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„ L K B K r o n i k a " N r . 7 1 E ina nuo 1972 metų. 
— — — — — — — — — — — — - P e r s k a i t ę s duok ki tam! 

J e i gali , padaug ink! 

Mūsų kaliniai 
Rašo kun. Alfonsas Svarins

kas: 
„Laikas bėga labai greitai ir 

pas mus, jau 3 metai, o atro
do, kad viskas bu,o tik vakar. 
Laikas palieka pėdsakus ant 
kiekvieno, ir man jau 62 
metai. Nedaug liko gyventi, o 
kiek daug gerų idėjų dvasioje. 
Bet dvasia nesensta, tikriau
siai todėl, kad fiziškai gerai 
laikausi. 

Sekmadieniais prisitaikau 
prie Viduklės tvarkos. Su 
kiekviena diena artėjame prie 
amžinybės. Svarbu, kad 
dvasia subręstume ir padary
tume viską, kas pagal mūsų 
jėgas, kad paliktume pasaulį 
po savęs gražesnį, geresnį, ir 
teisingesnį. Atsiminkime 
Evangelijos pastraipą apie 
talentus. Mes turime pateisin
ti Dievo pasitikėjimą mumis. 
Aš džiaugiuosi, kad jūs lanko
te Vuduklę ir prisimenate 
mane. Paprastai sakoma: iš 
akių išnykai ir iš širdies lauk! 
Čia atvirkščiai: juk jau trys 
metai. Tokiu būdu visi auga
me. (...) Tikrai šv. Augustinas 
teisus, kad mūsų širdys 
nurims Tik Dievuje. Mano vil
tis — Viešpats Dievas. Links
mas, nes kaip tvirtina šv. 
Lukas „Viešpats myli links
mą davėją. Atleiskite, kad aš 
trumpai. Greitai šv. Velykos 
— Kris taus Prisikėlimas. 
Sveikinu visus, visus! Malda ir 

dvasia su jumis. Aleliuja!" 
1986.11.12. 
Iš kun. Sigito Tamkevičiaus 

laiškų: 
„Jau trečios šv. Velykos 

negirdžiu vargonų ir iš tūks
tančių širdžių džiaugsmingai 
aidinčio „Aleliuja!", bet Kris
taus Prisikėlimo šventė nugali 
atstumus ir užtvaras, ir 
džiaugsmingai suvirpina šir
dį. Velykiniai pergyvenimai 
manyje tokie brangūs, kad jų 
negali nustelbti nei laikas, nei 
jokios negandos... Didžiojo 
Ketvirtadienio vakarą minti
mis dalyvavau Paskutinėje 
Vakarienėje. Paskui stovėjau 
po Kristaus Kryžiumi, o šešta
dienio vakarą su visais gyvais 
Bažnyčios nariais atnaujinau 
Krikšto pažadus. Velykų diena 
buvo laisva nuo darbo, todėl 
nekliudomas galėjau mąstyti, 
bendrauti su mirties ir gyvy
bės Viešpačiu ir su visais, 
kuriems Kristaus Prisikėli
mas yTa didžiausia gyveni
mo tikrovė. Didžiojo Šeštadie
nio vakarą ir Velykose ypač 
meldžiausi už pačius artimiau
sius man asmenis, kad jų 
gyvenimas, pažymėtas Kris
taus prisikėlimu, būtų apstus 
Dvas ios va i s ių : me i l ė s , 
džiaugsmo, taikos, kantrybės, 
malonumo, gerumo, ištiki
mybės, romumo, susivaldymo 
(plg. Gal. 5.22). 

(Bus daugiau) 

Išdeportuotas estas jau 
Sovietų Sąjungoje 

Sovietų-Amerikos teismai 
bendradarbiauja 

'-'•/«•*...,;• 

Marijonų vienuolijos Šv. Kazimiero provincijos kapitula — visuotinis susirinkimas. Iš kairės 
primoj eilėj: kun. P. Garšva, kun. P. Cibulskis, kun. V. Vaškas, provincijolas kun. V. Rimšelis, 
kun. A. Švedas ir kun. V. Parulis; antroj eilėj: kun. V. Bagdanavičius, kun. A. Steigvilas. kun. 
St. Saplis, diak. St. Camp ir kun. A. Sheputa: trečioj eilėj: kun. B. Vaišnoras, kun. T. Rot h. 
kun. J. Petrauskas, kun. D. Oambra. kun. A. Miciūnas. kun. J. Duoba. kun. A. Gurklis ir kun. 
J. Zalonis. Nuotr. Jono Kuprio 

Teisme paskelbta 
,,Ivano'' pavardė 

Partija nusprendžia 
ką kritikuoti 

Londonas . — Įtakingasis 
Londono dienrašt is ,.The 
Times" neseniai paskelbė 
dešimties žymių Vakaruose 
d a b a r g y v e n a n č i ų rusų 
intelektualų, buvusių kitamin
čių, pasisakymą dėl sovietų 
naujos, vadinamos atsivėrimo 
politikos. Pasisakymo auto
riai, kurių tarpe yra Yuri Orlo
vas, Vladimiras Bukovskis, 
Aleksandras Zinovievas, Yuri 
Liubimovas, ukrainietis Leoni
das Plušč, reiškia nuomonę, 
kad vadinama atsivėrimo poli
tika tėra priemonė viešajai 
opinijai suklaidinti. Tikros ir 
radikalios reformos Sovietų 
Sąjungoje galėtų būti praves
tos tik tuo atveju, jei būtų 
a ts isakyta sustabarėjusių 
marksistinių-leninistinių dog
mų. 

Kada sovietai 
paske lbs amnesti ją 

Kai kurių pavienių kitamin
čių, politinių ir sąžinės kali
nių išlaisvinimas yra sveikin
t inas , bet , esmėje, yra 
propagandinio pobūdžio. Jei 
Kremliaus laikysena kitamin
čių atžvilgiu yra tikrai pasikei
tusi, pažymi pasisakymo auto
riai, kodėl sovietinė valdžia 
delsia paskelbti visuotinę 
amnestiją sąžinės kaliniam, 
kodėl viešai nepasmerkia 
piktnaudžiavimo psichiatrijos 
mokslu, kodėl tebevaržo 
emigracijos laisvę0 

Viskas tebėra 
par t i jos kontrolėje 

Sovietinė spauda dabar iške
lia ir kritikuoja gyvenimo 
negeroves. Tokia kritika, tiesa, 
anksčiau būtų buvusi laikoma 
sovietinės santvarkos šmeiži
mu. Tikrasis atsivėrimas, 
betgi, reikalauja atviros disku
sijos esminiais klausimais, 
kurios vis dar nematyti. 
Komunistų partija vis dar 
pasilaiko tiesos monopolį. Ne 

krašto piliečiai, o partija vis 
dar nusprendžia, kas ir kaip 
gali būti kritikuojama. Vieša
sis gyvenimas tebėra griežtoje 
partijos kontrolėje. Tikro 
atsivėrimo tol negalės būti, kol 
bus laikomasi marksistinių-le
ninistinių dogmų, kol bus 
toliau peršama „klasių kovos" 
ir „liaudies priešų" doktrina, 
sukelianti nuolatinį konfliktą 
su Vakarais ir trukdanti 
s a n t a r v ė s į g y v e n d i n i m ą 
Sovietų Sąjungos viduje. 

Santaikos atstatymas Sovie
tų Sąjungoje bus įmanomas 
tik tuomet, pažymi užsienyje 
gyvenantys rusai intelektua
lai, kai sovietiniai tribunolai 
atsivers t ikra jam teisin
gumui, kai bus gerbiama 
viešoji opinija, kai valdžia 
liausis kontroliavusi visuo
meninį gyvenimą , kai bus 
atskleista visa tiesa apie 
sovietinio režimo įvykdytus 
nusikaltimus. 

Marijonų 
vienuolijos kapitula 
Chicago. — Marijonų vie

nuolijos Šv. Kazimiero provin
cijos suvažiavimo posėdžiai 
vyksta jau trečia diena Chica-
goje prie „Draugo", vienuoly
no namuose. Tai yra vadina
moji provincijos kapitula, kuri 
turi iš kiekvieno namo ir 
kiekvienos parapijos atstovus 
— delegatus. Jie duoda viso 
veikimo ir gyvenimo apyskai
tą ir peržiūri visą provincijos 
būklę. Dar neišrinkti trys dele
gatai į generalinę kapitulą, 
kuri prasidės Romoje birželio 
15 d. \ generalinę kapitulą 
turės važiuoti provincijolas ir 
trys delegatai. Iš marijonų dar 
apie penki asmenys važiuos į 
Romą į arkivysk. J. Matulai
čio beatifikacijos ir krikščio
nybės jubiliejaus minėjimo 
iškilmes. 

(Tęsinys iš vakar dienos) 
J e r u z a l ė . — Toliau tęsia

me Demjanjuko teismo eigą. 
Asmens dokumento kortelė 
išduota Demjanjukui skiriasi 
nuo tos, kurią naudoja kaltin
tojai, sakė adv. Mark O'Con-
nor. J i s taip pat užprotestavo 
prieš naudojimą Travvniki 
kortelės, nes nėra jos šaltinių 
nurodyta — nėra registracijos 
numerio, datos ir vietos, kurio
je ji išduota. Jis priminė teis
mui, kad du liudininkai jau 
pasakė, kad jie niekada nėra 
matę panašios kortelės — 
dokumento. 

Vyriausias teisėjas Dov. 
Levin pasakė, kad istoriškai 
yra leidžiama diskutuot i 
asmens nustatymo kortelę, o 
jos autentiškumą pristatys 
dokumentų ekspertai. 

