o v y k l o s 
Š i m t i n i n k u . T e r e i k ė j o 
sukrapštyti šimtą dolerių... 
Tačiau anais laikais tą šimti
nę sutelkti buvo kur kas 
sunkiau, negu dabar. Metai 
slinko, bet Dainavos paskirtis 
ir tikslai liko tie patys: ugdyti 
lietuvybę jaunimo tarpe. Per 
tą laiką susidarė šimtai 
D a i n a v o s „ a b s o l v e n t ų " , 
kurie jau savose profesijose 

Dalis lietuvių sporto veteranų, dalyvavusių šių metų „Lietuvos Prisi
minimų" bankete, kuriame buvo pagerbti lietuviai sportininkai. Iš 
k: Edward i Krause, Victor Yanzinaitis, Kmma Shemaitis-I-aFour, 
Walter Budrunas ir Zenonas Puzinauskas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

ILMHPD WDS 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore I.ane 
Westford, MA 01886 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

CIKAGIŠKIAI 
MINI JUBILIEJŲ 

Chicagos miesto ir apylin
kės lietuviai turėjo progos 
kovo 14 ir 15 dienomis 
dalyvauti religinėje šventėje, 
minint Lietuvos krikščio
nybės įvedimo 600 metų 
jubiliejų. 

Savai tgal io tema buvo 
k r i k š č i o n i š k a s moks la s 
šeimos, jaunimo, pasauliečių 
bei etniškumo klausimais. 
Anglų bei lietuvių kalbomis 
sesijos prasidėjo šeštadienį, 
kovo 14 d. Nekalto Prasidėji
mo parapijoje ir užsibaigė 
sekmadienį, kovo 15 d., Mar-
ąuette Parko Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje. 

Organizatorių tarpe buvo ir 
Lietuvos Vyčių nariai: Centro 
valdybos lietuviškųjų reikalų 
komiteto pirmininkė Evelina 
Oželienė, Chicagos 36-tosios 
kuopos pirmininkė Marija 
Kinčiuvienė, kun. Antanas 
Markus Salomėja Daulienė, 

įsitaisę trečiąją Dainavos 
kartą augina. [ juos ir yra 
kreipiama ši korespondencija. 

Dainavai yra svarbu sutelk
ti naujų šimtininkų kadrą. 
Paaukoję šimtą dolerių, ar 
daugiau, tampa stovyklos 
rėmėjais, kurie gauna po šėrą 
už k i e k v i e n ą š i m t i n ę . 
Šimtininkai yra stovyklos 
reikalų sprendėjai, kurie savo 

Saulius Kuprys, kun. Ignas 
Urbonas ir kt. 

Nekalto Prasidėjimo parapi
jos klebonas yra kun. Jonas 
Kuzinskas, o Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonas 
yra kun. Antanas Zakaraus
kas. 

Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

VYČIAI V Ė L 
GRAŽIAI P A S I R O D Ė 

Kol Lietuvos vyčiai nebuvo 
atgaivinti, Šv. Kazimiero 
parapijoje, Patersone, kovo ir 
bal. mėn. jau nebūdavo jokių 
renginių. Vyčiams atgijus, 
jau kelerius metus buvo 
rengiamos gana turtingos 
Kaziuko mugės. Kadangi kovo 
mėn. pradžia, k a d a tos mugės 
paprastai rengiamos, yra 
labai arti Nepriklausomybės 
šventės minėjimo, tai šiemet 
buvo apsispręsta ta intencija 
balandžio 5 d. surengti Kaziu
ko mugės stiliaus Pavasario 
šventę — Spring Festival. 

Šios šventės programa buvo 
trijų dalių: parodos, pramogi
nės dalies ir vaišių. Po 9 vai. ir 
10:30 šv. Mišių buvo duodami 
užkandžiai, ir atsilankęs tuo 
metu į parapijos salę dar galė
jo apžiūrėti parodą ir nusipirk
ti dailės dirbinių ir knygų 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Pramoginė dalis buvo vienkar
tinė — tik po antrųjų šv. Mišių 
ir pietų. 

Parodoje buvo išstatytas L. 
V. p i rmin inkės J a n i n o s 
Meižienės lėlių ir juostų rinki-norą ir pageidavimus išreiš 

kia metiniame stovyklos rėmė- nys ir Marytės Rūgytės vely-
jų suvažiavime. Iš šimtininkų kinių margučių rinkinys. Šioje 
tarpo renkama dalis direkto
rių tarybos, kuri yra stovyk 
los sprendžiamasis organas. 
Jau atėjo pats laikas Daina 

parodoje dalyvavo ne tik šioje 
apylinkėje, bet ir plačiau žino
mi Erikas ir Genė Popeliai 
su savo didžiule kolekcija 

von grąžinti tuos talentus, dailės darbų: gintaro, audi 
kurie tenai prieš daugelį metų 
stovyklavo, ten brendo, ten 
pažintis kūrė. Dainavai 
reikalingos lėšos ir visuo
menės moralinė parama 
Vyresnioji karta su Dainava 
suaugusi iki karsto lentos. 
Dalis viduriniosios kartos ten 
irgi randa savuosius namus. 
Jų gretas reikia padidinti. 

n;ų, odos ir medžio dirbinių. 
Buvo galima tų dalykų ir 
nusipirkti. Veikė ir gana 
turtingas knygų stalas. Jani
na Meižienė jų tokiom progom 
pargabena iš Brooklino, iš 
Tėvų pranciškonų knygyno. 

Didelė a t r akc i j a buvo 
žymiai praturtėjusi Stasio 
Adomaičio sukurta ir kasmet 

Stovykla besirūpinantieji papildoma vadinama „Iietu-
anksčiau ar vėliau į jus viška sodyba". J is , atvykęs į šį 
kreipsis, prašydami jus tapti kraštą, gana ilgą laiką dirbo 
stovyklos šimtininkais. \ medžio dailaus apdirbimo 
kvietimą atsiliepkite pozi- nedidelėje įmonėje ir gerai 
tyviai ir noriai. Naujieji išmoko tokių darbų. Išėjęs į 
šimtininkai bus įrašyti tam pensiją, jis nesėdi sudėjęs 
tikroje lentelėje, kuri bus 
iškabinta Dainavoje. Niekas, 
aišku, neaukoja dėl pavardės 
spaudoje ar kokioje lentelėje. 
Suraskite įtikinančią moti-
vaciją savo aukai, bet aukoki
te. Šiais metais Dainavai 
reikia 300 naujų šimtininkų. 
Pradėkime savimi. 

rankų, bet dirba toliau savo 
malonumui ir tokioms ir pan
ašioms parodėlėms. Kartais 
priima ir privačius užsaky
mus, jei kas nori ką nors sau 
pasidirbdinti namams papuoš
ti. Iš tikrųjų ši jo sodyba jau 
peržengė sodyboe ribas, nes 
6a jau yra ir bažnyčia ir vėji-

Romualdas Kriaučiūnas nis malūnas. Pačioje sodyboje 

yra gražus gyvenamas namas, 
daržinė, klėtis, du tvartai, šuli
nys su svirtim, gražus kryžius. 
Dalis sodybos ap tver ta . 
Viskas sutelpa ant didelio 
valgyklos s talo. Visi t ie 
dalykai buvo gražiai išdėstyti 
ant tikrų žaliuojančių velėnų. 
Tarp pastatų išvedžioti kelias 
ir takeliai, išbarstyti smėliu ir 
Kraštuose papuošti baltais 
a k m e n ė l i a i s . Da rže ly j e 
prisodinta gėlių, pastatyta 
suolų. Keliu nuo malūno 
važiuoja ūkininkas su trimis 
maišais miltų. Gražus kaimo 
vežimas, o dar gražesni 
baltom uodegom ir ilgais 
karčiais jo arkliai. Šią sodybą 
j a u b u v o p a s i s k o l i n ę 
Pennsylvanijos vyčiai. Gali 
pasiskolinti ir kiti. 

Pramoginę dalį pravedė 
Jan ina Meižienė ir jos vyras 
Almantas. Jie parodė gražių 
Lietuvos vaizdų: bažnyčių, 
pilių, Vilniaus senamiestį ir 
daug gamtos vaizdų iš visos 
Lietuvos — iš viso arti 250 
skaidrių. Tai nemažas kiekis, 
bet niekam neprailgo, nes 
v a i z d a i b u v o t r u m p a i 
paaiškinti ir palydėti dainom 
ir muzika. Janina aiškino ir 
tvarkė muziką, o Almantas 
tvarkė aparatūrą ir skaidres. 

Antrą pramoginę dalį už
pildė New Yersey „Liepsna". 
Buvo atvykę 14 šokėjų, kurie 
pašoko 5 šokius: Juodąjį 
Jonkelį, vakarušką, šustą, 
gyvatarą ir lenciūgėlį. Tenka 
p a s a k y t i , k a d š i a m e 
ansamblyje dalyvauja 5 šokė
jai iš Šv. Kazimiero parapijos: , 
3 Meižiai — Denis, Raimon
das ir Ilona ir 2 Šauliai — 
V i n c a s i r T o m a s . Vis i 
gėrėjosi šokiais ir šokėjais, 
gražiai susišokusiais, bet jie 
ypač patiko senesnės kartos 
čia gimusiems lietuviams, 
kurie tokias pramogas rečiau 
mato. 

Aišku, šitokio masto rengi
niai galimi tik su gera talka, 
kurios, ačiū Dievui, mums 
parapijoje dar netrūksta. Salę 
tvarkė: Klemensas Praleika, 
Gediminas Klimas, Algis 
Kitmanas, Povilas Trucilaus-
kas Gis dirbo ir prie baro), 
Antanas Rubonis, Adomai
čiai ir Meižiai. Virtuvėje dirbo 
i r š e i m i n i n k a v o I r e n a 
E i t m a n i e n ė ( v y r i a u s i a 
š e i m i n i n k ė ) , A n t a n i n a 
A d o m a i t i e n ė , E l i z a b e t h 
Checklick, Elena Trucilaus-
kienė, Marija Kemežienė ir 
J a n e Meižienė. Knygas tvarkė 
ir jas pardavinėjo Algis 
Ei tmanas , lėles ir juostas bei 
margučius — Ilona Meižytė, 
laimėjimus pravedė Angelė 
Stankaitienė. Lietuvišką sody
bą, be abejo, pastatė, geriau 
sakant, perstatė parapijos 
salėje jos architektas ir staty
tojas Stasys Adomaitis. 

Š i o j e š v e n t ė j e t e k o 
susipažinti su vyskupijos 
a t s tovu Char les Bartek, 
kuriam „The Beacon" (diecezi
jos savaitraštis) patarė šią 
šventę aplankyti. Jis kilęs iš 
slaviškos šeimos (tėvas slova
kas, motina lenkė). Jis viskuo 
labai domėjosi, patiko jam ir 
valgiai, ir prašė lietuviškų 
receptų. Nuvedžiau jį prie 
knygų stalo ir parodžiau 
Lietu viską virėją anglų kalba. 
Jis labai apsidžiaugė, ją 
nusipirko ir sakė padova
nosiąs savo motinai. 

Kaip minėjau, visi parapie-
čiai mielai talkina, kai yra 
reikalas, bet šia proga norė
čiau ypač paminėti vieną 
šeimą ir ne tik už šią talką, 
bet, iš viso, už jų aktyvų daly
vavimą parapijos gyvenime ir 
rėmimą visų lietuviškų reika
lų. Iš tikrųjų, tai čia jau ne tik 
šeima, bet trys generacijos, 
kurias kiekvieną sekmadienį 
matome ir bažnyčioje lietu
viškose pamaldose ir visuose 
renginiuose. Ir ne tik iiįįrovų 
pusėje, bet visus dirbančius. 
Čia jau jie visi buvo anksčiau 
vardais paminėti, tai čia tik 
susumuosiu. Tos trys gene
racijos yra: seneliai — Anta
nina ir Stasys Adomaičiai, jų 
vaikai — jauni tėvai — Jani
na ir Almantas Meižiai ir šių 
vaikai, Adomaičių vaikaičiai 
— Denis, Raimondas ir Ilona. 
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Tarp kitko, Denis ir Raimon
das (Denis jau kolegijos 
studentas), pripratę iš mažens, 
dar ir dabar sekmadieniais 
patarnauja Šv. Mišioms. Jei 
mūsų parapijose visi lietuviai 
būtų taip susipratę ir tokie 
uolūs visuose mūsų reikaluo
se būtų ir bažnyčios ir 
pramogų salės dar pilnos. Jei 
šie gali, galėtų ir kiti. Deja! 

A. Masionis 

Pirm 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS ia CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
ifi ODOS CHIRURGIJA 

(Augl'ai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai . 434-5449 ; ve kia 24 vai.) 
, antr.. ketv , penu nuo 12 iki 6 v v 

Turėk drąsos didiesiems 
sryvenimo sopuliams ir kant
rybės mažiesiems; o kai sun
kiai atidirbęs baigsi savo die
nos uždavinį, ramiai užmik. 
Dievas budi. 

Victor Hugo 

DR. LINAS A. StORYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v.v. 
Svsitarimui skambint 436-S566 

O f s . 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BL1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal su si ta nm a 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LL 5-0348 Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

p-°; antr 12-o: penkt 10-12; 1-o. 

Ofs. t e l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ave.. 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm., antr, ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

Ofiso tel . - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKSA 
V A I K U L I G O S 

6441 S . Pulaski R d . 
V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
WA 5-2t>70 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandi>s pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusiu venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kecizie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių l>gos 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. RE-llance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
•Lietuvis gydytojas 

3925 W * t t 59th S t rMt 
Vai: pirm., antr., ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak. 
Trec. ir sežt. uždaryta 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6 1 3 2 S. Ked7ie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave. . Elgin, III. t>0120 

Tel. 742-0255 
Valandas pa^al susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DAM'V GYDYTOM 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia ; vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 S o . 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 ik: B vai vak 

išskvrus treč". Sešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteies r bendrop praktika 

2 6 5 9 W 59 St. Ch icago 
Tai . 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3 2 0 0 W. 81%t Street 
O f i s o tel. RF 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OITOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

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

Vai pasai susitarimą Uždarvta troč. 

Dr Tumasomo ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 VVest 7Ht Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai : pirm . antr , ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu lifto 

2636 W. 71 «t St.. Chicago. III. 
Tai.: 43*4100 

11800 Southw«tt Higtmay 
Pilot Hatghts. UI. 604S3 

(312) 3*1-0220 .3121 3614222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

m O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1 -4 p p ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

O f i s o tel. 776-2880. rez. 448-5545 
Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
4.M-2123 

Tirm 2-7 Antr ;r 
ketv <M:. Penkt 2-7 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gvdvtotas 

Kalbame lietuviškai 
6 1 6 5 S. Archer Ave. (prie Austin1 

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



Krikščionis: 

KENČIANTYSIS 
TARNAS 

Didžioji savaitė. Mūsų praban
giame, šiaurinio pusrutulio vaka
r i e t i š k a m e pasaulyje vyks ta 
kažkas ypatingo. Minime asmenį, 
kurio misija žmogišku mastu 
nepasisekė, kurį suareštavus nė 
vienas iš jo gausių sekėjų, gerbėjų 
negynė , prieš jo a r e š t ą 
neprotestavo. Anaiptol, minios 
š a u k s m a i s p r i t a r ė jo 
nukryžiavimui kaip kriminalo, 
kur i s dėl tos mirties pagal savo 
religijos įstatymą net nebeturėjo 
teisės į „bažnytines" laidotuves. 

Mišių skaitymuose Didžiąją 
savaitę mąstome apie kančios 
prasmę Kristaus misijoje. Mūsų 
krašto kultūroje tai labai aktu
alu, kai nuo mažiausių nepa
togumų brukami vaistai, kai 
chroniškų ligų ištiktiesiems ar se
natvės naštos nepanešantiems 
siūloma savižudybės išeitis kaip 
priemonė ne tik kančios išvengti, 
bet ir savo orumą išlaikyti, nes gi 
palaipsnis visų kūno funkcijų 
sena tvė je ne tek imas — ta i 
žmogaus visiškas suniekinimas 
ir gėda, ar ne? Padėti savižu
džiui kančią užbaigti mirtina in
jekcija — gi humaniškiausias 
veiksmas? t a ip , jei mes lygūs 
mylimam šuneliui, kuriam nepa
gydomai susirgus, jį sunaikinti 
yra humaniškas elgesys, nes jo 
kančia prasmės nebeturi. Bet ar 
mūsų, žmonių, ir dar krikščionių 
gyvenimo prasmė tėra t ik savo 
a r t imies i ems ir v isuomenei 
džiaugsmą, naudą duoti ir, kai to 
nebegalime, tai humaniškiausia 
mūsų kentėjimus nužudymu 
užbaigti? Ar mūsų gyvenimas tik 
tol prasmingas, kol viskas eina 
pagal mūsų planą? Ar tame buvo 
Kristaus gyvenimo prasmė? 

Didžiosios savaitės pirmų trijų 
dienų Mišių skaitymai padeda 
suprasti Kristaus kančios prasmę 
— tiek vadinamose Kenčiančiojo 
Tarno giesmėse pranašo Izaijo 
knygoj, tiek ir evangelijų ištrau
kose. Krikščionys nuo seno jas 
suprato kaip pranašystes apie 
Kristų, kaip jo misijos definiciją. 
Evangelijose jos pasirodo Kris
taus lūpose: jis pats jomis supra
to savo misiją. Todėl ir mes, per 
krikštą pašaukti juo sekti, jose 
rasime ir savo gyvenimo prasmę. 
Pirmoji giesmė (Izaijo 42:1-7) 

išryškina Dievo tarno, t.y. ir pa
t i es Kr i s t aus ir mūsų , jį 
sekančiųjų, pašaukimą: „Aš, 
Viešpa ts , p a š a u k i a u tave 
teisybėje, paėmiau tave už rankos 
ir sergėjau tave; aš padariau iš 
tavęs sandorą tautai, šviesą pago
nims, kad atmerktumei aklųjų 
akis, kad išvestumei iš kalėjimo 
belaisvius, iš slėptuvės tuos. 
kurie gyvena tamsybėje". Tai 
įspūdingas pašaukimas, bet kur 
jame kančia? Giesmės pradžioje 
Dievas pasako, kodėl j is šį savo 
tarną pamilo ir palaiko: „Jis 
nešauks, nežiūrės asmens, ir 
nesigirdės jo balso lauke. Jis 
nesulaužys sutrintos nendrės ir 
neužgesins rusenančios dagties; 
jis vykdys teisėtumą pagal tiesą". 
Reiškia, teisėtumui vykdyti jis 
nenaudos nei prievartos, nei 
jėgos, nei smurto, o Dievo Dvasią. 
J i s negali pasyviai pasitenkinti 
esama neteisėtumo santvarka, o 
y ra pašauktas vykdyti Dievo 
teisėtumą. 

Čia ii glūdi Kristaus ir kiek
vieno jo sekėjo kančios užuomaz
ga. Tačiau Viešpats savo tarną 
užtikrina: „Aš... paėmiau tave už 
rankos ir sergėjau tave" — nėra 
reikalo bijoti kančios, galime 
pasitikėti Dievu — Kristaus ir 
mūsų tėvu. O kad Kristaus 
sekimas pareikalaus kančios, 
buvome užtikrinti ir pirmadienio 
evangelijoje (Jono 12:1-11), kur 
rašoma apie Kristaus prikeltą 
krikščioniškam gyvenimui Lozo
rių: „Aukštieji kunigai dabar 
nusprendė nužudyti ir Lozorių, 
nes daugybė žydų per jį 
atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų". 

Antradienį, ant roj giesmėj 
(Iz 49:1-6) Tarnas supranta, kad 

jis sunkius dalykus sako savo 
laiko žmonėms ir kad tai gali net 
jo gyvybę kainuoti, bet jis vis tiek 
žino, kad Dievas jį saugo: „Jis pa-

JURGIS MATULAITIS -
VYSKUPAS DIPLOMATAS 

darė mano burną lyg aš t rų 
kalaviją ir dengė mane savo 
rankos šešėliu". Nors per tarną 
Dievas vykdo teisybę, ta rnui 
dažnai gali atrodyti, kad jo 
pastangos bergždžios, t ač iau 

tame ir pasirodo Dievo, ne tarno, 
veikimas: „Aš tariau: vargau 
veltui; be priežasties ir be naudos 
eikvojau savo jėgą; todėl mano 
teisė pas Viešpatį ir mano darbas 
pas mano Dievą". Mūsų gyve
nimo vertė sprendžiama ne 
žmogišku, o dievišku mastu; 
mums tepriklauso išgirsti Dievą 
ir jo valią vykdyti, o rezultatus 
vertinti — tai Dievo darbas. 
Antradienio evangelijoje (Jono 
13:21-23, 36-38) ir pats Jėzus ži
nojo, kad jo artimiausieji moki
niai jį išduos. Ką jis galėjo pa
galvoti , ma tuodamas savo 
pašaukimo, gyvenimo pasise
kimą, jei žinojo, kad tie, kuriems 
jis paveda savo darbą tęsti, jį 
išduos? Tokį vertinimą Kristus 
paliko savo Tėvui, o pats t iktai 
vykdė jo valią, pilnai Tėvu 
pasitikėdamas, drąsiai eidamas 
net į mirtį. Dėl to, kad jis žinojo 
savo pašaukimą ir jį vykdė, 
kančia jo nebaugino, nes jis pasi
tikėjo savo Tėvo meile. 

Trečiadienį trečioj giesmėj (Iz 
50:4-9) išgirstame, kaip Tarnas 
savo kančią supranta kaip Dievo 
mokymą, bet kad per šį mokymą, 
kad ir kaip skaudų, kad ir kaip 
pažeminantį, Viešpats pats savo 
tarnui padės, jį parems: „Rytą 
žadina jis man ausį, kad aš 
klausyčiaus jo, kaip mokytojo... o 
aš neprieštaravau, nesitraukiau 
atgal. Aš daviau savo kūną 
mušantiems ir savo skruostus 
raunantiems; aš nenugręžiau 
savo veido... Viešpats Dievas 
mano padėjėjas, todėl aš nebuvau 
sugėdintas; todėl aš padariau 
savo veidą kaip titnagą, ir aš 
žinau, kad nebūsiu sugėdintas". 
Ne mums spręsti, kurios mūsų 
kančios, ligos ar senatvės, mus 
žemina ar gėdina. Jei tarnaujame 
Dievui, klausomės jo mokymo, jis 
mūsų padėjėjas ir niekas mūsų 
sugėdinti negali. Todėl nebijome 
kančios. Evangelijoje (Mato 
26:14-25) Jėzus parodo kančios 
ryšį su Eucharistijos auka. Jėzus 
net ir su jį išduodančiu Judu 
laužia savo kūno duoną, nes tai 
yra tos naujosios sandoros esmė, 
kuria Dievas padarė savo tarną, 
kaip sakoma pirmoje Tarno 
giesmėje (Iz 42:6). Kančios baimė 
nesulaikė Jėzaus nuo meilės savo 
mokiniams. 

Kančios nebijančių mylėtojų ir 
šiandien krikščionių tarpe apstu. 
Viena sunkiai serganti lietuvė 
Amerikoje išgirdo Dievo 
kvietimą laišku ištiesti draugys
tės ranką vienai LKB Kronikoje 
paminėtai krikščionei Lietuvoje. 
Iš Lietuvos j i s u s i l a u k ė 
nes i t ikėtos k r ikšč ion i škos 
paguodos, kuri šią savaitę ir mus 
visus sustiprinti gali . „Liga 
tikrai yra sunki našta ; visi 
stengiamės pabėgti nuo jos — 
bijomės, nenorime, bet Kristus 
taip pat kentėjo, nupirkdamas 
mums dangų. Gėris yra toks 
dalykas, už kurį reikia brangiai 
mokėti. Todėl priimkime su meile 
iš jo rankų šį kryželį; jei duoda, 
matyt, kad mums reikalinga. J i s 
tik vienas žino. kada ir kas mums 
daugiausia duos naudos... Tegul 
daugelis šių žingsnių bus įrašoma 
į Amžinybės knygą, jeigu ne 
aukso, tai bent sidabro raidėmis; 
nu ir bus didžiulis tur tas , kuriuo 
galėsi pasidalyti su savo šeima, 
tauta ir visa žmonija, gal ne tik 
danguje, bet ir šioje žemėje. Kiek
vienas mūsų darbas — gėris, 
auka ar blogis — viskas eina į 
bendrą žmonijos fondą ir iš ten 
Visatos Valdovas mums skirsto... 
Brangūs tautiečiai, sveikinu Jus 
su artėjančiomis Kristaus Pri
sikėlimo šventėmis. Tai pergalės 
šventė, kovoje gėrio prieš blogį. 
Semkimės iš Jo jėgų ir mes 
nugalėsime, ir mes nugalėsime 
blogį ir mes po kančių su 
Pergalės vėliava įžengsim laim-
ingon amžinybėn!" 

a.j.z. 