Sužinojo t i k 
Clevelande 

Balandžio 8 d. Schefflerį 
klausinėjo adv. M. O'Connor. 
Jis jam pasakė, kad jis žino 27 
sargybinių pavardes, kurie 
buvo Treblinkoje, bet jis 
niekur nepastebėjo Demjan
juko pavardės tol, kol jo 
nepakvietė liudyti OSI į 
Clevelandą. O'Connor paklau
sė, ar tų 27 pavardžių tarpe jis 
pastebėjęs vieną, kuri buvo 
Alfred Billitz. Scheffler at
sakė, kad taip ir kad t a s 
asmuo buvo vokietis. Kai 
Scheffler paminėjo galimybę, 
kad asmens kortelė panaši 
Travvniki kortelei galėtų būti 
Demjanjuko, tada O'Connor 
konstatavo, kad liudininkas 
(Scheffler) turėjo 7 metus laiko 
nuo Clevelando liudijimo 
patikrinti, ar tai yra tiesa. 

Sovietai nea t sakė 
Adv. Shaked tada pastebė

jo, jog Amerikos ir Izraelio 
oficialūs pareigūnai kreipėsi į 
Sovietų Sąjungą ir prašė pa
našios kortelės, bet jokio 
atsakymo negauta. Scheffler 
toliau liudijo, kad jis nežino, 
jog iš Treblinkos išlikęs gyvas 
Chaim Sztajer Australijoje 
identifikavo kitą žmogų kaip 
,,Ivan the Terrible" ir jis taip 
pat nežino, kad T-4 grupės 
narys Christian Wirth buvo 
taip pat žinomas kaip „žiauru
sis". Scheffler taip pat atsakė, 
kad jis nežino, jog sovietų 
p a r e i g ū n a i n e p a s k y r ė 
Demjanjuką į Trebliką, bet j 
Sobibor ir į Flossenburg-Re-

gensburgą ir kad du pasky
rimai ant Travvniki kortelės 
yra: Okzow ir Sobibor. Tada 
liudininkai atsakė, kad jis tą 
dieną nežino daug klausimų 
kaip atsakyti. 

L iudin inko prae i t i s 
Iš klausimų su^nota. kad 

Scheffler yra gimęs I^eipzige; 
jo tėvas buvęs Nacių partijos 
narys ir kad jis pats nebuvęs 
komunistų partijos narys Rytų 
Vokietijoje. J is emigravęs į 
Vak. Vokietiją 1950 m. Į 
klausimą, kaip jis perėjo sieną 
į Vak. Vokietiją, atsakė, kad 
nusipirko bilietą ir atvažiavo. 
Jis baigė studijas Vokietijoje, 
įsigijo doktoratą iš istorijos ir 
dirbo specialioje komisijoje 
nacių nusikaltimams aiškinti 
nuo 1956 iki 1959 m. Ta komi
sija niekada nepateikė jokio 
pranešimo. J is naudojęs 
archyvinę medžiagą Lud-
vrisburge ir dažnai važinėjęs į 
I^enkiją, bet niekada nebuvęs 
Rusijoje. Į klausimą, kaip 21 
m. buvęs komjaunuolis,kuris 
nemokėjo vokiečių kalbos, 
galėjo būti priimtas sargu, 
atsakė, kad jo nuomone tai 
buvo galima. 

Balandžio 9 d. liudininką 
klausinėjo advokatai John 
Gili ir Yoram Sheftel. Tą 
dien.į Scheffler pasakė, kad 27 
s a r b y b i n i ų T r e b l i n k o j e 
sąrašuose buvo Alfred Billitz 
pavardė ir jis tai žinojo. J i s 
taip pat pasisakė žinąs ir apie 
1983 m. Streibelio informaci
jas apie Travvniki dokumentą. 

P r a k a l b ė j o 
Demjanjukas 

Čia Demjanjukas paprašė 
leidimo, kad j is galėtų 
paklausti liudininko. Teismas 
jam tai leido ir jis kalbė
d a m a s ukr ai n i e t i š k a i 
paklausė Schefflerį detalių 
apie sargų uniformas, pažymė
damas, kad liudininkas maišo
si uniformos spalvose. Tada 
jis paklausė, ar sagos buvo 
an t marškinių ar ant švarko. 
Scheffler atsakė, kad jis negali 
atsakyti. Tada Demjanjukas 
pasiūlė pažiūrėti su padidina
muoju stiklu ir palyginti su 
padidinta fotografija. Į tai 
Scheffler atsakė, kad jam, 
kaip istorikui, yra sunku į tai 
atsakyti. Teisėjai paprašė 
p a r o d y t i fo tograf i ją ir 
panaudojo padidinamąjį 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicago je p a s k e l b t a 
amnestija už gautas baudas 
neleistinose vietose pastatytų 
mašinų susilaukė dėmesio, 
kad beveik 145,000 žmonių 
sumokėjo miestui apie 7 mil. 
dol. Visi gyventojai, kurie 
turėjo nesumokėtas laiku 
išrašytas pabaudas, galėjo 
dabar mokėti tik 50K tos 
sumos ir jų pabaudos buvo 
panaikintos. Ši amnestija 
baigėsi balandžio 20 d. 

— W a s h i n g t o n e prezi
dentas Reaganas. vos tik 
sugrįžęs iš 10 dienų atostogų 
Claifornijoje, pradėjo pasita
rimus su Kongreso nariais 
apie nusiginklavimo klausi
mus su Sovietų Sąjunga ir su 
NATO šalimis. 

— W a s h i n g t o n e mirė gene
rolas Maxwell Taylor, kuris 
yra buvęs J A V Jungtinio šta
bo viršininku, apdovanotas II 
pasaulinio karo herojaus titu
lu ir ėjęs diplomatines parei
gas. Jis buvo jau 85 m. 
amžiaus ir sirgo skleroze. 

— M a s k v o j e V a k a r ų 
diplomatai sako, kad buvęs 
geras slaptosios milicijos 
viršininkas Eduard Shevard-
nadze tapo geru diplomatu 
Kremliaus politikoje. 

— Seou lo mieste Pietų 
Korėjoje vėl a ts inauj ino 
demonstracijos prieš vyriau
sybę ir susirėmimai su poli
cija. Protestuotojai mėtė akme
nis į policiją, o ši atsilygino 
ašarinėmis dujomis. 

— W a s h i n g t o n e pagal 
privačią studiją, sakoma, kad 
beveik pusė pinigų iš 19.5 bil. 
skirtų apsigynimo raketoms 
gaminti ir tirti eina Califor-
nijoje esančioms kompani
joms. 

Maskva . — Kari Linnas. 
kuris po 8 metų kovos prieš 
Amerikos teismo deportacijos 
įsakymą, galutinai pralaimė
jo ir Amerikos imigracijos 
pareigūnų surakintas buvo 
įsodintas į lėktuvą ir balan 
džio 21 d. deportuotas į Sovie
tų Sąjungą, kuri jį nuteisė mir
ties bausme prieš 25 metus, 
a p k a l t i n d a m a n a c i ų 
koncentraci jos stovykloje 
nužudžius tūkstančius kali
nių, šiuo metu KGB saugumo 
rankose. 

Iš New Yorko aerodromo 
buvo atvežtas į Prahą. Tass 
žinių agentūra pranešė, kad 
Čekoslovakijoje KGB agentai 
tuoj perėmė jį ir įsodino į 
Aerofloto lėktuvą, kuris jį 
pristatė į sovietų okupuotą 
Estiją. KGB, kurie yra saugu
mo agentai, yra atsakingi už 
karo nusikaltėlius Sovietų 
Sąjungoje, pažymi Vakarų 
diplomatai Čekoslovakijoje. 
Jie Linną pristatė į Taliną. 

Sako , kad gali 
p r a š y t i pasigailėjimo 

Sovietų Užsienio reikalų 
ministerija sako, kad Linnas 
gali prašyti pasigailėjimo 
Estijos teismo, kuris jį 1962 m. 
nuteisė mirti. Bet Tass agentū
ra pažymi, kad neatrodo, jog 
jis bus išgelbėtas nuo sušaudy 
mo, kadangi nėra šios rūšies 
nusikaltimams pasigailėjimo 
nuostato. Taip buvo pasakyta 
spaudai, kuri turėjo pasikalbė
jimą su sovietų generalinio 
prokuroro pareigūnais. Bet 
sovietų ministerijos kalbė
tojas Gennadi Gerasimov 
sako, kad Linnas taip pat gali 
kreiptis ir į vyriausią Sovietą. 
kad jo pasigailėtų. Ir tai 
neužsi tęstų tiek ilgai, kaip 
Amerikoje jo išdeportavimas. 
sakė jis. Gerasimov buvo 
šiurkštus su atsakymu j 
amerikiečio televizijos kores
pondento prašymą, kad leistų 
nufilmuoti Linno sugrąžini
mą į Sovietų Sąjungą. ,.Ką? 
Ar jūs norite nufilmuoti jį. kai 
jis atvyks surakintas? Aš 
nemanau, kad jis yra toks 

sako, kad jis buvo Tartu 
stovyklos komendantu ir įsakė 
šaudyti vyrus, moteris ir 
vaikus, klūpančus ties savo 
kapo duobe. Apie tai sakė 
liudininkai, kurie liudijo Esti
joje ir Amerikoje buvo tai 
išklausyta iš užrekorduoto 
filmo juostos komunistinėje 
Estijoje. 