P a s k e l b u s L ie tuvos nepri
klausomybę 1918 meta is va
sario 16 d., l i e tuv ia i , ypač 
k r i k š č i o n y s d e m o k r a t a i , 
rūpinosi ir da rė visa, kad Vil
niuje bū tų p a s k i r t a s lietuvis 
vyskupas, nes Vi lniaus vyskupo 
sostas buvo tuščias . Šiuo t iks lu 
buvo nuvykę į Muencheną kun. 
K. Olšauskas ir A. Stulginskis 
prašyti nuncijų arkiv. E. Pacelli 
paski r t i Vilniuje lietuvį vys
kupą. K a n d i d a t u į Vilniaus 
vyskupus j ie suminėjo kun. J. 
Matulaitį , Marijonų vienuolijos 
generolą. 

Pa t s k u n . J . Matu la i t i s apie 
savo kand ida tū rą į Vilniaus 
vyskupus sužinojo, kai 1918 
metų kovo mėnesį atvyko į Vil
nių. J a m šią žinią pirmasis pra
ne šė t u o m e t i n i s vyskupi jos 
a d m i n i s t r a t o r i u s p r e l . 
Michalkevičius. Vėl iau tą pačią 
žinią j a m perdavė Kaune vysk. 
P . Karevičius. D a r ė visa, kad 
įt ikintų visus tuos , kurie galėjo 
tu rė t i į takos , jog Bažnyčiai ir 
Lietuvai bū tų ger iau, je i jis 
l iktų vadovauti vienuolijai. Lie
tuvos Tarybos ats tovams, kur ie 
prašė jį su t ik t i t a p t i Vilniaus 
vyskupu, po ilgų ginčų i r įro
dinėjimų paga l iau pasakė: „Na 
ką gi, je i L ie tuva i mano auka 
yra re ika l inga , aš neats isakau. 

P R E L . L A P A S TLLABA 

Bet žinokite, kad jūs mane 
s iunčiate į pražūtį. Pavojaus aš 
nebijau ir savo asmens aš ne
brang inu , tik baugu, kad aš 
s ave p a a u k o s i u ir nieko 
negalėsiu padaryti" (Cit. A. 
Kučas , op. cit., 213s>. 

Griebėsi dar paskutinių ban
d y m ų gintis nuo vyskupo 
mitros. Specialiu raštu kreipėsi 
į apaštališką vizitatorių Lenki
jai ir Lietuvai mons. A. Ratti. 
Nuvyko asmeniškai j Muenche
ną pas nuncijų arkiv. E. Pacelli. 
Deja, visa buvo veltui. Vatikano 
sprendimas buvo padarytas. 
Spalio 22 dieną buvo gautas iš 
mons. A. Ratti pranešimas, kad 
yra paskirtas Vilniaus vyskupu. 
„Tą naktį, rašo savo dieno
raštyje, negalėjau miegoti. Pa
j u t a u visą naštą, k u r i ant 
m a n ę s užgriuvo. Man buvo 
sunku , bet reikėjo susitaikinti 
su Dievo va l ia" 'Diar ia III, 
124). 

Konsekracijos iškilmės vyko 
K a u n o katedroje 1918 metais 
gruodžio 1 d. Konsekravo vysk. 
P. Karevičius. Jam asistavo 
Vi ln iaus kapi tu los ats tovas 
prel . Bajko ir Seinų vyskupijos 
atstovas prel. M. Dabrila. Iškil
mėse dalyvavo žymūs dvasiš-

Vaclovas Kleiza, Lietuvos generalinis konsulas Chicago.'e. sveikina premi
jas laimėjusius po įteikimo Jaunimo centre. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

kiai , vyriausybės atstovai ir 
gausi m i n i a tikinčiųjų. Po iš
k i lmių ka t ed ro je buvo iš
kilmingi pietūs su gausiais svei
k i n i m a i s ir l i n k ė j i m a i s . 
Vyskupas Jurgis atsakė t r imis 
kalbomis: lietuviškai, lenkiškai 
ir rusiškai. Jo kalba buvo pilna 
nuolankumo ir meilės visiems. 

Ingresas Vilniaus katedroje 
įvyko gruodžio 8 d. Ingreso pro
ga, kaip buvo laukta , ats irado 
n e s k l a n d u m ų t a r p e t n i n i ų 
grupių, t.y. lietuvių, lenkų ir 
gudų. Lenka i ypat ingu būdu 
reikalavo, kad nebūtų kreipia
masi į gudus. Ganytojas pasakė 
pamokslą lenkiškai ir l ietuviš
kai, pabrėždamas, kad a te ina 
kaip t ėvas visiems. J i s sakė: 
„Noriu jums būt i ne k u o kitu, 
kaip t i k tėvu ir ganytojum, 
Kris taus sekėju. Mano darbo 
dirva — Kris taus kara lys tė . 
Mano partija — Kristus" (Cit. A. 
Kučas, op. cit., 228s). Po ingreso 
ka ted ro je buvo p r i ė m i m a s 
visuomenės atstovų vyskupo 
rezidencijoje. Čia tuojau pasi
reiškė rivalizacija bei tryni
masis tarp taut in ių grupių. 
Lenkai reikalavo sau pirme
nybės. Vyskupui kėlė provo
kuojančius reikalavimus. Gany
tojas buvo kantrus. Stengėsi pa
tenkint i ir respektuoti visus, 
s ta tant save aukščiau t au t in ių 
ir politinių kivirčų. 

Polit inė padėtis, vokiečiams 
kap i tu l iuo jan t ir Maskvo je 
viešpataujant bolševikams, pa
s ida rė sunk i ir pavo j inga . 
Bolševikų kar in ia i da l in i a i 
žygiavo į Lietuvą ir artėjo pr ie 
Vilniaus. 1919 metais sausio 5 
d., vokiečiams p a s i t r a u k u s , 
Vilnių užėmė lenkai legionie
riai . Bet po trijų dienų Vilnių 
užėmė bolševikai. Lenkai legio
nieriai paskubomis išsinešdino. 
Bolševikai tuo tarpu da r nedrįso 
imtis priemonių prieš Bažnyčią. 
Tačiau reikėjo budėti ir steng
tis laviruoti, kad būtų galima iš
v e n g t i didesnio blogio. Ba
landžio 19 d. lenkai legionieriai 
vėl užėmė Vilnių. Bolševikai 
pas i t raukė. 

1919 balandžio 19 d. lenkų ka
r iuomenė, Želigovskio vado
vaujama, užėmė Vilnių. Pra
sidėjo nauja era, k u r i nedaug 
žadėjo lietuvišos k i lmės vys
kupu i J. Matulaičiui . 

1925 metais vasario 10 dieną 
Lenkijos vyr iausybė suda rė 
konkordatą su Šv. Sostu. J a m e 
b u v o n u m a t y t a V i l n i a u s 
vyskupiją pakelt i į arkivys
kup i j ą su ke l iom sufraga
ninėmis diocezijomis. Šiuo Šv. 
Sostas siekė prieš lenkų norą 
maty t i Vilnių kaip sufraganinę 
dieceziją p r i k l a u s o m ą nuo 
V a r š u v o s , p a d a r y t i n a u j a i 

sukurtą Vilniaus arkidieceziją 
k a i p s a v i s t o v ų b a ž n y t i n į 
vienetą, kad šiuo būdu naujas 
patvarkymas lietuviams būtų 
m a ž i a u s k a u d u s . T a č i a u 
konkordate buvo numaty ta , 
kad, skiriant vyskupus, Šv. Sos
t a s turi atsiklausti vyriausybes, 
a r ši ne tur i prieš kandidatą 
politinio pobūdžio kliūčių. Pagal 
šį nuostatą turėjo eiti ir naujo 
Vilniaus arkivyskupo skyrimo 
patvir t inimas. Vysk. J. Matu
laičiui buvo aišku, kad lenkų 
vyriausybė politiniais sumeti
mais nesutiks jį priimti kaip 
naują Vilniaus arkivyskupą. 
Buvo net pavojus, kad, Va
tikanui spiriantis jį patvirt inti , 
galėjo būt i i š t remtas iš krašto. 

Turint visa ta i prieš akis , sep
tynerius metus kentėjęs nuo 
lenkiškų e lementų intrigų ir 
skundų, vysk. J . Matulai t is 
apsisprendė prašyt i Šv. Sostą 
atleisti jį iš vyskupo pareigų 
Vilniuje. Po pakar tot inio pra
šymo 1925 liepos 14 d. kard. 
Gasparri a tsakė, jog Šv. Tėvas, 
nors ir a p g a i l e s t a u d a m a s , 
sutiko priimti atsistatydinimą 
iš Vilniaus vyskupo pareigų. 

Pa l ikęs V i ln ių , v y s k . J . 
Matulaitis pro Varšuvą išvyko 
į Romą. Čia atsirado 1925 metų 
rugpjūčio 5 d. Po kelių dienų 
buvo pri imtas audiencijoje pas 
popiežių Pijų XI. Popiežius 
priėmė labai šiltai ir čia pat 
leido marijonams atidaryti savo 
namus Romoje. Būdamas Romo
je dėjo pastangas įsteigti Romoje 
Collegium M a r i a n u m . Šiuo 
tikslu iš Amerikos pars ikvietė 
į Romą kun. K. Rėklaitį. Bet 
popiežius Pijus XI gruodžio 7 d. 
vysk. J . Matulaitį pakėlė į 
a r k i v y s k u p u s ir p a s k y r ė 
a p a š t a l i š k u v i z i t a t o r i u m 
Lietuvai. 

Naujas i s a r k i v y s k u p a s ir 
apaštališkasis vizitatorius J . 
M a t u l a i t i s K a u n ą p a s i e k ė 
gruodžio 13 d. Geležinkelio 
s totyje ga rb ingą j į svečią 
pasitiko vyriausybės, dvasiš
kuos ir katalikiškų organizacijų 
atstovai. 

Arkivyskupo J. Matulaičio 
Lietuvoje l aukė sunkus darbas. 
Visų pirma reikėjo nuramint i 
lietuvių visuomenės įkaitusias 
nuotaikas pr ieš Šv. Sostą dėl 
konkordato su Lenkija ir ta
r i a m o V i l n i a u s a t i d a v i m o 
l e n k a m s . N ė v i e n a s k i t a s 
nebuvo l ab iau kompetent ingas 
ir autor i te t ingas kalbėt i ir įti
k in t i l ie tuvius, kad Šv. Sostas 
nieku būdu neišdavė Lietuvos 
reikalų, be t , priešingai, yra 
pasirengęs ir daro visa Lietuvai 
padėti t a rp tau t inė je plotmėje. 

Ant ras didis uždavinys, kurį 
a rk iv . J . M a t u l a i t i s turėjo 
į v y k d y t i , t a i L i e t u v o s 
bažny t inės provincijos įstei
gimas. Reikėjo steigti naujas 
vyskupijas, nus ta tan t joms teri
torijas. Par inkt i ir pristatyti Šv. 
Sostui kand ida tus į vyskupus. 

kur iems turėjo bū t i pavestos 
naujos vyskupijos. Palyginamai 
per t rumpą laiką paruošė pro
j e k t ą į s t e ig s imos Lie tuvos 
b a ž n y t i n ė s provincijos. Su 
paruoštu projektu 1926 kovo 
mėn. pradžioje išvyko į Romą 
gaut i Šv. Sosto patvirt inimą. 
S u t i k i m a s buvo duotas be 
esminių pataisymų. Ir balandžio 
4 dieną per Vylykas Šv. Tėvas 
Pijus XI apaštal iška konsti
tucija . .L i tuanorum Gen te" 
of ic ia l ia i į s t e igė Lie tuvos 
bažnytinę provinciją. Kitą dieną 
buvo nominuoti nauji vyskupai. 
Kauno arkivyskupu ir metropo
l i tu buvo paski r tas J. Skvi
reckas. Telšių vyskupijos or
d inaru — J. Staugait is , Pane
vėžio vyskupu ordinaru — K. 
P a l t a r o k a s , K a i š i a d o r i ų 
vyskupu ordinaru — J. Kukta ir 
Vilkaviškio vyskupu pagelbi-
ninku — M. Reinys. 