Tik vienas prieš Linną 
deportuotas asmuo į Sovietų 
Sąjungą buvo ukrainietis Feo-
dor Fedorenko, kuris pats savo 
noru sutiko. Linnas yra pir
mas, kuris prieš savo norą 
buvo išvežtas iš laisvos 
Amerikos. 

Spauda vėl pakartoja Linno 
teismų procedūras ir primena, 
kad jis melavo imigracijos 
dokumentuose nesakydamas 
apie savo kolaboravimą su 
naciais karo metu. 

Keičiasi sovietų 
tonas 

Pastebimas pasikeitęs sovie
tų tonas pranešant apie šiuos 
įvykius. Prieš tai buvo sako
ma, kad amerikiečiai nori 
Linną sulaikyti nuo sovietų 
teisingumo įvykdymo ir visa
da grubiai apie tai atsiliep
davo. Dabar Tass jau sako. 
kad sovietų teisingumo proku
roro įstaiga pažymi, jog reikia 
turėti dėmesyje Amerikos 
teismų objektyvų nusiteikimą 
Linno atveju priimti Sovietų 
Sąjungos pateiktą medžiagą. 
Tass sako. kad ..sovietų 
teisiniai organai yra pasiruo
šę ir toliau kooperuoti su 
Amerikos teismų organais, kai 
abu kraštai buvo sąjunginin
kai Antrojo karo metu. Ameri
kos teismo sprendimas depor
tuoti Kari Linną parodo, kad 
jie gali būti kartu išduodant 
karo nusikaltėlius teisin
gumui". 

Nevv York Times rašo, kad 
dešimtys tūkstančių Pabaltijo 
tautų piliečių, nacių kolabora-
torių ir daugelis kitų pabėgo 
prieš sovietų armijai 1944 m. 
ateinant ir buvo pabėgėlių 
stovyklose Vakarų Vokietijo
je. Amerika daugelį jų. kaip 
pabėgėlių, leido apsigyventi. 

^'•""•"•itemmiwm«t. 
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Išdeportuoto tėvo duktė Anu Linnas su protesto 
Baltuosius rūmus Washingtone liudija, kad Kari I.in 
tas ir niekad nebuvo naciu ir jų kolaborantu. 

plakat 
IMS vr; 

u pr ieš 
* nekal-

stiklą ir pareiškė, kad jie išty
rė fotografiją ir turi savo galu
tinę nuomonę. 

Demjanjukas padėkojo teisė
jams už leidimą klausti ir 
pastebėjo, kad ši fotografija 
metų metais buvo fabrikuo
jama Amerikoje taip. kad 
sagos nebuvo matomos ir kad 
šiandien Izraelyje ją buvo 
galima pamatyt i padidintą. 

Šiuo ir baigėsi ši Demjanju
ko teismo sesija; teismas per 
žydų Passover šventę nebus 
tęsiamas. 

herojus, kuriam reikalinga 
tokia propaganda. J i s yra 
karo nusikaltėlis". sakė 
Gerasimov. 

Linnas tada 
buvo studentas 

Linnas visados paneigė, kad 
jis įvykdė karo nusikaltimus 
sakydamas, kad jis buvo tada 
studentas ir niekada nebuvo 
vokiečių kariuomenėje. Naciai 
užėmė Estiją 1941 m. Bet 
A m e r i k o s T e i s i n g u m o 
depar tamento prokurorai 

KALENDORIUS 
Balandžio 23 d: Jurgis. 

Tolvaišą. Daugaudas. Patelė. 
Balandžio 24 d.: Fidelis. 

Doda, Grožvyda. Algirdas. Vė
ją, Kantrimas. 

ORAS 

Saulė teka 600, leidžiasi 7:39. 
Temperatūra dieną 60 L, 

naktį 40 1 
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. balandžio mėn. 23 d. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Svcamore Lane 
VVestford. MA 01886 

CH1CAGOS 
VYCIV VEIKLA 

Kovo 17 d. įvykusį darbingą 
susirinkimą užbaigėme šv. 
Juozapo ir šv. Pa t r i cko 
vardadienių vaišėmis gar-
džiuodamiesi kuopos narių 
suneštais skanėstais. Kaip jau 
įprasta, rengimo komiteto 
pirmininkė Julija Zakarkienė 
puikiai atliko ruošos darbą. 
Sveikiname Juliją: ji neseniai 
įvykusiame šv. Kazimiero 
dienos minėjime pagerbta 
kaip Metų iškiliausioji narė . 

Chicagos 112-toji kuopa 
šeimininkavo šv. Kazimiero 
dienos minėjime kovo 8 d. 
Puiki, saulėta ir maloni diene
lė pritraukė net 150 žmonių 
dalyvauti procesijoje ir vaišė
se pc iškilmių. Dėkojame daug 
prisidėjusiems darbu nariams. 
o ypač jaunučiams vyčiams, 
taip gražiai patarnavusiems 
prie stalų. Jų entuziazmas ir 
džiaugsmas visus džiugino. 

Sveikiname tą iškilmingą 
dieną Ketvirtą Lietuvos Vyčių 
laipsnį gavusius: Albertą 
Matutį ir Juozą Jušką, o 
Trečiąjį laipsnį — Aldoną 
Gylienę ir Albertą Cekanor 
Sveikiname ir naujuosius 
narius Stasį ir Konstanciją 
Jerkins. 

Ardee 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

D E T R O I T I S K I V 
V E I K L O J E 

Apolonija 2iaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam. N Y 12010 

Stukas yra paskirtas Lietuvos 
Vyčiams atstovauti iškilmėse. 

Pirmasis vicepirmininkas 
Algirdas Budreckis pranešė 
apie bandymus įvesti JAV-ėse 
įstatymą, kad vasario 16-ta 
diena kiekvienais metais viso
se valstijose būtų pripažinta 
kaip Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo diena. 

Vyčių jaunučių reikalams 
vicepirmininkė Marytė Lepera 
rūpinasi sutelkti lėšas nusiųs
ti du veiklesnius mūsų organi
zacijos jaunuolius į 6-tąjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą Australijon. Anthra-
cite kuopos narys Pranas 
Rauba paaukojo 2,500 dol. tam 
reikalui, tačiau reikia surinkti 
dar antrą tiek. 

Pirm. P. Petrauskas pristatė 

Pubhshed daily except Sunday.š and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance ot Legai Hohdays as well as Dec. 
26th and Jau. 2nd Dy the Lithuaruan Cathohe Press Society, 4545 W 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago. IL 
Subscnpūon Kates: $60.00 Foreign countnes $60.00. 
Postmaster: Send aadress changes to Draupas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiuncrimi. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atž> mima, ik. kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama iš anks to 

metams 4 metų 
U S A $60.00 $35.00 
Kanadoje (UJSJU dol. . . $6000 $35.00 
Užsienyje $60.00 $35.00 
Savaitinis <Sešt pried.. . S35 00 $20.00 

3 men. 
$20.00 
$20.00 
$20.00 

Tautos fondo pobūvyje Detroite koncertinę dalį atlikusioms cleveiandiškėms kanklininkėms 
sesutėms -Julijai, Lilijai ir Nidai Gelažytėms dėkoja renginio vedėja Eug. Bulotienė. 

Nuotr. K. Sragausko 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

CLEVELANDO 
VYCl l VEIKLA 

Jau kuriami įspūdingi pla
nai švęsti Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejų ir 

. *~~T 1 ' ,""~::, • ... Mūsų Nuolatinės Pagalbos 
žymenj ir perskaitė padėkos Mot i

H
n(,s p i j o s b a ž n v o i o s 

laišką, gautą iš Lee Iacocca. a t n a u j i n i v . Gray ir E. 
kuriame dėkojama už Lietu- P r a n c k u s a t s l o v a a j a Lietuvos 
vos vyčių dosnią auką JAV- , , .. . . . • - i • 
L. , . _, T"T~. \ •• \ včiams parapiečių susinnki-

muose. Kengine programa, 
koncertai bei vaidinimų 
ištraukos bus pristatomi gegu
žės ir spalio mėn. laikotarpy
je. Visos organizacijos daly
vaus Šiuose Lietuvos kultūrą ir 
istoriją puoselėjančiuose 
įvykiuose. Gegužės 24 d. popie
tėje parapijos bažnyčioje vyks 
d i d ž i u l ė a t s i n a u j i n i m o 
šventė, o vakare parapijos 
salėje ruošiamas koncertas. 

Cleveiando Lietuvos Vyčių 
25-tos kuopos vasario mėnesio 
susirinkimas įvyko Lietuvių 
klube. pirmininkaujant A. 

bių Laisvės statulos atnauji
nimo darbams. 

74-tasis Visuotinis suvažia
vimas šiais metais vyks Han
sas City, KS, liepos gale ir 
rugpjūčio pradžioje. Tuo 
reikalu rūpinasi rengimo 
komiteto pirmininkas Gene 
Ashley; jis užtikrina, kad 
Kansas City kuopa atidžiai 
dirba ir suvažiavimas bus 
įspūdingas. Tai pirmas kar
tas, kad Visuotinas suvažia
vimas rengiamas Amerikos 
,,širdyje". 

»•—*—*"— Visų apvgardų pirmininkai _ _ 
Detroito 102-ros Lietuvos pateikė pranešimus. Kiekvie- L u į z a i B u v o p a s k i r t a a u k a 

Vyčių kuopos nariai intensy- na apygarda švęs Lietuvos p a r a p į j o s s t a tvbos fondui, o po 
viai ruošiasi Vidurio centro Krikščionybės jubiliejų. Bir- .^s-a-i 
apygardos suvažiavimui bei 
kegliavimo turnyrui gegužės 
15-17 dienomis. 

Kuopos v i cep i rmin inkas 
Jonas ir Dana Stanevich, 
Rūta Wagster. Merri ir Lorry 
Kofner, Ieva ir Juozas Auks-
takalnis-Stark bei Juozas ir 
Marijona Guerriero dalyvavo 
kaimyninės 79 kuopos šv. — r, *- - , 
Kazimiero dienos minėjime bei metų jubiliejų. Jau paskirtas 
vaišėse. Kuopos pirmininkas komitetas rūpintis vietove 

i~>.— ;u;„; Visuotinu 

. _ _ Bir
želio 28 d., didžiajai šventei 
vykstant Romoje, ši sukaktis 
bus iškilmingai minima ir 
Washingtone. Šiluvos Marijos 
koplyčioje. „Vyties" redaktorė 
Bernice Aviža pasitaukė iš 
pareigų. Ieškomas naujas 
redaktorius. 

1988 m. Lietuvos Vyčių 
organizacija švęs savo 75-ių 

rengimo komiteto pirminin- £)etroitO ŽiniOS 
kai; jiems darbuose padėjo 
Izabelė ir Pranas Peterson, 
Ona ir Antanas Kordosky ir 
Ona Meskins bei Teresė Stri-
mitis. Kun. Albertas Karalis, 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas ir kuopos dvasios vadas, 
buvo rengimo komiteto gar
bės pirmininkas. 

Šv. Mišias atnašavo kun. 
Karalis, asistuojamas kun. 
Kenneth Bonadies ir dekano 
Kenneth Brovvn. P. Morke-
vičius lietuvių kalba atliko 
Mišių skaitinius, o prie alto
riaus patarnavo Antanas 
Cappelli. 

Šv Kazimiero parapijos 
choras šv. Mišias giedojo loty
niškai, o giesmes lietuviškai. 
Kun. Karalis anglų bei lietu
vių kalba pristatė Lietuvos 
istorijos santrauką iki krikšto 
1387 metais. 

Po Mišių Wooster Sąuare 
Green aikštėje įvyko triumfa-
liška procesija, vedama An
tano Cappelli nešamo kry
žiaus. Kun. Karal is su 
burmistru Biagio Dilieto vedė 

Vasario 15 d. po šv. Mišių vėliavnešius Jurgį Kisielus, Al ~*v~ , _ _ . 
vyčių kuopa naruose kavutę Gedrim, Mykolą Cappelli ir tarpe, bet prisiminimuose jis 
parapiečiams. Bendromis jėgo- Jerry Morcus. Dekanas Brown tebegyvena. 

- • i_- nešė Sv. Kazimiero relikviją. 
Karininkas Sam Meshako ir 
VVallingford miesto Amerikos 
veteranai sudarė vėliavų paly
dą. O Lietuvos Vyčiai ir kiti 

valdybos 
valdybos 

narių pranešimai, 
revizijos komisijos 

susirinkimo įvyko kavutė 
Vasario 15 d. po Sv. Mišių 

mis sutelkėme nemažai pelno. 
Sveikiname naujausiąją 

narę Rožę Rew. Ji su seserim 
R. Guzauskas mus priėmė 
savo Lietuvių Sodybos namų 
svečių salėje po mūsų kėglia 

B . ZAKARKOS 
MIRTIES METINĖS 

Balandžio 12 d. 10:30 vai. 
ryto, Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, klebonas kun. 
Alfonsas Babonas aukojo šv. 
Mišias už a.a. Broniaus Zakar-
kos sielą jo mirties metinių 
sukakties proga. 

Po Mišių parapijos salėje 
velionio žmona Antanina 
Zakarkienė pavaišino visus 
pamaldose dalyvavusius. 

A.a. Bronius Zakarka gimė 
1902 m. lapkričio 21 d. Latvi
joje. Gyveno Lietuvoje. Atvy
kęs į Ameriką, gyvendamas 
Detroite, priklausė keletai 
organizacijų, sielojosi Lietu
vos likimu, dosniai aukojo 
Lietuvos laisvinimo ir kitiems 
visuomeniniams reikalams. 
Buvo aktyvus šaulys Lietu
voje ir gyvendamas Detroite. 
Priklausė „Švyturio" j . šaulių 
kuopai ir buvo apdovanotas 
Šaulių Žvaigždės medaliu. 

Broniaus jau nebėra gyvųjų 

PYRAGŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Balandžio 12 d. Šv. Antano 

vaiayoos, revi*.ij<»» (VUUMŪII^ Piktnaudojame žemę, nes ją 
ir garbės teismo rinkimai, laikome mums priklausančia 
klausimai ir sumanymai. preke. Kai žemę suprasime 

Tą dieną parapijos moterys, kaip bendruomenę, kuriai 
norėdamos prisidėti prie priklausome, gal pradėsime ja 
parapijos išlaidų sumažinimo, naudotis su meile ir pagarba. 

- ^onolinn Aldo Leopold turės pagaminusios cepelinų 
pietus. 

A. Grinius 

r DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

SP£C'A:Y3£ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHlRuRGioA 

(Augliai nuimami o'ise) 
2434 W. 71 Stret t . Chicago 
T«l. 434-S849 , .e - - vai | 

i»m . ant',. Kerv.. penkt nuo 12 IK> 6 v v 

OR. LINAS A. SU RYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki 5 v v 
Ketvirtad nuo 10 v r ik: c v v 
Susitarimui skambirtt 436-5566 

Ofs. 735-4477: 
Re/ . 24e-00t>7; arba 24fr-c5Sl 

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

EVKX"INĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BL'HDIM. 

6449 So. Pulaski Road 
VaUpdos pagol sfistearimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHRUftCAS 

Tel. - 233-8553 
SffK I Al VBĖ - AKIU LIGOS 

3«21 W. lC3rd Street 
Valandos pagal sws*taraa»j 

Ofi. tel. LU ^-0348; Rez. PR <>-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Va! panai susitarimą: pirm. ir ketv. 12--

o-'A intr 12-o; penkt. 10-12; 1-o 

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARD'OLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

PIRIL, antr.. ketv. u penkt. 
pagai susitarimą 

u<*. w .^^LU.V^ *j . . naraDiios 
parapiečiai žygiavo ir giedojo ^ " " S S o S 

vimo turnvro vasario 22 d 
Šv 

P ranas ir Donna Bunikiai 
atstovavo kuopai Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo 
iškilmėse Sunny Hills. FL, 
Lietuvių Bendruomenėje. 

Vasario mėnesio susirinki 
mas įvyko Jono ir Danos 
Stanevich namuose. Kuopos 
v y r ų - m o t e r ų k e g l i a v i m o 
komandų lyga netrukus baigs 
šio sezono veiklą. Asmenys, 
sus idomėję kėgl iav imu ir 
nor in t ie j i kėgl iuot i , atei
n a n č i a m e s e z o n e , ga l i 

Visuotiniam suvažiavimui. 
Organizacijos istoriją rašo 
kun. VVilliam VVolkovich, ji 
bus atspausdinta jubiliejaus 
proga. 

Vasa r in i s suvažiavimas 
įvyks birželio 6 d. Maspeth. 
NY. 

Vertė Aleks Pakalniškis, Jr. 

DETROITO KUOPELE 
VEIKIA 

Mūsų vasario ir kovo mėne-

^,. Kazimiero minėjimas 
buvo pradėtas šv. Mišiomis. 
kurias parapijos bažnyčioje antrasis kuopos 
atnašavo kun. Kijauskas. vicepirmininkas 
asistuojant kun. Sukackui bei 
kun. Goldikovskiui. Po to 
Lietuvių klube buvo patiekti 
pietūs 5-5 dalyviams. Dale Yur-
kovic, e inąs kun igys tė s 
mokslus 
maldą. 

himną. 
Susirinkus parapijos salėje, 

burmistras Biagio Dilieto ir 
valdybos 
Peterson 

pasveikino visus dalyvius. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo 
kun. Kenneth Bonadies. 
humoristiniu tonu pristatęs 

Klementas i ą s Kunigy s ies etniškumą Kun. 
pravedė padėkos Kasinskas ir kun. Romanas 

Golemba buvo garbės svečiai. 

t.—,..,-- salėje birutietės 
pardavinėjo pyragus, margu
čius ir kitas gėrybes. Tai buvo 
gera proga skanėsiais apsirū
pinti Velykoms. 

B ALFO SUSIRINKIMAS 
Balfo 76 skyriaus metinis 

susirinkimas įvyks Šv. Anta
no parapijos patalpose gegu
žės 3 d. 12:30 vai. p.p. Valdy
ba ir revizijos komisija irgi 
bus renkama. 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

JOK ŠA 
VAIKU LIGOS 

&44I S . Putaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Criicago. IL 60629 

Te! 436-7700 
IRIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 

S. PRASAD TUMMALA, M.D. 
SURENOER KUMAR, M.D. 

Š'irjies ' Kraujagyslių Ligos 
Vaianoos pagai susitarimą 

ol32 S. Kfd/ie Ave., Chicjgo 
V\ \ 5-2*7W arba 48°-444l 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINF ( HIRL'RU!A 
Y.ilami, '"- pjRal -u->t , i rnn. i 

n a n č i a m e s e z o n e , ga l i -* 
skambinti Detroito apylinkės sių susirinkimai buvo paSvęsti 

diskutuojant, kaip geriausiai telefonu 278-3020 dėl tolimes
nių informacijų. Mūsų tarpe 
y ra ir gerų ir nepergeriausių 
kėgliuotojų, jaunų ir senų, 
vedusių ir nevedusių, vyrų ir 
moterų . S u s u m a v u s , ta i 
džiaugsmo lyga! 