Su tva rkęs Lietuvos bažny
t i n ė s provincijos įsteigimą, 
arkiv. J . Matula i t i s išvyko į Š. 
Ameriką. Buvo kviestas daly
vauti Tarptaut iniame eucharis
t i n i a m e kongrese Chicagoj, 
kuris vyko nuo birželio 20 iki 24 
dienos. Arkiv. J . Matulaitis, 
kurį lydėjo kun. P. Būčys, pabu
vo Amerikoje t r is mėnesius. Čia 
aplankė tiek marijonų įstaigas, 
t iek daugumą lietuviškų pa
rapijų. Grįžo a tga l į Lietuvą 
rugsė jo mėnes į . Gr įžus į 
Lietuvą, buvo ras ta jau nauja — 
kairiųjų — vyriausybė. J i buvo 
aiškiai nepalanki Bažnyčiai. 
Bet gruodžio 17 d. įvyko karinis 
perversmas. Nauja vyriausybė, 
vadovau jama A. Smetonos, 
panoro nedelsiant sunormuoti 
san tyk ius su Šv. Sostu. Pats 
prezidentas A. Smetona prašė 
arkiv. J. Matulait į paruošti 
konkordatui projektą. J is net 
siūlė, kad kaip pavyzdį galėtų 
imti Bavar i jos konkordatą. 
Intensyvūs pasi tar imai vyko 
1927 metų sausio mėnesį. Deja, 
sausio 27 d. arkiv. J. Matulaitis 
nelaukta i mi rė . Konkordatas 
buvo suredaguotas ir pasi
rašy tas 1927 rugsėjo 27 d. Bet 
t ikras is jo autorius j au buvo 
danguje. 

I R A N E S L O P I N A M A 
KRIKŠČIONYBĖ 

I ranas , k u r dauguma yra 
m u z u l m o n a i . s t e n g i a m a s i 
maž inan t mis ionier ių skai
čių „užtroškinti Bažnyčią be for
ma laus persekiojimo'", sako 
kun. Francis Mulligan, airis 
salezietis misionierius išdirbęs 
I rane 36 me tus ir paprašytas 
Iraną apleisti. Tačiau, jis sako. 
islamiečiai fundamentalistai, 
kur ie prieš aštuonerius metus 
nuver tė I rano šachą Muham-
mad Rėza Pahlevi , pataisė 
moral inę aplinką Vidurinių 
Rytų kraštuose. O krikščionybė 
plečiasi , než iū r in t valdžios 
pastangų ją apriboti. 

HIMALAJŲ 
KALNUOSE 
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J ų m a ž a 3 metų mergytė laksto aplinkui su 
dviem kiek vyresnia is nepaliečiais vaikučiais. J u o s 
Lee anksč i au įsūnijusi, ka i jų senelė persikėlė pas 
ją gyvent i ka ip virėja. Jos mergytė gana baili, nieko 
neka lba , tuo tarpu t a m s ū s vaikučiai linksmai Šoki
nėja apl inkui , nepalietiškai čiauškėdami. Kokia jos 
ateitis?.. Tėvų gyvenimas irgi savotiškas. Lee ruošia
si išvykt i trijų mėnesių kelionei į Tibetą, keliaudama 
per H ima la jus su vienu Sherpa . Kai paklausiu, koks 
y r a jos pagr ind in i s t ikslas, sako, kad norinti piešti 
k a l n ų vaizdus. . . O tėvas rengiasi išvykti į Indiją 
m e t i n i a m muzikos festivaliui. 

V a k a r e — grupės atsisveikinimas Tibeto resto
r ane . Sus i renkame visi, į skai tant šerpas ir mūsų 
buvus ius virėjus. Pirmą kar tą visi sėdime prie vieno 
s talo. Tibet iet iškas ma i s t a s y r a toks, kokio mes Tibe
te t ikrai negavome. Indai pi lni įvairiausiai paruoštų 
ryžių ir maka ronų patiekalų. Bet man skaniausi yra 
t ikri l ietuviški ka ldūnai , kurie turbūt visame 
pasau ly je su mažomis variacijomis y r a gaminami. 
Lygia i , k a i p ir blynai , kurie įvairiais pavidalais pasi
rodo a n t kiekvieno meniu. Kiek mes tų nepnlietiškų 

„chapati" kelionėje privalgėme! M a n vis būdavo 
įdomu žiūrėti, kaip virėjai juos an t karštų akmenų 
užmeta ir j ie išsipučia, kaip bal ionai i r vėl supliūška. 

P o vakar ienės išsibučiuoįame su Lee, kurios 
nebematysime, ir a ts isveikiname su šerpomis ir virė
jais, kuriems paliekame d a r kelis maišus savo 
apiplyšusių ba tų ar drabužių. 

Sandy i r Sandra dar pasi l iks Nepalyje. Sandy 
anks t i rytą iškeliauja į kitą ekspediciją, kur lips pat i 

viena tik su vienu Sherpa — palydovu. Ji planuoja 
ateityje, k a i baigs medicinos studijas, grįžti į 
Katmandu praktikai . Tuo t a rpu Sandra sako 
susiradusi prancūzų ekspediciją, kuriems reikia ver
tėjo, ir ji vėl lipsianti į ka lnus su ja is . Tik tiek gerai, 
kad per nak t į jos nuomonė pasikeičia ir, matyt , 
pasitarusi su motina, nu t a r i a pasil ikti K a t m a n d u 
mokytis Nepalio kalbos. Sako, per „International 
living' ' organizaciją galinti apsigyventi su vietine 
šeima ir mokytis kalbos. Maty t i r tie jos p lana i 
pasikeitė, kadang i grįžę po kelių savaičių gavome i š 
jos atvirutę iš Australijos. Rašo apie nardymą po 
Grea t Barr ier Reef ir planuoja skridimą į Naująją 
Zelandiją. Apie arklių t reniravimą nebeužsimena... 

Kitą rytą, dar kar tą perėję ga tve pro kara l i aus 
rūmus, vyks tame į aerodromą. Visose gatvėse didžiu
l iai plakatai , sveikinantieji pietų Azijos konferen
ciją. Per radijo girdime angl iškai kalbantį Nepalio 
karalių, sveikinantį delegatus. Ka lba gana gražiai, 
primena, k a d žmonių ekonominės gerovės pakėli
m a s yra p i rmas ir svarbiausias uždavinys. 

Lauke pradeda lynoti. Kokia laimė, kad per visą 
mūsų ka lnų kelionės laiką turėjome puikų saulėtą 
orą ir žydrą dangų. Esu skaičiusi aprašymų, kur 

žmonės, atvykę keliauti, kalnų visai nepamatė per 
debesis i r lietų. Neįsivaizduoju lipimo ta i s siaurais 
t aka i s lietui lyjant ir be jokio vaizdo priešakyje. 

Žiemos metas yra geriausias mūsų keliautoms 
aukštumoms. Į galą vasar io mėnesio pasidaro šilta ir 
tuoj l aba i karš ta , kad reikia iš karto keltis žymiai 
aukščiau. I vasa ros galą prasideda didieji lietūs — 
mansūna i , kurie didžiausia jėga viską plauna ir n e š a 
žemyn. Upės v e r d a sunkiausias uolas ir išplauna 
viršutines terasas , kurios turi būti vėl atstatytos. 
Sako, esą nepapras ta i gražu, ka i rododendros savo 
žiedais papuošia ka lnus iki 10.000 pėdų aukščio, bet 
tuo pačiu metu miškai yra pilni dėlių, kurios k ren ta 
ant keliautojų nuo medžių, nes jos jaučia praeinan
čio kūno šilimą. 

Iki paskut inės minutės Sa rkay yra paslaugus ir 
sutvarko visus formalumus. Atsisveikinant jis užde
da m u m s an t kaklų i lgas bal tas skraistes pagal seną 
Tibeto paprotį. 

Vienas iš pirmųjų keliautojų po Nepalį buvo dr. 
Stephen Bezruchta (Amerikos ukrainietis). Savo 
knygoje „ Įvadas kelionėms po Nepalį" jis sako: 
„Nepalis gali tave pakeisti, bet nebandyk keisti 
Nepalio. Stebėk kiekvieną savo žingsnį, nes visur 
tave supa labai subtilus ba lansas . Parsivežk suve
nyrus savo dvasioje ir savo galvoje, o ne kišenėse. 
Nepalis nėra tik mažas k raš tas žemėlapyje, bet y ra 
gyvenimo patir t is , i š kurios mes visi gal ime 
pasimokyti" (Stephen Bezruchka. .AGuideto Trekking 
in Nepal). 

(Pabaiga) 
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HARTFORDE, CONN. 
PAGERBTAS 

MUZ. J. PETRAITIS 
A. MASLAUSKAS 

Vasar io 8 diena išaušo 
saulėtas sekmadienio rytas. 
Devinta vai. parapiečiai skubėjo 
į Švč Trejybes bažnyčią 
Mišioms. Rinkosi daugiau kaip 
paprastą sekmadienį. Mišrus 
cboras skubėjo ant vargonų. 
Visi norėjo dalyvauti, pagerbti 
Hartfordo lietuviams nusipel
niusį choro vadovą muziką 
muziką Jurgį Petkaitį. 

Mišias aukojo kun. A. 
GurkHs. MIC. Maldas skaitė dr. 
Alfonsas Stankaitis. 

Jurgis Petkaitis yra daug nu
sipelnęs ne tik Hartfordo lietu
viams, bet kaip muzikas 
pripažintas ir svetimųjų tarpe. 
Po Mišių dalyviai susirinko į 
parapijos salę jį pagerbti. Susė
dus prie gražiai šeimininkių pa
ruoštų stalu, buvo laukiamas 
iškilmių pagrindinis narys Jur
gis Petkaitis su žmona Irena 
Jankauskaite ir jų šeimos arti
maisiais. Petkaičiams įėjus, juos 
pasitiko Rima Dzikaitė ir Linas 
Simonaitis. Jie prisegė Jurgiui 
ir Irenai po baltą gvazdiką, o 
publika nepagailėjo plojimo. 
Jiems užėmus vietą prie garbės 
stalo, LB Hartfordo apylinkės 
pirmininkas Alfonsas Dzikas 
tarė išsamų iškilmių atidarymo 
žodį. Supažindino publiką su 
garbes svečiais ir pakvietė 
kleboną kun. Juozą Matuti 
sukalbėt i maldą. Kadangi 
svečių tarpe buvo ir vien anglų 
kalba kalbančių, klebonas 
sukalbėjo malda angliškai. Po 
maldos tolimesnį programos 
vadovavimą perdavė dr. Alfon
sui Stankaičiui. 

Dr. Stankaitis paminėjo, kad 
iki šiol Jurgio gyvenimo knyga 
beraštė, bet turtinga. Jis vargo
nininkas, chorvedys, muzikos 
mokytojas, visuomenininkas. 
Tačiau ne Jurgis pasirinko šį jo 
gyvenimo kelią. Jam parinko jį 
aplinka. 

Šventas Raštas moko. kad 
mes esame tuo. kuo Dievas iš 
mūsų nori, kad būtume. Dievas 
nori. kad būtume įsipareigoję 
mūsų pačių ateičiai. Taigi 
Jurgiui Aukščiausias skyrė tokį 
gyvenmo kelionės lapą. kokį jis 
norėjo, kad tarnautų bažnyčiai 
ir tautai. Jo gyvenimo darbus 
nepamirš užrašyti angelai. 

Jurgis Petkaitis gimė 1926 
metais rugpjūčio 12 diena Lie
tuvoje. Pajevonyje. Ten. 
būdamas vienuolikos metų. 
lanke pradžios mokykla. Moky
tojas Ankudavičius kartais į 

klasę atsinešdavo smuiką. 
Jurgis smuiku labai susidomėjo, 
ypač smuiko balso skardumu. 
Paprašė mokytojo pamokyti juo 
groti. Tai buvo pradžia Jurgio 
ateičiai. 

Jurgis Petkaitis nuo pat ma
žens pasižymėjo darbštumu, pa
slauga. Laisvu laiku, pasiėmęs 
naščius, nunešdavo į kleboniją 
vandens. Kun. P. Brazauskas 
paprašė Jurgį tarnauti Mišioms. 
Kun. Brazauskas, pastebėjęs jo 
darbštumą ir domėjimąsi muzi
ka, įtaisė kankles ir jas 
paskolino Jurgiui, kuris įrodė, 
kad turi muzikai įgimtą gabu
mą. Vėliau kun. Brazausko 
dėka pramoko ir vargonais 
groti. 