Užuojautą reiškiame a.a. 
Šimonienės šeimai, Karoliui 
Step savo seserį Lilian, o 
Mykolui Vale brolį amžinybėn 
išlydėjus. 

Mariutė 
Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr 

P A V A S A R I N I S 
C E N T R O VALDYBOS 

SUVAŽIAVIMAS 

diskutuojant, kaip geriausiai 
p a m i n ė t i šių metų šv . 
Kazimiero dieną. Po ilgokų 
pokalbių, buvo nuspręsta tęsti 
tradiciją — šventę pradėti šv. 
Mišiomis, o po jų turėti iškil
mingus pietus. Sekmadienį, 
kovo 8 d. 54 nariai dalyvavo 
minėjime, į ska i tan t kelis 
atvykusius iš kaimyninių (102 
bei 139) kuopų. 

Prieš Mišias kun. Viktoras 
Kriščiunevičius, kuopos dva
sios vadas, kartu su ritualų 
komiteto pirmininke Mari
jona Newberry, įteikė Trečiąjį 
L i e t u v o s Vyčių l a i p s n į 
veikliam nariui Ričardui 
Danielak. Sveikiname pagerb
tąjį. 

Po Mišių, buvęs kuopos 
vadas kun Mykolas Kundrat, 
dabar jau išėjęs į pensiją, 

p r i e š 

Po pietų M. Krivinskas paro- Teresė Str imait is buvo 
dė video kasečių filmą, kurį jis paruošusi bufeto stiliaus vaka-
pernai susuko kolisiejuje vyku- ri™C- Amber Singers grupė 
šiame Tarptautiniame Šokių padainavo lietuviškas liaudies 
festivalyje. dainas. Sv. Kazimiero parapi- s t a s U ) DU„v«Uo . , 

Be to buvo įdomios diskusi- * » choras taip pat atliko dalį kuopos metinis visuotinis susi-
jos ir programos „Crossfire " programos. Orkestrui grojant, rinkimas įvyks balandžio 26 d. 

- :- er na baieta šokiais. l 2 : 3 o v. p.p. Sv. Antano 

ŠAULIU 
SUSIRINKIMAS 

Stasio Butkaus šaulių 

jos ir programos £ £ * « « - r o p a m a b a i g t a š o k i a i s . 
apie Lietuvos gyventojų var- H P 

bei persekiojimą ir ne-

1987 m. pavasarinis Lietu
vos Vyčių centro valdybos 
posėdis įvyko Šv. Kazimiero 
p a r a p i j o s s a l ė j e P h i l a -
delphijoje, PA. Dvasios vadas s u k a l b ė j o ma ldą 
kun Antanas Jurgelaitis. OP, iškilmingus pietus, 
posėdį pradėjo malda Pirmi- Lietuvių Bendruomenės 

surengtame Vasario 16 minė-

gus .^. ,. 
paliaujamą karo nusikaltėlių 
ieškojimą. Diskusijų dalyviai 
buvo vienas Washingtono 
liberalas senatorius, Attorney 
General, ir Antanas Mažeika, 
žinomas Los Angeles Justice 
departamento kritikas. Disku
sijos rėmėsi faktais ir fikcija. 
Dėkojame Mykolui už jo 
p a s t a n g a s šias f i lmas 
pristatyti. 

Trečiasis kegliavimo turny
ras įvyko kovo 29 d. Balandžio 
12 d. įvyko ketvirtasis. Jau 
ruošiamės didžiajam turnyrui 
gegužės mėnesį. Šiai iškylai 
teks traukti į Detroitą 

parapijos patalpose. Bus 

VYČIAI AMSTERDAME 
70 Amsterdamo 100-sios 

Lietuvos Vyčių kuopos narių 
kovo 1 d, dalyvavo šv. Mišio-

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus >r Kraujo ligos 
Necfiirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemcro'dų gydymas 
5540 S. Pulasfci Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr.. ketv ir penkt 

Reikalui esan: atvažiuoju ir i nanus 

T*l. RE-llance 5-1811 
OR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Wes« 591h Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 

T'ec ir šešt uždaryta 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS I.ICOS -

( H1RLR(,1IA 
<?! 32 S Kedzie. Chicago, III. 

Tel. ^25-2e.T0 
1185 Dundee Ave., FlRin, III. M3120 

!el 742-0255 
\ aiandos ĮM> ; . I 1 ~ u - i t . i n m . i 

DR. L D. PETREIKIS 
[>W;L r.YorroM 
8104 S Roberts Rojd 

mvli.i i v.ik.irus nuc Hjrlem Avo 
Tel. 5tO-0_00 

Vjbmdos p̂ VJ.il susit.inm.i 

Marijai, jo ligos ir ankstyva 
mirtis. 

Betty. kuopos ritualų komi

se Š v. 
. dalyvavo sv. misio- - " v i ^ 
Kazimiero parapijos teto pirmininkė, pristatė ketu

j e narius (du iš iu iaunieji 

Vertė Aleks. Pakalniškis, Jr. 

LIETUVOS VTClAl 
( O N N E C T K T T 

VALSTMO.JE 

salėje. Visi priėmė šv 
Komuniją. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė kuopos 
dvasios vadas kun. Robertas 
K. Baltch. 

Po šv. Mišių Dutchman 
restorane įvyko iškilmingi 
pietūs su programa. Kun. 
Baltch sukalbėjo maldą, o 

, kuopos pirmininkas Radze-
Dollv-O vkh, trumpai apibūdindamas 

šv. Kazimiero gyvenimą, 
pateikė ištraukų iš lietu
viškosios operos ,.Dux Mag
nus'. -Jo pakviest*. Betty Kuz-
mich p r a v e d ė l i k u s i ą 
programos dalį. Programoje 

uvo iškelti Šv. Kazimiero 

ris narius (du iš jų jaunieji 
v y č i a i ) , u ž s i t a r n a v u s i u s 
Pirmąjį Lietuvos Vyčių laips
nį ir aštuonis narius (penki 
jaunieji) užsitarnavusius An
trąjį Vyčių laipsnį. Pusračiu 
sustoję rankose laikydami 
degančias žvakes, pagerbtieji 
buvo kun. Baltch įvesdinti į 
atitinkamą laipsnį. 

Šventės rengimą tvarkė 
rengimo komiteto pirmininkė 
Betty Kuzmieh ir jos padėjėjos 
Judy Kastraveckas ir Helen 
Vvojcik. 

Vidurio Atlanto apygardos 
suvažiavime mūsų kuopai 
a t s tovavo Bernice Aviža. 

Tel. otiso ir buto: OI vmpk 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOMS IR OfRURGAS 

14-U So 50th Ave., Cicero 
K^-d\en 1 iki 8 vai v.ik 

-kvru- trei Sfit 12 :W:1 v.il popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
K.ilb.i !:»'tuviik.n 

(irTOMF.TRISTAS 
Tiknn.i aki^-. Pnt.iiko .įkimus ir 

„Contatt lenkes" 
2o18 VV. 7Ht St. — Tel. 737-5140 

Vai, p.i>;a! suMt.inma L'/d<irvt,i treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDVTOJA 

PHOSTHODONTICS — karūnėles. 
.itei.a' plokšteles >r &ercro,i praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos oagai susitarimą 

Dr Tum,\M>nio oti^a perėmr 

T. RAMA. M.D. 
Sp*»iMlvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Re?. 852-0889 
Vai pirm , ,intr . ketv ir penkt 

? iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
pe i į.i'.vbr \ i d a t : - . >r p lauč iu 'IIRO 

2836 W 7 1 st St.. Chicago. III. 
T«l . : 436-0100 

11600 Southw«st Highivay 
Patos Haights. III. S0463 

(31 2) 361 0220 :3121 361 -0222 

DR. IRENA KURAS 
KLOIKiL IK VAIKt LK.OS 

SPECIAHSTf 
MEDICAL BUUDiNC 

?200 V, 81st Street 
Ofiso tel. Rl 7-1168; 

Re/id. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSI ĖS IR 

PROSTATO C H1RLRC11A 
2e5t> V>. e3rd Streel 

Vai.: antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
šešt patai susitarimą 

Ofiso tel. 77e-2880. re/ . 448-5545 

ninkas Pranas Petrauskas surengtame vasario to muic-
praneftė apie kelionę į Romą jime mūsų kuopai atstovavo Iietuvos Krikščionybės 600 ^ u v o iškelti šv. Kazimiero «»w=>•.«»«, ^ ._ 
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proga. Mūsų organizacijos Bee Jay Kazimiero parapijoje. Mari V08 Į3 metu amžiaus i" Smile ir Sparkle J" 

(jarbės narys dr Jokūbas Vertė Aleks. Pakalniškis. Jr. joną ir Robertas Morcus būva pasišventimas 
amžiaus, ji> , . , 

Svč. Motinai V e r t ė Alek*- Pakalniškis. Jr. 