Muziko Jurgio Petkaičio gyve
nimas nuo pat jaunų dienų ne 
rožėm klotas, bet pasiryžimu 
pasiekti kilnesnį, aukštesnį 
tikslą. Jo numatytus planus 
suardė rusų komunistų audra. 

Petkaičių šeima pasitraukė i 
Vokietiją 1944 m. Karo audrų 
sūkuryje buvo išskirta. Tėvai, 
patekę rusams, buvo grąžinti į 
Lietuvą. Jurgis pateko į 
Austriją. Gyveno Salzburge. 
Karui pasibaigus, gavęs 
specialų leidimą grodavo aii-
jantų kariams. Vėliau Trauns-
teine vadovavo pirmam lietuvių 
pabėgėlių stovyklos chorui. 

1950 m. emigravo į Ameriką. 
Atvyko į Bostoną. Mass.. ir tik 
kiek vėliau i Hartfordą. 
Connecticut. Čia prelato Am-
boto buvo pakviestas į tuo laiku 
visoje apylinkėje žinomą Šv. 
Cicilijos vardo bažnytini chorą. 
Keistas supuolimas, muz. 
Petkaitis sako. pirmoji giesmė, 
kurią teko Amerikoje giedoti 
buvo ..God bless America"... 

Jurgis Petkaitis nesitenkino 
tuo. ką turi. bet stengėsi siekti 
aukščiau. Kun. Pranskaus pa
dedamas, įstoja į Hart muzikos 
mokyklą Hartforde. Jos baigimą 
apvainikavo diplomu sėkmingai 
pravedęs Šv. Juozapo katedroje 
vargonų rečitalį 1955 m. 

Baigęs mokslą stipriau įsijun
gė į lietuvišką veiklą. Įsteigė 
mišrų chorą ..Aidą"", kuriam va
dovavo iki 1973 m. vasaros. Po 
vasaros atostogų choras nesu
sirinko. Bet Pe tka i t i s 
nenusiminė. įsteigė moterų 
chorą, kuris jau 1974 m. sausio 
26 d. turėjo savo pirmą 
pasirodymą — koncertą ..Dainų 
pynę"'. Išsiskirsčius moterų 
chorui. įsteigė vyrų oktetą. Šiuo 
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Prie garbes stalo. Iš kairės: klebonas kun. Juozas Matutis, Colchester gimnazijos dir. \V. H. H a m s 
su savo žmona. Irena Petkaitiene. Jurgis Petkaitis, sūnūs Petras Petkaitis siaff sergent aviacijos 
muzikantų dalinyje. Tomas Petkaitis ir dėdė Albinas Petkaitis. Nėra Viktoro Petkaičio. kuris tarnau
ja kariuomenėje. 

Dr. Alfonso Stankaičio. Petro 
Simanausko ir Vaclovo Nenor
to iniciatyva Hartfordo ir 

Būtų netikslus aprašymas, apylinkės lietuvių visuomenė, 
nepaminėjus Jurgio gyvenimo įvertindama Jurgio Petkaičio Lėtas Leonas. Muzikas Jurgi 
palydovės ir talkininkės Irenos lietuviškos dainos ir muzikos Petkaitis su pasiryžimu ateičiai 

puoselėjimą, jam įteikė Lietuvos 

metu vadovauja vyrų kvartetui 
. .Vyt is" ir moterų „Trio 
paslaptis". 

Netikėtumui kvartetas padai
navo trejetą dainų. Dainavo 
Juozas S ta rėnas , Alfonsas 
Zdanys, Jaunutis Nasvytis ir 

Petkait ienės- Jankauskai tės , 
kur i visuomet jam talki
ninkauja ir ne kartą pra
džiugina klausytojus savo sop
ranu. Jiedu šeimą sukūrė 1954 
m. 

Jurgis Petkaitis yra ne tik 
muzikas — chorvedys. Jis yra ir 
visuomenininkas. Švč. Trejybės 
bažnyčioje vargonininkauja. 
Priklauso LB, LKVS Ramovės 
Hartfordo skyriui ir yra sky
riaus garbės narys. Colchestery-
je. Connecticut, gimnazijoj mo
kytojauja ir y r a muzikos 
departamento vedėjas. Vado
vauja gimnazijos mokinių 
chorui. Už pasižymėjimą 
mokytojo pareigose laimėjo 
Colchesterio 1986 m. mokytojo 
žymenį. Sausio mėn. buvo 

krikšto jubiliejaus bronzos 
medalį ir adresą su įrašu: 

MUZIKUI JURGIUI 
PETKAIČIUI. 

Lietuvos krikšto jubiliejaus 
žymeniu reiškiame dėkingumą 
už nuolatinį l ietuviškos 
muzikos ir dainos meno puose
lėjimą išeivijoje. 

Džiaugiamės ir sveikiname 
laimėjusį Colchesterio „Metų 
mokytojo" atžymėjimą. 

Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai 

1987 m. vasario 8 diena. 

padėkojo savo ir šeimos vardu 
už suteiktą jam garbę. 

Pabaigai dr. A. Stankaitis pa
dėkojo šeimininkėms Birutei Ši
manskienei, Salomėjai Spa-
kauskienei ir Helen Stumbers 
už šeimininkavimą — pa
ruošimą užkandžių ir kavos. 

UOSTŲ VIRŠININKAS 

Nauju Chicagos uostų virši
n inku pakvies tas Robert 
Nelson, patyręs laivininkystėje, 
baigęs teologijos mokyklą Cor-
nell universitete. Jis yra buvęs 

Visuomenės vardu medalį ir Chicagos universiteto teatro 
adresą įteikė Zina Dresliūtė ir direktorius. 1980 m. jis buriniu 
Saulius Dzikas. Adreso meno laivu perplaukė Atlantą. Jo 

gubernatoriaus pakviestas į a a U paruošė Faridas Mąslaus- metinis atlyginimas — 55,000 
pasižymėjusių pagerbimą. kas. dol. 

• 

A. Kaminskas. 
Dirigentas 

P. Amster 
Režisierius 

LIETUVIŲ OPERA 
31 sezonas 

SMETANOS 
3 v. opera 

PARDUOTOJI NUOTAKA 
1987 

Balandžio 25 d., 7:30 vai. vak . 
Balandžio 26 d., 3:00 vai . vak . 

Morton H S Auditorijoje 
2423 S. Aus t in Blvd. 

Cicero, I l l inois 

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS 

Bil ie ta i - 25, 20. 15 ir 10 dol. 

G a u n a m i Vaznelių prekyboje: 
2501 W. 71st St. 

Chicago, II. 60629 
312-471-1424 

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čeki išrašant Lithuanian Opera Co., Inc. 

Ten pat gaunami ir autobusu bilietai 
Visus ir iš visur kviečiame atvykti į spektaklius. 

A. Gaižiūniene. 
Chormeisiere. 

Esmeralda 

IEŠKOMAS NUOMOTI 
GARAŽAS 

Skambinkite Joe po 6 v.v. 
737-2239 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
s ; : •> 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u2 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAKK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bondad, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektrfe. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

A lb ino B a r a n a u s k o 

R U D E N Y S IR PAVASARIAI 
a r b a 

U Ž P L Y N I Ų PULTINEVIČ IUS 
N A M I E IR SVETUR 

yra gera proga Įsigyti visus tris 
storus tomus už 20 dol. su per
siuntimu. (Illinois gyventojai moka 
21.60 dol.) 

Tai garsūs Užplynių Pulti-
nevičiaus nuotykiai bei atsiminimai. 
Kiekvienas tomas juokingesnis už 
kitą. skaitomas kramtant chalvą, ra-
zmkas. saldymedį, riešutus, tygas. 
šv. Jono duoną, džiovintas slyvas, 
lietuvišką kietąjį sūrį, turkišką 
medų. žagarėlius. bulvių skiedreles 
a rba namų darbo irisus. Todėl 
kviečiame visus, skaičiusius ir ne-
skaičiusius. įsigyti, pasiskaityti, 
pasismaginti bei pasilepinti. 

Išleido L ietuv iškos Knygos 
klubas. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

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

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 
ki tataučių visuomet buvo 
didelis. 

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

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

J. Savrtma*. 
Direktorius 

G. Stauskaite. 
Hata 

M. Prapuoleni* 
Misa. Indėnas 

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RAOIO PROGRAMA 

per radijo stoti 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 
Veda S. ir V. Minkai 

71 Farragut Road 
S. Boston, Mest. 02127 

Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis ..Draugas" 

Kalba dr Alfonsas Stankaitis. Dešinėje sėdi klebonas kun. Juozas Matutis 

REAL ESTATE 

K į į į KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose.' 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BEIL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame 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. Pulaaki 

767-0600 

Parduodamas naujas 3 butų 
mūrinis namas — 2 po 5 kamb. (3 
mieg.) ir 4 kamb. (2 mieg.); kabinetų 
virtuvė; virimo pečiai ir šaldytuvai; 2 
auto. mūrinis garažas. Skambinti 

776-4513 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI R0 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

No. 808 — 71 ir St. Louls: 3 mieg 35 
m. mūrinis namas: mod medžio virtuvės 
kabinetai, ištisas skiepas: 2 auto, garažas. 
Arti 71 ir Pulaski apsipirkimo centro. Geras 
pirkinys už šią žemą kainą — skambinkite 
dabar! 

No. 810 — 66 ir St. Louls 3 dideli 
miegam ; moderni virtuvė ir prausykla, išti
sas skiepas, namo alum. papuošimas 
nereikalingas priežiūros: dvigubas sklypas 
su baseinu; 2 auto. garažas, beveik nau
jas šildymo pečius ir stogas; žemi taksai, 
daug priedų; 1 blokas iki mokyklos ir parko. 
Labai geras pirkinys šeimai su vaikais — 
skambinkite dabar. 

No. 814 — St. Nick'a parapijoj*: 
nepaprastas 2 mieg. mūrinis namas. Didelė 
virtuvė, gražiai užbaigtas skiepas su baru 
turinčiu vandens sistemą; Vh auto. gara
žas; didelis kiemas; 2 m. šildymo pečius. 
59 ir St. Louis apylinkėje. Penmkite žemus 
mėnesinius išsimokėjimus. Paskubėkite — 
skambinkite dabar. 

No. 830 — 76 ir Pulaski - $72,900. 
3 mieg. 22 m. senumo, V/z prausyklos, 
gražiai užbaigtas skiepas. 40 pėdų sklypas. 
2'<'2 auto su šoniniu įvažiavimu garažas. 
naujas stogas ir šildymo pečius. Nepapras
tai švarus, arti susisiekimo ir apsipirkimo. 
Nerasite geresnio — skubėkite skambinti 
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 
Tel. — 434-7100 

RE/MAX 
REALTORS 

OREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61M 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būti 
Rimo Stankaus klientais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

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 



/ 

Liet. Bendruomenes Los Angeles apyl. vald. pirm. E. Kulikauskas supažindina su Toronto „Volungės' 
chor^. vadove D. V'iskontiene ir akompaniuiorium J. Govedu. 

„VOLUNGĖS" CHORO 
KONCERTAS LOS ANGELĖJE 

Pakviestas Liet. Bendruo
menės Los Angeles apylinkės 
valdybos Toronto chorai. 
„Volungė" kovo mėn. 15 d. kon
certavo Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. 

Kadangi visuomenei su choru 
jau teko susipažinti pereitais 
metais išleistose plokštelėse ir 
juostelėse, susidomėjimas kon
certu buvo labai didelis. Salė 
buvo perpildyta įvairaus 
amžiaus klausytojų, kurie labai 
šiltai sutiko svečius. 

Choro sudėt is yra gana 
skirtinga tuo. kad pagrinde yra 
moterų grupė — iš viso 23 dai 
nininkės, vyrų gi atvažiavo tik 
10. Girdėjom mišrų chorą, mo
terų chorą ir vyrų grupę at
skirai. Pagaliau vokalistų-in-
strumentalistų vyrų trio „Sere
nada", kuris yra atskiras vie
netas. Jų nariai yra taip pat ir 
„Volungės" dainininkai. 

Pirmoji programos dalis skir
ta liet. kompozitorių sukurtom 
bei liet. liaudies harmonizuotum 
dainom. Gražiai praskambėjo 
„Vėjužėlis" — A. Vanagaičio ir 
, ,Per girią, g i ružėlę" — 
harmonizuota Račiūno. Jau
natvišku užsidegimu praskam
bėjo „Tu pasakyki man saulu
žėle" muz. St. Šimkaus. Toliau 
buvo eilė kompozitorių dainų: 
Mikulskio — „Kai aš grėbiau 
lankoj šieną" — tikrai subtiliai 
įsijausta, gyva K. V. Banaičio 
harmonizuota „Oi jojau" ir dra
matiškai išgyventa B. Budriūno 
„O Nemune". 

Na, ir pagaliau šiam kon
t i n e n t e baigusių studijas 
kompozitorių J. Govėdo ir G. 
Gudauskienės harmonizuotos 
liet. liaudies dainos — „Skam
ba, skamba kankles". „Beauš-
tanti aušrelė" ir „Sakė mane 
šiokią". 

Nors yra gerai žinomos, šį 
kartą skambėjo skirtingai: har 
monizavimas ir akompa
nimentas įdomiai modernūs, 
tačiau skambūs. Kompozitorius 
gera i apvaldęs XX amž. 
techniką ir ją įdomiai pateikia 

muzikiniame rėme. Jo keletą 
giesmių buvo sugiedota choro 
Šv. Kazimiero bažnyčioje šv. 
Mišių metu. iš kurių „Kristui 
karaliui" praskambėjo labai di
dingai. Ši giesmė buvo užsakyta 
Lietuvos krikšto 600 m jubilie
jui paminėti komiteto. Aplamai 
J. Govėdas yra gabus kompo
zitorius ir subrendęs akom-
paniatorius, kokiu Toronto 
kolonija gali džiaugtis. 

G. Gudauskienės „Liet. liau
dies dainų pynė" pavyko „Vo
lungei"", ypač gerai tempų keiti
mosi atžvilgiu. Pirmos dalies pa
baigoje „Serenada'" pra
linksmino publiką su keletą dai
nų įtravMama visus į bendrą 
dainavir 

Antroji aiyje geroje nuotai
koje padainuota „Miškų gėlė" ir 
Sasnausko „Karvelėlis" su švel
naus soprano soliste D. Kišli-
kyte. Šios dainos lyg nunešė 
mus į gimnazijos dienas 
Lietuvoj. 
Po to buvo eilė okup. Lietuvos 

kompozitorių populiarių dainų; 
„Pypkės dūmai" T. Makačino. 
„Kur gimta padangė"' — A. Bra
žinsko, dainų pynė „Kai ateis 
pavasaris"' — A. Bražinsko. 
„Vakarinė daina" — V. Kai
riūkščio ir „Devynbalsė" — M. 
Noviko. 

Vyrai sudainavo „Gimtinės 
aidai" B. Gorbulskio ir „Ne
munas atves" Z. Venckaus. 
Dalis tų dainų jau anksčiau 
buvo įdainuota į piokštelę. Pro
gramą užbaigė su J. Govėdo 
..Kanarka" ir 1.1. 

Ir pagaliau vėl pasirodė ..Sere
nada*', kurią sudaro V. 
Vaičiūnas, R. Underys ir E. 
Norkus. Jie sudainavo keletą 
dainų. 

Iš jų išsiskyrė Underio pilna 
tėviškės ilgesio daina, į kurią 
įtraukė dainuoti visą publiką. 

„Volungės" choras įsisteigė 
1976 m. ir yra gerai susidai
navęs. Jam vadovauja gabi, 
energinga profesionalė choro 
dirigentė Dalia Viskontienė. 
baigusi muzikos studijas To

ronto universitete. Sis choras 
laimėjo II vietą 1986 m. Ka
nados Radio CBC chorų 
varžyboje. 

Perklausius koncertą, man 
kilo keletas minčių, kuriomis 
noriu ir pasidalinti. Choras yra 
pasiekęs tokį lygį, kad, turint 
stipresnių solistų, galėtų atlikti 
ištraukas iš lietuviškų operų, 
tokiu būdu praplės tų savo 
repertuarą. 

Kadangi vyrų v i e n e t a s 
skaičiumi yra gerokai mažesnis 
už moterų, tai jems akompa
nimentui panaudoti ir „Sere
nados" i n s t r u m e n t a l i s t u s 
drauge su fortepijono palyda, o 
„Serenados" vyrų trio paruošti 
video juostelę liet. dainų vai
kams, ko dabar labai t rūksta . 

Koncer tas buvo s k i r t a s 
pagerbti a.a. Onai Razutienei, 
jaunimo vadovei ir auklėtojai. 

„Volungei" beviešint L. A. 
atėjo žinia, kad chorą pakvietė 
koncertuoti Australijon Jau
nimo kongreso proga. Linkime 
jiems sėkmės! 

G. G u d a u s k i e n ė 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Brooklvn, N.Y. 

„VALDOVAS" ATVYKSTA 
I NEW Y O R K A 

Los Angeles dramos sambūris 
gegužės 2 d. a tvyksta gastro
lėms į Nevv Yorką. Kultūros Ži
dinyje Brooklyne jie pastatys 
Vinco Mykolaičio-Put ino 5 
veiksmų. 6 paveikslų dramą 
„Valdovą". Los Angeles ak
toriai čia pasirodys tradiciniame 
Laisvės Žiburio radijo pavasario 
renginyje. Šis bus jau 41-mas 
Laisvės Žiburio renginys. 

Veikalą režisuoja ir deko
racijas gamina Petras Maželis. 
Kostiumai — Emos Dovydaitie
nės. L. A. Dramos sambūris su 
„Valdovu" VII teatro festivaly
je, Chicagoje, buvo pripažintas 

geriausia grupe, gavusia dau
giausia „oskarų" — atžymė-
jimų, pvz. geriausia festivalio 
aktorė — Sigutė Mikutaitytė, 
geriausias festivalio aktorius — 
Vincas Dovydaitis, geriausias 
režisierius ir dekoratorius — 
Petras Maželis. 

Vakaro pradžia 6:30 vai. vak. 
Kultūros Židinyje, 361 High-
land Blvd., Brooklyn N.Y. Po 
programos — šokiai ir balius. 
Gros Brolių Kezių orkestras, 
m a i s t ą gamina Eugenija 
Kezienė. Valgių ir gėrimų bu
fetai visose Kultūros Židinio 
salėse . Veiks tur t ingi lai
mėjimai. Baliui stalus galima iš 
anksto užsisakyti pas Stasį 
Karmaziną tel. 718-441-1252. 
Visos vietos numeruotos. Bilie
to kaina 10 dol., jaunimui iki 15 
m. — 5 dol. Patariama bilietus 
įsigyti iš anksto, tokiu būdu 
užsitikrinant geresnes vietas. Iš 
Nevv Jersey vyks autobusas. 
Nevv Jersey bilietus platina P. 
Macijauskas, V. Gružas, D. 
Didžbalienė, R. Bitenas, New 
Yorke N. ir P. Baltrulioniai, A. 
Diržys, Ž. Jurienė, B. ir V. 
Labučiai, E. Kezienė, R. Kezys, 
M. Šalinskienė, V. Vasikaus-
kas. 

Laisvės Žiburio renginiai 
pasižymi ypatinga sėkme, todėl 
rengėjai neboja stambokų išlai
dų pasikviesti vienetą net iš 
Kalifornijos. Rengėjai tikisi, 
kad Nevv Yorko ir Nevv Jersey 
lietuviai gausiu atsilankymu 
parems jų pastangas, o taip pat 
pasidžiaugs premijuotu veikalu. 

L. Ž. 

METINIS KASOS 
SUSIRINKIMAS 

Kovo 15 dieną 2 vai. popiet 
Kultūros Židinyje Brooklyne, 
N .Y. , buvo sušauktas 
federalinės Lietuvių kretido 
unijos Kasos metinis, jau septin
tas iš eilės narių susirinkimas. 

Susirinkimą atidarydamas 
Kasos viceprezidentas Vytautas 
Alksninis, pasveikinęs į susi
rinkimą gausiai atsilankiusius 
narius ir svečius, pakvietė kun. 
Leonardą Andriekų. OFM, 
sukalbėti invokaciją. 

Per paskutiniuosius metus 
keletas Kasos narių iškeliavo į 
amžinybę. Jie buvo pagerbti 
tylos minute. 

Praėjusių metų šeštojo susi
rinkimo protokolą perskaitė Ka
sos sekretorius Algirdas Šilba
joris. Nežiūrint, kad protokolas 
buvo gana netrumpas, bet jo 

klausytis nepabodo. Protokolas 
buvo be galo kruopščiai ir rūpes
tingai paruoštas. Galima buvo 
įži .rėti, kad Alg. Šilbajoris įdėjo 
daug darbo susirinkdamas ne 
tik visus faktus, bet ir kreip
damas daug dėmesio į kalbinę 
pusę, kuri buvo pavyzdinga. 

Kasos iždininkui Tomui 
Aleksandravičiui susirinkime 
negalėjus dalyvauti, apie iždo 
re ikalus kalbėjo Gintas 
Žemaitis. 

Paskolų komiteto pirmi
ninkas Martynas Brakas trum
pai apibūdino paskolų reikalus, 
o revizijos komiteto pirmininkas 
Zenonas Jurys padarė 
pranešimą apie revizijos atliktą 
darbą. 

Informacinį pranešimą padarė 
Alg. Šilbajoris, kuris pažymėjo, 
kad iš Kasos pelno nemaža dalis 
dolerių įbyrėjo ir į lietuviškos 
veiklos aruodus. 

Kasos prezidentas savo neil
goje kalboje kreipė savo žvilgs
nį į vieno milijono viziją. Bet t a 
jo vizija nėra dolerinė. Jis sakė, 
kad su milijonu dolerių šiais 
laikais nelabai ką nustebinsi. Jo 
vizijoje — milijonas lietuvių 
kilmės asmenų, susibūrusių po 
Kasos stogu. Tik tokiu būdu 
būsime galingi, o kaip tokie 
galėsime turėti ir stiprias 
organizacijas, l ie tuviškas 
mokyklas, spaudą ir pan. 

Toliau Vyt. Alksninis api
būdino ki tų Kasos skyrių 
veiklą, kurie visi šiam susi
rinkimui atsiuntė pasveikini
mus. 

Romui Keziui paaiškinus 
rinkimų procedūrą, o dr. Rimui 
Vaičaičiui apibūdinus kandi
datuojančių į Kasos direktorius 
asmenis, vyko balsavimai. Per
rinkti arba naujai išrinkti buvo 
Romas Kezys. Stasys Klimas, 
dr. Tomas Remeikis ir Gintas 
Žemaitis. Dar šį bei tą paklau-
sinėjus ir padiskutavus, susi
rinkimas artėjo prie pabaigos. 

Šios jaunos Lietuvių kredito 
unijos Kasa per savo sep
tyner ius gyvavimo metus 
pasiekusios 61,025.446 dol. 
kapitalą, narių susirinkimas 
buvo darbingas ir tvarkingai 
pravestas. 

Susirinkimą uždarydamas 
Vyt. Alksninis pakvietė pasi
vaišinti prie gausiai maistu 
apkrauto stalo, o ištroškusieji 
savo troškulį galėjo numalšinti 
įvair iais gėrimais. Vyt. 
Alksninis labai kukl ia i 
paminėjo, kad vaišėmis pasi
rūpino Alksninienė — jo žmona. 

p. palys 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1987 m. balandžio mėn. 16 d. 5 

A.tA. 
JURGIUI GYLIUI 

mirus, jo žmonai JULIJAI ŠVABAITEI-GYLIENEI, 
sūnums LINUI ir SAULIUI, dukroms AUŠRAI ir 
JURGAI bei jų šeimoms reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Algis ir Alė Lieponiai 

A.tA. 
VYTAUTUI VASIUKEVICIUI 

mirus, jo žmoną JANINĄ, sūnų ir dukrą, brolį JUO
ZĄ ir brolienę ANTANINĄ, mūsų mokyklos mecena
tus, ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Čikagos Aukštesnioj i 
Li tuanis t ikos mokykla 

Po Torontn ..Volungės" choro koncerto Los Angeles. Cal.. Liet Bendruomenes valdyba su choro va 
dovais Iš kairės. E Kulikauskas. I Šakienė. J. Ruihyte. R Baipšiene. choro vadovė D. Viskontienė. 
akompamatorius -J Gmedas. L Tumaite ir D ir -J. Navickai. 