I)r 1 urrusortio ofisą pereme 
DR. S. LAL 

SPFCIALVBf - VIDAUS l.K .OS 
2454 V\ 71st Street 

434-212' 
Pirm Z 7 Ai t r ir 

hetv M J Penk t 2-7 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C^ 
Speualvbė - \ idaus ligų gvdvtoias 

K a l b a m e l i e t uv i uka i 
61«>5 S Archer Ave. 'prie Austini 
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Mokyklų pagrindas: 

SOCIALINIS KAPITALAS 
ŠVIETIMO TARYBOS VEIKLA 

Tyrinėdamas duomenis iš 1,500 
JAV privačių ir viešų gimnazijų 
Chicagos Universiteto socio
logijos profesorius James Cole-
man rado, kad katalikiškos gim
nazijos t u r i žemiausią skaičių 
mokyklos nebaigiančiųjų. Skir
tumas ypatingai ryškiai pasirodo 
vadinamose „ inne r c i t y " 
mokyklose didmiesčių neturtin
gųjų rajonuose, kur yra didelis 
nuošimtis juodųjų ir ispaniškų 
tautybių mažai mokslo turėjusių 
šeimų. Bendrai ėmus rasta, kad 
iš viešųjų gimnazijų nebaigę 
mokslo iškrenta 14.4%, iš kitų, 
nekatalikiškų privačių gimnazijų 
— 11.9%; iš katalikiškų - 3.4%, 
o iš vadinamų in tensyvaus 
mokymo („high performance") 
privačių mokyklų — niekas 
neiškrenta, tačiau pastarosios 
ekonomiškai prieinamos tik labai 
mažam skaičiui šeimų ir dėl to 
nedaug gali nušviesti masinio 
švietimo problemas. 

Colemano tikslas šią studiją da
rant, kaip ir anksty vesniąją savo 
studiją, išėjusią 1982 m., nebuvo 
girti katalikiškas mokyklas, o iš 
jų pasimokyti. Jo 1982 studija 
tapo labai kontroversiška, nes ji 
rado, jog privačių bei katalikiškų 
gimnazijų moksleiviai reguliariai 
pasiekė geresnius rezultatus 
oficialiuose, visoje Amerikoje 
vartojamuose egzaminuose negu 
viešųjų gimnazijų moksleiviai, 
net ir pasirūpinant, kad abejose 
grupėse lyginamieji būtų 
panašūs rasiniais bei socioeko-
nominiais bruožais. Net ir tada 
rado, kad katalikiškų gimnazijų 
mokinia i rečiau iškrisdavo 
mokslo nebaigę ir didesnė jų pro
porcija, baigę gimnaziją, stojo į 
universitetus ar kolegijas. 

Kaip po pirmos studijos, taip ir 
po š ios ne t rūks t a viešųjų 
mokyklų palaikytojų, išmetinė-
jančių studijos metodikai : 
Chicagos Mokytojų unijos 
šnekovas Chuck Burdeen teigia, 
jog girdi, katalikiškų su viešom 
mokyklom negalima lyginti — 
privačios mokyklos turi teisę 
išmesti gerai nesimokančius ar
ba atrinkti tuos, kuriuos nori 
mokyti. Tačiau j jo priekaištą at
sako ses. Mary Brian Costello, 
Chicagos arkivyskupijos 
mokyklų užvaizdą: „Mes neprak
tikuojame dideliais skaičiais savo 
mokinių išmetinėjimo" ir pri
deda, kad katalikiškos gimnazijos 
netenka tik 3% savo mokinių, 
daugiausia jiems persikeliant j 
kitą apylinkę ir dėlto pereinant j 
kitą gimnaziją. O iš tiesų, ji sako, 
„Daugelis mūsų mokyklų netur
tinguose rajonuose priima visus 
paduodančius prašymą". Net ir 
Colemano studija nerado „tiesio
ginių parodymų", kad privačios 
mokyklos atsikratytų savo pro
blematiškų mokinių, juos vers
damos ant viešųjų mokyklų. 

Šįmet išėjusi antroji Colemano 
studija parodė, kad skirtumas 
t a r p kata l ik iškų ir viešųjų 
mokyklų glūdi ne ekonomiškai 
palankesnėse šeimų sąlygose ar 
tame, kad katalikiškos gimnazi
jos a t r ink tų mokinius iš 
vidurinės klasės šeimų, (nes 
studija lygino rezultatus pagal 
ekonomines klases, rasdama 
pakankamai neturtingųjų klasės 
moksleivių ir ka ta l ik i škose 
gimnazijose), bet katalikiškose 
mokyklose r andamame 
„socialiniame kapitale". Socialinį 
kapi ta lą ku r i a ryš ia i ta rp 
asmenų. Colemano supratimu, 
religinės gimnazijos suteikia 
socialinę paramą moksleiviui, 
k a s jam/jai padeda nemesti 
mokslo. I šią paramą — socialinį 
kapi ta lą įeina ryš ia i t a rp 
moksleivių, k.t. per religines 
organizacijas už mokyklos ribų, 
šeimyninius ryšius tarp mokytojų 
ir mokinių. Šie ryšiai padeda 
moksleiviui pajusti ryšį su 
suaugusiųjų bendruomene. Kuo 
daugiau šių ryšių, juo stipriau 
stovi moksleivis. 

Ligšiolinės švietimo studijos 
koncentravosi į moksleivių ar 
mokytojų veiksmus, laikydamos. 
kad atsakymas glūdi klaidingu 
veiksmų suradime. Juos suradus 
būk tik reikia juos pakeisti ir bus 

išspręsta problema. Colemano 
studijos anaiptol pažvelgė į kultū
rines bei socialines įtakas, ir į 
šeimų motivacijas. Pagal Cole-
maną, anksč i au viešosios 
mokyklos turėjo stiprius ryšius su 
savo apylinkės bendruomenėm ir 
vietine kultūra. Tuomet jos buvo 
veiksmingos („functional") . 
Dabar tik katalikiškos mokyklos 
per savo religinę ideologiją bei 
discipliną tebeduoda mokslei
viams ta veiksmingą bendruomene. 
Nereliginės privačios mokyklos 
tos veiksmingos bendruomenės 
nesukur ia , nes jos nėra 
konkrečios bendruomenės išdava, 
o tik individualių šeimų, kurios 
tu r i p a n a š i a s ver tybes ir 
pakankamai pinigų jas įgyven
dinti mokykloje. 

Colemano studija teigia, kad 
JAV mokyklų „liguistumas'" 
glūdi social inio kap i t a lo 
trūkume, net ir turint šeimas, 
kuriose n e t r ū k s t a žmogiško 
kapitalo, t.y. išsimokslinusių ir 
ekonomiškai sėkmingų tėvų. Išsi
skyrę arba savo profesijose pasi
nėrę tėvai , nedalyvaujantieji 
jokioj bendruomenė j , ga l i 
„nupirkti" gerus mokytojus ir 
stiprią mokyklinę programą, be t 
negali parūpinti socialinio tinklo 
— kapitalo, kuris vaikus įgalintų 
tomis gėrybėmis pasinaudoti. De
ja , n e s a n t bažny t in io , 
tarpšeimyninio socialinio tinklo 
veikia kitas galingas medijos ii 
konsumerizmo valdomas J a u n i 
mo kultūros" tinklas. Šis t inklas 
nepa la iko mokslo ver tybių . 

Studijoje pastebima, kad did
miesčių neturtinguose rajonuose 
„viena iš stipriausiųjų institucijų 
yra Bažnyčia, bet mokyklos nieko 
su jomis nedaro dėl konstitucinio 
a t s k y r i m o Bažnyčios n u o 
va l s tybės . ... K r i m i n a l i n i s 
nusikaltimas nepasinaudoti šiais 
ir kitais resursais". Savo išvadose 
studija skatina stiprinti socialinį 
kapitalą savo vaikams, stipriomis 
užmokyklinėmis (ar po pamokų) 
organizaci jomis, spo r t i n i a i s 
vienetais moksleiviams, stipriu 
tėvų bendravimu, glaudžiais 
mokytojų-tėvų ryšiais. Tebūna 
tėvams įvedami valdiški moksla-
pinigių lakštai („tuition vou-
chers"), kad jie turėtų didesnį 
mokyklų pasirinkimą. Bet svar
biausia, tebūna visomis priemo
nėmis stiprinamas mokyklų so
cialinis pagrindas-kapitalas. 

Mums lietuviams, kuriems rūpi 
ne tik religines, bet ir taut ines 
vertybes išlaikyti, šios studijos 
rezultatai — ne naujiena, nors 
įdomu, kad dabar j au mūsų paty
rimas/įsitikinimas turi mokslišką 
pagrindą. Lituanistinių mokyklų 
bei jaunimo organizacijų dar
buotojai gerai žino kaip svarbu 
mokyklai yra stiprus tėvų užnu
garis — ne tik finansinis, be t ir 
domint is vaikų pamokomis , 
tėvams vieni kitus palaikant, ne 
tik rūpestingai vežiojant vaikus 
į mokyklas bei organizacijų susi
rinkimus ar parengimus, bet ir 
vaikams padedant ir prižiūrint, 
kad jie gerai pamokas paruoštų, 
d a l i n a n t i s t a u t i š k u m o bei 
kitomis kultūrinėmis vertybėmis, 
o ir draugystėmis. 

Net ir tautiniame švietime 
gerai žinome religijos, lietuviškos 
parapijos rolę Vargu, ar galima 
įsivaizduoti savo tautines a r jau
nimo organizacijų šventes be 
ypatingų pamaldų. Nepilnos nei 
Kalėdos nei Velykos be lietuviš
kų pamaldų, jau nekalbant apie 
jų svarbą net ir sekmadieniais. 
Čia jos svarbios ne tik religine 
prasme; jos yra ir didele mūsų 
organizacinės veiklos ašimi, nes 
tiek daug mūsų bendravimo ir 
veiklos vyksta po lietuviškų sek
madien io pamaldų. Studi
juodamas religijos rolę bend
ruomenės formavime JAV švie
t imo kon teks te , Co lemanas 
užčiuopė jos didelę svarbą. Tačiau 
dar geriau jos svarbą ne t ik mūsų 
vaikų auklėjime, bet ir visos 
mūsų etninės veiklos pagrinde 
suprantame mes lietuviai. Ir šį 
supratimą dedame prie savo ap
mąstymo, vertinant krikščio
nybės įnašą lietuvių kultūrai , 
tiek Lietuvoje, tiek ir tremtyje. 

a.j.z. 