A.tA. 
ANGELEI ANIULIENEI 

mirus, jos vyrui Gen. T. Daukanto jurų šaulių kuopos 
kontrolės komisijos pareigūnui BALIUI ANIULIUI, 
dukrai NIJOLEI, sūnums JUOZUI, VITO ir BRU
NO, giminėms ir artimiesiems liūdint. reiškiame gilią 
užuojautą. 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
vadovybė ir nariai 

Mylimam broliui 

A.tA. 
FRANK SVENGALES 

mirus, mūsų mielam bendradarbiui BR. VINCUI 
ŽVINGILUI nuoširdžią užuojautą reiškia ir už miru
sį meldžiasi 

„DRAUGO" REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA 
;.' 

SPAUSTUVĖS PERSONALAS 

Mielam broliui 

A.tA. 
JONUI MARGIUI 

tragiškai mirus, mūsų mielam bendradarbiui BR. TA
DUI MARGIUI ir kitiems šeimos nariams nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

„DRAUGO" REDAKCIJA, ADMINISTRACIJA 
ir 

SPAUSTUVĖS PERSONALAS 

Mylimam vyrui 

A.tA. 
JUOZUI VIZGIRDAI 

mirus, JAV LB Auroros apylinkės ilgametę pirminin
kę DOMICĖLĘ VIZGIRDIENĘ, artimuosius ir drau 
gus nuoširdžiai užjaučia 

JAV Vid. Vakarų apygardos valdyba 

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 Hermi tage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50 th Av., Cicero 
Telefonas — H63-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 VVest 69th Street — Tel. R E 7-1213 

11028 Southvvest Hvvy., Palos Hills , Illinois 
Tel. 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
IAIDOTUVIU DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

i 
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Baitimore. Md.. mūsų bendra-

74 darbis, Velykų švenčių proga at x A. a. J o n a s Margis, 
netų amžiaus, po sunkvežimio siuntė „Draugui auką. link 

x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti dr. 
Danutes Bieliauskienės įspū
džius ..Himalajų kalnuose". 
Rytoj pradėsime neilgą rašytojo 
Jurgio Jankaus novelę ..Ant 
kalno". 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje eina užsa
kai Aušros Tallat-Kelpšaitės su 
M. Gungor prieš moterystės 
sakramentą. 

x Sol. Daiva Mongirdaitė 
jau praėjusią savaite atvyko į 
Chicagą operos repeticijoms. J i 
„Parduotoje nuotakoje" dainuos 
pagrindinę Maženkos partiją, 
kuri ir bus ta parduota nuotaka. 
Ji yra apsistojusi Birutės ir inž. 
Juozo Briedžių šeimoje ir čia 
praleis ir Velykų šventes, nes 
dėl operos repeticijų negali 
išvykt: j namus. 

x C h o r a s , vadovaujamas 
muz. Antano Lino. giedos 
velykines giesmes 5 vai. ryte ir 
10:30 vai. šv. Mišių metu diena 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Marųuette 
Parke. Taip pat giedos solistai. 

x Velykų šokiai bus ba 
landžio 19 d. 9 vai. vak. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Visi Chicagos studentai dau
giau kaip 17 metų amžiaus 
kvieč iami pasišokti ir 
pabendrauti. 

x „Tėviškę palikus". Juozo 
Šukio eilėraščių rinkinys su 
trumpa biografija pradžia>jt' ir jo 
testamentinėmis mintimis pa
baigoje išėjo iš spaudos. Išleido 
jo žmona Valė Šukiene. Knygelė 
labai gražiai išleista. 72 
pusiapių. nors eilėraščiai prade
dami 19 psl. ir baigiami 53 psl. 
Bet tai yra atminimas mirusio 
Lietuvos karininko, kapitono, 
patrioto, kuris mirė 1982 m. 

x Patikslinimas. ..Draugo" 
balandžio 10 d. laidoje, rašant 
apie LKB Kronikos minėjimą, 
buvo pasakyta, kad Kronikos 
išsiųsta 314 vyskupų. Iš tikrųjų 
turėjo būti: Kronikos išsiųsta 
3000 vyskupų įvairiomis 
kalbomis, gauta daugiau kaip 
600 atsakymų. Tai praneša 
Lietuvos Kronikos sąjungos 
valdyba. 

x Chicagos . .Vaid i 'u tės" 
teatro premjeros bus geį.užės 3 
d., 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Bus parodyti du dar niekur 
nevaidinti kūriniai: A. Gustai 
čio komedija ..Kaip velnias 
pnsrviliojo Fortūnato Klibo 
sielą" ir K. Ostrausko drama 
. .Čičinskas". Bilietai (jų 
kainos 5 ir 7 dol.» gaunami iš 
anksto ..Patria" krautuvėje. 
2646 W. 71 St.. tel. 778-2100. 

(pr.> 

x Gėlės - padarykite dideli 
malonumą šeimai ir draugams, 
pasiųskite sodintu ar akintu gė-
Hu Velykų progai. Pristatome i 
pnemier-čius. BALT1C BLOS-
SOMS. 2451 \V. 69 St.. tel. 
434-2036. 

'sk.> 

x Seklyčioje Didįjį Penkta
dieni, balandžio 17 d. nuo 9 ryto 
įvairu- velykinių pyragu ir 
margučiu išpardavimas. Pra
šome visuomenę atsilankyti ir 
įsigyti velykinių skanėstu. 2715 
W. 71 St. (pr.) 

nelaimes balandžio 14 d. nare 
Los Angeles. Calif. Jis yra bro
lio Tado Margio. MIC, ir kun. 
Juozo Margio, MIC. gyvenančio 
Argentinoje, brolis. Taip pat 
Uko žmona, vaikai, brolis ir 
sesuo su šeimomis bei daug 
giminių. Laidojamas pirmadienį 
po Velykų. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studi jų sava i tė bus 
rugpjūčio 16 - 23 d. Dainavoje. 
Visi mokytojai ir jaunieji tėvai 
bei s tudent i škas j aun imas 
kviečiami dalvvauti. 

damas linksniu ir laimingų 
švenčių. Nuoširdus ačiū už svei
kinimus ir paramą dienraščiui 

x Ola M o r k ū n i e n ė iš 
Waukegan. 111.. buvo atvykusi 
į Chicagą ir ta proga aplanke 
,,Draugą", pratęsė prenume
ratą, įteikė 15 dol. dienraščio 
paramai ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuo 
širdus ačiū. 

x Vincas Crbonas iš Chi
cagos, mūsų artimas bendra
darbis, dosnus ..Draugo" rėmė
jas, atsiuntė 25 dol. auką artė-

x Daina (Kamantai tė) ir jančių Velykų švenčiu proga su 
Saulius Čyvai balandžio 11 d. tokiu laiškučiu: „Šv. Velykų 
susilaukė pirmgimio sūnaus varpų aidams gaudžiant ,,Drau-
Mato Antano. Juo džiaugiasi ne go" redakcijos ir administracijos 
tik jaunieji tėvai, bet ir seneliais kolektyvui linkiu geriausios 
tapę Kamantai ir Čyvai. sveikatos, dvasinės stiprybes, 

x „Marguč io" reng iamas neblėstančios 

A R A S 

pramoginių dainų koncertas, 
kuriame programą atliks Arvy
das ir Nelė Pal t inai . bus 
gegužės 10 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre . Visi svečiai 
kviečiami atsilankyti. Bilietai iš 
anksto gaunami ..Margučio" 
raštinėje ir Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Marija ir prof. dr . J o n a s 
Hauseriai balandžio 9 d. Bos
tone susilaukė trečiojo sūnelio, 
kuriam davė vardą Rolando 
Aro. Naujuoju broliuku džiau
giasi penkiametis Marius ir 
trimetis Aleksas. Taip pat 
džiaugiasi ir vėl seneliais tapę 
Aloyzas ir Aleksandra Eivai 
Chicagoje. O teta Vilija A. Ei-
vaitė šiuo metu vieši pas Han
senus, sutikdama nauja šeimos 
narį. 

x Nesuvalgykite visus vely
kinius margučius! Margučių 
ritinėjimas, rengiamas Dieli-
ninkaičio jaunių ateitininku 
kuopos, bus šeštadienį, balan
džio 25 d., nuo 1 iki 3 v. p.p. 
Marųuette Parko parapijos spor
to salėje. Visi vaikai kviečiami 
dalvvauti ritinėjimo varžybose, 
gražiausių, lietuviškiausių ir 
stipriausių margučių konkur
suose ir vaišėse. 

x Trečiojo Pasaulio fun
dacija Chicagoje kiekvieneriais 
metais organizuoja tarptautinę 
konferenciją, kurioje yra nagri
nėjamos įvairios poli t inės, 
kultūrinės ir ekonominės pro
blemos, liečiančios trečiojo 
pasaulio kraštus. Šiais metais 
tok ia konferencija vyko 
balandžio 9-11 dienomis Ameri-
cana Congress viešbutyje. Čia 
buvo atstovaujama 60 vals
tybių. Atidaromajame konfe
rencijos posėdyje dalyvavo ir 
Lietuvos gener. konsulas Vac. 
Kleiza su kitais konsulais, kur 
juos oficialiai supažindino su 
visais konferencijos dalyviais. 
Po posėdžio buvo proga arčiau 
susipažinti su kai kuriu kraštų 
atstovais ir užmegzti ryšius. 

x Lietuvių Opera dėkoja 
šiems mecenatams, kurie savo 
aukomis prisidėjo prie naujos 
operos pastatymo — Renius Čepienė. Viktoria Lukas. J. ir 
Dičius 150 dol . Apol inaras 
Varnel is 14) dol . Birutė ir 
J u o z a s Briedžiai 125 dol.. 
Viktorija Jonikienė 125 dol.. 
Danutė ir Stasys Liepai 125 
dol. Vanda ir Vaclovas Mažei
kos 125 dol . Gintra ir P r a n a s 
Nariai 125 dol.. Marija No-
reikiene 125 dol.. P r au r imė ir 
dr. Leonidas Ragai 125 dol.. 
dr. Rimvydas Sidrys 125 dol.. 
Aldona ir Vladas Paskevičiai 
120 doi.. Vincas U r b o n a s 12" 
dol Algimantas P. Lrbu t i s 
120 dol . dr. Vaclovas Šaulys 
110 dol . 

ipr .» 

sunkiame, bet garbingame 
darbe, budint lietuviškojo žodžio 
sargyboje". Nuoširdus ačiū už 
dažną paramą dienraščiui ir 
malonius sveikinimus. 

x Žydų šventėm „Passo-
ver" praėjus, Norman Burs-
tein, moteriškų kailių prekybi
ninkas, vėl aktyviai reiškiasi ir 
linki visiems linksniu Velykų. 
Krautuves naujas adresas: 679 
N. Michigan Ave.. l i r a s aukš
tas 'įėjimas iš Huron St.K 
Chicago, IL 60611 . tel. 
263-5826. 

x Kun. J o h n Tamulis. 
Roscommon, Mich., atsiuntė 
20 dol. dienraščio palaikymui 
ir pratęsė prenumeratą Kun. 
J. Tarnui; skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už miela 
auką dėkojame. 

x Kun. A n t a n a s Ber-
tašius, Paterson. N.J., mūsų 
nuoširdus rėmėjas, pratęsda
mas prenumeratą atsiuntė 
visą šimtinę ..Draugo" stip
rinimui ir dar pridėjo 70 doi. 
apsigynimo fondui. Kun. Ant. 
BertaŠiui. mūsų garbės prenu
meratoriui ir dide^am rėmė
jui, už mielą paramą iabai 
dėkojame. 

x Rimas Cesonis . Mariet-
ta, Ga.. parėmė ..Draugą" 20 
dol. auka ir pratęsė prenu
merata 1987 metams R. Česo-
nj skelbiame garbes prenu
meratorium, o už paramą 
savai spaudai tariame nuošir 
dų ačiū. 

x Mar tynas ir Dalia Tra
kiai . Palos Hills. 111.. mūsų 
garbės prenumeratoriai, rėmė
jai, pratęsė prenumeratą su 20 
dol. auka. Nuoširdus ačiū už 
lietuviško žodžio rėmimą. 

x Dr. Bruno Valadka, 
Elmwood Park. 111.. atsiuntė 
20 dol. auką už kalėdines kor
teles ir kalendorių ir pratęsė 
..Drauge" prenumeratą 1987 
metams. Nuoširdus ačiū. 

x Rašyt . L iudas Dovy
dėnas . Pranas Ramonaitis. 
Ona Gumauskas. -Jonas Bara
nauskas, Julius Pakalka. Kie
mas 'Žukauskas. Z. ir P. Ru
piai. Br. Grajauskas. E 

.(liandi'-- surengtoje vakaronėje Jaunimo centro kavinėje šokėjai pašoko įvairių 'autiniu >-<>kiu detale-. 
- įemoti lukoje „aŠtUM •.«.';<>" detale Iš kairės: Lidija Stroputė, Sigita- < Indis. Laura Putriūtė, Beatričė 
Sturonahe. Runa Stropotė ir Aidi.- Baršketis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ov-itCi ir tautom? visų ruftiu 
STOGUS 

S«i ankštu patyrimu, osamf ' 
apdrausti. Pats prižiūriu darbą. 