JAV LB krašto valdyba tu r i 
narį švietimo reikalams, ku r i s 
tuo pačiu tampa Švietimo ta
rybos p i r m i n i n k u . Šios ka
dencijos krašto vald. pirm. Algi
man tas Gečys 1985 m. pabai
goje Švie t imo t a r y b o s pir
mininku pakvietė dr. Joną Rač
kauską, kuris sudarė šios su
d ė t i e s Š v i e t i m o t a r y b ą : 
vicepirm., sekretorius ir narys 
aukštesniųjų mokyklų reika
lams Juozas Masilionis, iždi
n i n k ė P r a n ė Mas i l i on i enė , 
mokytojų rengimui ir skaiti
niams Stasė Petersonienė, pra
džios mokykloms Ramunė Rač
kauskienė, priešmokykliniam 
auklėjimui Danutė Dirvcnienė, 
„Švietimo gairių" redaktorius ir 
administrator ius , religiniams 
re ika lams kun. Jonas Duoba, 
vaizdinėms priemonėms Nijolė 
Mackevičienė, nemokantiems 
l ietuviškai Valerija Sparkytė, 
knygyno vedėjas ir administra
tor ius Ričardas Petersonas , 
taut in io auklėjimo reikalams 
R e g i n a K u č i e n ė , specia l ių 
p r o g r a m ų k o o r d i n a t o r ė dr. 
Austė Vygantienė, paskutiniu 
m e t u r ū p i n t i s l i e tuv i škos 
še imos r e i k a l a i s pakv ie s t a 
Dome Petrutytė . Konsultantais 
y r a š i e a s m e n y s ; spo r tu i 
Bronius Keturak is , taut iniams 
šokiams Jadvyga Matulaitienė, 
tautosakai Arvydas Žygas ir 
n e a k i v a i z d i n i a m m o k y m u i 
Vida Bučmienė. 

Svarbesniems re ikalams ap
ta r t i ir nu ta r imams padaryti 
yra šaukiami posėdžiai. Jų iš 
viso turė ta 9: vienas 1985 m. pa
baigoje, tik pradėjus kadenciją, 
šeši 1986 m. ir du 1987 m. 

M o k y k l ų ir m o k i n i ų ska i č iu s 

Mokyklų ir mokinių skaičius 
k a s m e t mažė ja . 1986-1987 
mokslo meta is veikė 26 litua
nis t inės mokyklos, iš kurių 
v ienas ke tv i r tadal i s , būtent 
s e p t y n i o s , C h i c a g o j e : Pe
dagoginis lit . ins t i tu tas , Chi
cagos aukštesnioj i , Dar i aus 
Girėno, Kr. Donelačio, Mar-
ąuet te Parko, Brighton Parko, 
Kriaučeliūnų Montessori vaikų 
nameliai . Art imose Chicagos 
apylinkėse veikia t rys : Lemon-
to lit. mokykla ir Lemonto 
vaikų darželis ir Gary lit. m. 
Ki tos 16 y r a šiose vietose: 
Bostone, Clevelande, Detroite, 
New Yorke, Los Angeles, St . 
P e t e r s b u r g e , W a s h i n g t o n e , 
Philadelphijoje, Rochesteryje, 
Elizabethe, Clevelande „Žibu
r io" neakivaizdinė, Hartforde, 
Brocktone, Pi t tsburghe ir kelios 
l i e t u v i š k a i bes imokanč ių jų 
grupelės Pennsylvanijoje. Iš 

Švietimo tarybos sudėtis 
J U O Z A S MASILIONIS 

viso šiose mokyklose mokosi 
1111 mokinių. 

Lėšos 

Mokinių skaičiui mažėjant, 
j a s išlaikyti ir joms padėti 
rūpesčiai didėja: kuo mažesnė 
mokykla, tuo patiems tėvams ją 
išlaikyti sunkiau, tuo daugiau 
paramos prašome iš Švietimo 
tarybos. 

Pagrindinis Švietimo tarybos 
darbų finansuotojas nuo pa t 
įsikūrimo yra Lietuvių fondas. 
1986-1987 m. m. jis Švietimo 
tarybai paskyrė 53,000 dol. Iš 
tos sumos 30,000 dol. ėjo tiesio
ginei mokyklų paramai, 3,000 
dol. mokytojų studijų savaitei, 
kitiems įvairiausiems darbams 
beliko 20,000 dol. 

Vajus l i tuanis t in iam 
šviet imui r emt i 

A n t r a s Švie t imo t a rybos 
darbų finansuotojas turėtų būt i 
Lietuvių Bendruomenė. Tiesa, 
atskiros apylinkės, turinčios 
savo r ibose l i t u a n i s t i n ę 
mokyklą, ją paremia, kartais ir 
gana efektyviai, bet kaip švie
timą paremia tos, kurios lit. 
mokyklos neturi? Bendrajai 
paramai iš krašto valdybos, 
k iek ž i n a u , s u m a n i e k a d 
neprašoko 5,000 dol. į metus, o 
kartais ir nieko, nors jau seniai 
skelbiama, kad rugsėjo mėnuo 
— Bendruomenės mėnuo, aukų 
švietimui rinkimo mėnuo. Da
bartinis krašto vaidybos pirm. 
Algimantas Gečys jau 1986 m. 
pavasrį pradėjo raginti Švietimo 
ta rybą pas inaudot i rugsėjo 
mėnesiu ir pačiai pravesti švie
timo reikalams vajų. Per vasarą 
pasiruošę, ligi rugsėjo vidurio 
spėjome išsiųsti apie 7000 
la iškų, o k r a š t o v a l d y b a 
apylinkėms išsiuntinėjo aukų 
lapus. Į laiškus atsiliepė 335 
asmenys, sudedami apie 9,000 
dol. Aukos dydis svyravo nuo 
250 dol. ligi 2 dol., sudarydamas 
maždaug 26 dol. vidurkį. Di
džiausią auką atsiuntė prel. J. 
A. Kučingis - 250. Po 200 auko
jo: Valerija Kraszevvski, Sofija 
Liubartas, dr. Linas Sidrys. 150 
dol. aukojo Al. K. Kazlauskas, 
o jo darbovietė pridėjo trigubai, 
tuo būdu jo paramą iškeldama 
ligi 600 dol. ir padarydama jį di
džiausiu individualiu aukotoju. 
Po 100 dol. aukojo: J. Adomaitis, 
J. Boley, kun. M. Čyvas, J. 
Gužaitis. A. Koncė, 0. Lanys, J. 
Marks, J. Mažeika, K. Mikala
jūnas, dr. A. Razma, dr. R. 
Sidrys ir St. Tiškevičius. Po 50 
dol. aukojo: B. Ciplijauskaitė, 
Br. Čizikaite, T. Dambrauskas, 

A. Echaniz, J . Gelažius, P. ir B. 
Gykiai, L. Griniūtė-Šmulkštys , 
L. Ignatonis , J. J a n k a u s k a s , A. 
ir J. J a s i a i , J . J u r k ū n a s , P. 
Juška, K. K a r a š k a , B. Kasa-
kaitis, J . Kl ivečka, J. Krišto
laitis, J . i r P. Lampsačia i , E. 
Leugoud, J . L iaukus , J. Lioren-
tas, M. Mack ienė , O. Mieže
lienė, S. Mitsevi tz , V. Momkus, 
E. Pakul i s , Pr. P rank ienė , L. 
Raslavičius, dr. K. Rimkus , M. 
Ročkus, A. Ruigys, V. Sinkus, F. 
S k i k ū n a s , A. Skuč ienė , M. 
Slavinskas, N. Šumskienė , F. 
Valaitis, R. Vadopalas, Z. Visoc
kis. Po 40, 35 i r 30 aukojo vos 
keli a s m e n y s , po 25 — 76 
asmenys, po 20 — 58 asm., po 10 
— 92 asm., k i t i po mažiau. 

LB apyl inkių y r a 74. Manau , 
v i soms a u k ų l a p a i buvo 
išsiuntinėt i . A u k ų a t s iun tė 27 
apylinkės - iš viso 7,308.87 dol. 
Pirmą vietą užėmė Philadelphi-
ja - 1281.87 dol., antrą vietą St. 
Petersburgas — 1223 dol., trečią 
Chicagos Br igh ton P a r k a s — 
968 dol., ketvir tą Pu tnamas 415 
dol., penk tą P a l m Beach Coun-
ty 413. Kitos apyl inkės buvo 
A r i z o n a , A u r o r a , B e v e r l y 
Shores, Brockton, Cicero, Cape 
Cod, Columbus , Hot Springs, 
Los Angeles, Melrose Pa rk , 
Nevvark, New Bri tain, Omaha , 
Paterson, Providence, Sunny 
Hills, VVaterbury, Wisconsin, 
Wate rbury , Day tona Beach, 
Detroitas, Grea t Neck. Kaip iš 
sąrašo ma ty t i , daugiau k a i p 
trečdalis apyl inkių atsi l iepė. 
Ačiū pav ien iams aukotojams, 
ačiū apyl inkėms. O vis dėl to 
d r a u g e i r s t e b i m ė s t a i s 
a s m e n i m i s , k u r i e g a r s i a i 
šaukia, bet n ieko neaukojo švie
t imui , ir t a apyl inkė , k u r i 
parašė , k a d „dėl ka i k u r i ų 
priežasčių" a u k ų nerinko. . . 