ARVYDAS KIEI.A 
737-1717 

arha tarp 10 v.r. ir 8 v.v. 
Tel. 434-9665 

x NAMAMS PIRKTI PA-
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimaia ir 
prieinamais nuošimčiais 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel V! 7-7747. 

(sk.) 

G. Baltrušaitis. A. Račkaus
kas. Juzefą Prenskienė, 
Kdvardas Milkauskas. -Joseph 
Sabas. Ignas Medžiuką*. 
Juozas Žvinakis. Audrius 
Šukys. Jonas Paltarokas. Juo
zas Kirstukas už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x A n t a n a s Spr indys . buv. 
Lietuvos valstybinės opera 
solistas. O. Jameikienė. Anta
nas Valanrius. Izabelė Sinke
vičiūtė, A. Gver/dys. Pranas 
Balčiūnas. Ang"b- Kriančeliū-
nas. Kduardas Bielskis. Dana 
Kičinas. Juozas Mkkūnas. 
Albinas Mickus. J..nas Litvi
nas. Vladas Lendraitis. Stella 
Sheputis kiekvienas įvairio
mis progomis už kalėdines 
korteles, kalendorių arba pr.t 
tęsdami prenumerata nridėįo 
po 10 dol. auk.). Labai dėk<v 
jame. 

TAUTINIS RŪBAS IR 
TAUTINIS ŠOKIS 

Tokia tema buvo folkloro 
vakarone balandžio 3 d. vakare 
Jaunimo centro kavinėje. Trūko 
tik kanklių ir skudučių. O Chi
cagoje galėtų būti reprezenta
cini^ tautiniu instrumentų 
orkestrėlis. Mušu jaunimo 
organizacijos galėtų parodyti 
daugiau dėmelio šia linkme. 

. tokio orkestrėlio negali 
Chicagą suorganizuoti, tai gal 
galėtų Lemontas tai padaryti. 
Dar prieš vakaronės pradžia 
Jaunimo centro kavinėje ir gre
timose patalpoje buvo pilna jau
nimo, kas cbibar retai 
bepasitaiko. 

Vakaronę trumpu, bet vaiz
džia žodžiu atidarė Birutė Jasai
tienė. Tolimesniam programos 
pravedimui buvo pakviesta 
Aldona Veselkienė, Lietuvių 
tautodailės instituto vedėja. Ji 
įdomiai ir vaizdžiai papasakojo 
apie mūsų tautinės kultūros 
palikimus. Su mūsų tautiniais 
rūbais mes ne tik galime, bet ir 
turime išeiti plačiau i pasauli. 
Okupuotoje Lietuvoje sąmo
ningai ar nesąmoningai mūsų 
tautiniai rūbai yra darkomi ir 
suslavinami, neva tai masinės 
produkcijos vardan, bet ir 
masinė produkcija turi ir gali 
prisilaikyti savo tautinio 
charakterio. 

Mūsų tautiniai rūbai yra 
labai spalvingi, bet ne rėkiančių 
spalvų. Spalvos yra subtilios ir 
suderintos. Mūsų kaimietės 
moterys turėjo didelį skonio ir 
grožio pajautimą. Kiekvienos 
apylinkės rūbai yra kiek skir
tingi ne tik spalvomis, bet ir 
raštu. Aukštaičių tautiniu rūbu 
ornamentikoje vyrauja tulpių 
motyvai, o žemaičiu — dobi
lėliai. -Ii vaizdžiai papasakojo 
apie mūsų tautinius rūbus, jų 
raida ir audimą. Ir išeivijoje 
paskutiniu metu yra padidėjęs 
susidomėjimas audimu. Balzeko 
lietuviu kultūros muziejuje 
veikia audimo studija ir kursai. 
vadovaujami A. Veselkienės. 
Kad klausytoiams būtu aiškiau. 
tai tautiniai rūbai buvo pa
demonstruoti. Gražios merginos 
ir moterys vį^na po kitos de
monstravo rūbus, o Aldona 
Veselkienė juos charakterizavo. 
Buvo šios demonstracijos: 
Aleksandra Gražytė pa 
demonstravo žemaitiškus 
rūbus, žemaičių rūbai pasižymi 
kiek rvškc«nėmis spalvomis. 
Tayda Rudaitytė - žemai
tiškus; Rita Račkauskaitė — 
aukštaitiškus.Rima Stroputė 
aukštaitiškus su vilnietiškom 
priemaišom. J ū r a t e Jan 

-kaite suvalkietiškusirū-
bai gamint i Lietuvoje). Alida Vi-
ta i tė Vytauto Dorelio 
gamybos rūbai iš Montevideo. 
Uru<.'\ajaus. Krista Šilimaitytė 
- aukštaičiu. Lina Meilytė — 

kapsų. Vaiva Vygantaitė — kap
sų (Anastazijos Tamošaitienės 
audimo rūbai). Ilona Rūbienė — 
vilnietiški (pačios austi tauto
dailės studijoje), B i ru t ė 
Arčiauskienė — dzūkų (pačios 
austi tautodailės studijoje'. 
Renata Ramanauska i tė — 
kapsų. Rima Polikaitytė — 
zanavykiški su vilnietiškom 
priemaišom, Aušra Jasaitytė -
zanavykiškus. Ingrida Sal-
čiūnaitė — zanavyku (jau 
mirusių Prišmantų gamybos rū 
bai) ir Andrius Dapkus - aukš
taitiškas kostiumas (Aldonos 
Veselkienės darbo i. 

Apie tautinius šokius išsamiai 
kalbėjo Irena Smieliauskienė. 
, ,Grandies" t au t . šokių 
kolektyvo vadovė. Šokiai yra 
iabai sena išraiškos forma. 
Apeiginiai šokiai buvo šokami, 
kai dar nebuvo muzikos instru
mentų. Senieji lietuvių šokiai 
vaizdavo ūkio darbus, pa
mėgdžiojo gyvulius arba ben
drai buvo jaunimo pasi
linksminimas. Kristijonas Do
nelaitis savo „Metuose"' pir
mutinis mini lietuvių šokius. 
Teodoras Narbutas ap rašė 
derliaus ir apeiginius šokius, 
panašiai rašė ir S i m a n a s 
Daukantas. Kun. A n t a n a s 
Juška. Jonas Balys ir Juzė 
Čiurlionytė buvo gal pirmieji, 
kurie domėjosi užrašymu 
lietuviško šokio melodijos. 
Paskui ..Grandies" šokėjai pa

demonstravo šiuos charakterin-
gesnius šok ius : kalvelį — 
vaizduojantį kalvio darbą, 
ratelių pyne — išreiškiant jau
nuoliu bendravimą, jaunųjų 
atsisveikinimo šokį — pagal 
Sadutes melodiją, rugučius — 
suvalkiečių šokis, pagrįstas 
ūkio darbo judesiais, aštuonytį 
— aukš t a i č ių šokis vaizd. 
audimą, noriu miego — populia-

.;- pasi l inksminimų šokis. 
šokėjams pašokus noriu miego 
— buvo pakviesti ir iš publikos 
išeiti ir pašokti. Tu< - rado 
kel iol ika moterų » vyrai 
už'-avosi — nežinojo a r šokti, ar 
dezertyruoti. Galiausiai buvo 
pašoktas suktinis, kuriuo tradi
ciniai būdavo baigiam. . isi pasi
l inksminimai . Tuo ii- buvo 
baigia šios gražios vakaronės 
oficialioji dalis. Šokius akor
deonu palydėjo Audrius Poli-
kait is . Toliau buvo vaišės, 
kurios pagal vakaronių standar
tą buvo gaus ios ir gera i 
parengtos. J . Z. 

ABITURIENTU DĖMESIUI 

Pavasaris jau čia. Mokslo 
metų pabaiga visai jau prieš 
akis. Daugeliui tai reiškia 
a tos togas , o kai ku r i ems 
baigimą mokslo arba užvertimą 
vieno lapo gyvenimo knygoje, šį 
pavasari jūs. mieli abiturientai, 
būsite apvainikuoti atestatais, 
kurie pažymės jūsų pasiekimus 

Renata Ramanauskaitė, .Grandies" iokėja, modeliuoja gražti 
Miv.ilkietiška kip-t; apylinkės tautinį drabuži Austas A Vaitonienės 
Kanadoje 

IŠ ARTI IR TOLI 
A N G L I J O J E 

— Algis Kul iukas i r LesLy 
Kukšta i tė sukūrė lietuvišką 
šeimą Šv. Juozapo bažnyčioje 
Hindheade. Jų santuoką palai
mino kun. Stepas Matulis, MIC. 
Algis Kuliukas yra kilęs iš miš
rios šeimos — tėvas yra lietuvis, 
motina — rumunų-vokiečių 
kilmės. Bet jis su užsidegimu 
įsijungė į lietuvišką veiklą 
Anglijoje ir dalyvavo laisvės 
žygyje Baltijos jūra. J is yra 
laimėjęs Eugenijaus Kriaučeliū-
no premiją, kurią kasmet skiria 
Kriaučeliūnų šeima savo miru
sio sūnaus atminimui. Vestuvių 
vaišės buvo Lietuvių sodyboje. 

— Šv. Kazimiero šventę pa
minėjo kovo 1 d. Škotijos 
lietuviai. Jiems pamaldas laikė 
kun. J. Andriušis. Pamaldose 
dalyvavo skautai su savo va
dovu. Giedojo visi dalyviai, var
gonai- p r i t a r i an t muz. P. 
Dzidolikui. 

KANADOJE 

— Inž. J u o z a s V. Danys iš 
Ottavvos buvo atvykęs į Mont-
realį ir skaitė paskaitą „Rūtos" 
k lubui apie žmonių ryšių 
pala ikymą Vienos konfe
rencijoje. Jis pats buvo Vienoje, 
kai ten LB ir Vlikas surengė de
monstraci jas ir Lietuvos 
reikalus pristatė konferencijos 
dalyviams. 

— Tautybių komi te tas 
Toronto „The Globė and Mail" 
dienraštyje vasario 2 d. lai
doje išspausdino puslapio dy
džio skelbimą „Protect the 
Innment". Tai protestuojama 
prieš vadinamą nacių kolo-
borantų medžioklę JAV OSI 
pavyzdžiu ir norima, kad tai 
būtų veikiama pagal Kanados 
įstatymus, nesiremiant Sovie
tų Sąjungos įkalčiais ir 
padirbtais dokumentais, kad 
nutildytų emigrantų ir mažu
mų veiklą Kanadoje. 

— Šv. Kazimiero, parapijos 
globėjo, šventė ir Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktis Win-
nipege buvo paminėta kovo 8 d. 
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje ir 
salėje. Rekolekcijas vedė kun. J. 
Staškus iš Toronto. J is ir salėje 
pakalbėjo apie šios šventės ir 
minėjimo reiškmę. Kalbėjo 
lietuviškai ir angliškai. Mi
nėjimą surengti rūpinosi pa
rapijos klebonas prel. Justinas 
Bertašius. 

moksle. Uždarant gimnazijos 
duris paskutinį kartą ir atsi
sve ik inant su gimnazijos 
draugais, jums nuriedės ašara. 
Šis pavasaris jūsų gyvenime yra 
ypat ingas ir bus niekada 
neužmirštas. Šiais metais kaip 
ir k iekviener ia i s L.M.F. 
Chicagos klubas rengia jums 
jau tradicija tapusį „Abi 
turientų pristatymo pokylį", 
kuris bus š.m. gegužės 3 d. 4 vai. 
p.p. Sabre Room „Crvstal" 
salėje. Hickory Hills. 111. 

Abiturientų pokylis yra jūsų 
šventė, kur jūs su savo tėveliais, 
giminėmis ir draugais galėsite 
pasidalinti savo laimėjimais. 
Tegul gegužės 3 dieną Sabre 
Room „Crystal" salė lūžta nuo 
lietuviško jaunimo ir skamba 
lietuviška daina. 

Svajonė Kerelytė 
L.M.F. Chicagos klubo jaunimo 
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