Pakalbė jus apie lėšų telkimą, 
pr idera pakalbė t i ir apie t a i , 
k a m Š v i e t i m o t a r y b a t u o s 
pinigus te lk ia , kokius da rbus 
a t l ieka. 

V a d o v ė l i a i i r p r a t i m a i 

L i tuan i s t inės mokyklos va
dovė l i a i s i r p r a t i m a i s y r a 
aprūpintos ankstesniųjų Švieti
mo t a r y b ų . Jų y r a p i l n a s 
sandėlis. Ka i kas piktinasi, k a m 
t iek daug vadovėlių išspaus
dinta, kodėl jie neišparduodami. 
Ogi todėl, kad l i t . mokyklų 
sistemoje y r a 8 skyriai pradžios 
mokyklose ir 4 klasės a u k š 
tesniosiose. Skyr i ams r e i k i a 
bent po vadovėlį, o klasėms — po 
v a d o v ė l į n e t k i e k v i e n a m 
dalykui. Vadovėlių gali parduo
ti t i k t iek, k iek kurioje klasėje 
a r k u r i a m e s k y r i u j e y r a 

mokin ių . Vadovėl ių „išpar
davimo" nepadarysi . Vadovėlis 
— ne r iestainis : jo nei greit 
pagamins i , nei grei t suvartosi. 
Vadovėlių a tsargų yra. bet per 
metus vieno k i to laida pasi
baigia, reikia t a d a jį peržiūrėti 
ir perspausdinti a rba naują pa
rengti. 1986 m. buvo naujai per
redaguotas ir išleistas S. Jony-
n ienės 7 s k y r i u i vadovėlis 
„Tėvų šal is" . Tuoj pasibaigs 6 
skyriui A. Šešplaukio vadovėlis 
„Ten, k u r Nemunas banguoja". 
J i s daba r yra peržiūrimas ir 
p r i t a ikomas naujajai laidai. 
Baigiasi V. Bučmienės-Auguly
tės „Kalbos gryninimo ir tur
t inimo p r a t i m a i " ir „Galvo
sūkia i" . Jie j a u spaustuvėje ir 
ne t rukus išeis. 

1986 m. i š l e i s t a j a u n o s 
a u t o r ė s A u d r o s Kubi l iū tės 
knyga „Nuotykia i 18 gatvėje". 
Knyga turi pasisekimą. Ruo
šiamasi perspausdinti N. Jan-
kutės-Užubalienės knygą jau
nimui „Šamo ežero sekliai". 

S u s i r ū p i n i m a s l i e tuv iška i 
n e m o k a n č i a i s 

Vis daugiau ir daugiau at
s i r a n d a l i e t u v i ų va ikų , 
nemokančių l ietuviškai. Tai 
l iūdnas reiškinys. Bet y r a čia ir 
p rošva i sč ių , n e s a t s i r a n d a 
norinčių, kad ir pavėluotai, 
mokytis l ietuviškai. J i ems irgi 
reikia vadovėlių ir mokymosi 
priemonių. J a u 1982 m. buvo 
išleistas Danguolės Tamulio-
ny tės vadovėlis „Lietuviais 
norime ir bū t" ir jiems pratimai, 
bet t i k 1S86 m. Broniaus Krokio 
rūpesčiu ir Švietimo tarybos 
lėšomis buvo šiam vadovėliui ir 
prat imams parengtos kasetės ir 
jau išleistos. R. Račkauskienė 
ir N . M a c k e v i č i e n ė 1982 
parengė ir PLI išleido „Pelenę", 
bet t i k 1986 m. Švietimo taryba 
parengė ir išleido jai kasetę. 
Lietuviškai norintiems išmokti 
1986 m. y r a i š l e i s t a R. 
Račkauskienės ir N. Mackevi
čienės perengta „Eglė, žalčių 
kara l ienė" , o N. Mackevičienės 
„Kalbėk l ie tuviškai" jau y ra 
spaustuvėje. 

P r i e š m o k y k l i n i s a u k l ė j i m a s 
Kadang i l ietuviškumo pa

grindas yra lietuviškoje šeimoje, 
t a i Švietimo taryba pradėjo 
kre ip t i didelį dėmesį j l ie
tuviškas šeimas, ypatingai išsi
barsčius ias , neturinčias a r t i 
l i tuanis t in ių mokyklų. Joms 
organizuojami šeimų rateliai , 
vakaronės (1987.111.20). Prieš-
mokyklino auklėjimo reikalams 
l e idž iamas drauge su Lie t . 
Mon te s so r i dr-ja žu rna l ė l i s 
„Mūsų va ikas" . Jo išėjo 5 n r . 
La ikraš tė l i s rašytas mašinėle, 
blogai a tspausdintas , todėl b u s 
perkel tas į spaustuvę. Nors kai
nuos daugiau , bet, jei daryti ką 
nors , tai daryt i gerai. 

M o k y t o j ų studijų s a v a i t ė s 

J ų jau buvo 20. Dvidešimtoji 
buvo šios kadencijos metu. B u s 
ir šiais metais rugpjūčio 16-23 
d. Dainavoje. Perna i ir š ia i s 
metais drauge bus ir Br. Krokio 
vadovaujama lietuviškai no
rinčių mokytis grupe. Pernai ir 
š i a i s m e t a i s b u v o ir b u s 
paskaitų priešmokyklinio auk
lėjimo reikalais. Būtų gera, k a d 
L B krašto valdyba paragintų 
apylinkes sudaryti vieną a r 
kel ias 100 dol. stipendijas, k a d 
galėtų jų apylinkėje esančių 
mokyklų vienas a r keli moky
tojai studijų savaitėje dalyvauti. 

. .Švie t imo g a i r ė s " , pe
dagogin is žurna las , s k i r t a s 
mokytojams ir tėvams, šios 
kadencijos metu dėl lėšų stokos 
i r spausdinimo pab rang imo 
sumažė jo , suplonėjo . N o r s 
norėta išleisti bent 4 nr., bet 
išėjo tik du. 

Tau t in i s a u k l ė j i m a s 

Švietimo taryba labai susi
rūpinusi ir lietuviškojo jaunimo 
t a u t i n i u auk l ė j imu . Š i a m 
reikalui ji turi narę Reginą 
Kučienę, labai nuoširdžiai šiuo 
klausimu besirūpinančią i r jau 
daug padariusią. Pasitelkusi 

jaunimą, ji atr inko i š t raukas iš 
tautinį sąmoningumą žadinan
čių veikalų ir jas Švietimo tary
ba leidžia mažomis knygutėmis. 
Šiomis dienomis iš spaustuvės 
išėjo dvi tokių iš t raukų knygu
tės: iš J. Daumanto „Partizanų" 
ir iš E. Juciūtės „Pėdos mirties 
zonoje". Taip pat da rbus išleis
tos ištraukos iš pogrindžio „Auš
ros" ir „LKB Kronikos". 

Tautinio auklėjimo reikalams 
buvo išleistas gražus plakatas 
su Lietuvos h imnu ir kryžiais 
bei koplytėle, k u r i s tu rė tų būti 
įrėmintas ir pakabin tas kiek
vieno lietuviuko kambary. Taip 
pat išleisti gražūs tautiniais 
motyvais knygoms aplankai, 
įrašams albumėliai. V. Kučas 
parengė ir Švietimo taryba 
išleido 270 skaidriu iš Lietuvos 
vaizdų. 

Mokyklų i r p la t in to jų 
s k o l o s 

Švietimo ta ryba , perėmusi 
pareigas, rado. kad mokyklos ir 
platintojai skolingi už knygas 
apie 20.000 dol. Visiems buvo iš
siuntinėti la iškai . Ka i kurie 
atsi l iepė ir a t s i l yg ino , kai 
kurias skolas, atsivilkusias iš 
senų laikų, t eko nu ra šy t i . 
Dabar dar t u r i m e skolininkų, 
bet j ie jau iš dabar t in ių laikų. 
Vis dėlto mokyklos ir platinto
jai turėtų dažniau ir greičiau už 
parduotas knygas atsiskaityti . 

(Nukelta į 4 psl.) 

Bendrauk su gerais žmonė
mis, ir būsi jų skaičiuje. 

Gerbert 

ANT KALNO 
J U R G I S J A N K U S 

Abi skai tėm. I r kaip j i s tyčia nuvažiavo anapus 
ežero pasidairyt i į kalną, i r kaip jų firma toje pačioje 
ka lnų eilėje, tik kiek toliau į pietus, paėmė statyti 
žiemos resortą, ir k a i p tos vietos vertė pradės kilt i ne 
metais , be t mėnesiais , ir k a d tėvo vietoje būdamas, 
tokio perlo už jokius pinigus nepaleistų iš rankų, nes 
kur galėtum rasti vietą, kur galėtumėm visi tuo pačiu 
metu susilėkti ir su malonumu nors kelias dienas 
pabūt i ka r tu . 

Pro ak ie s kamput į pamačiau, kaip motinos lūpos 
susiėjo į Šypseną, o kai grįžom namo, paprašė, kad 
tėvas pasuk tų a n a ežero puse. Ką sūnus iš tenai 
matė , norėjo pamaty t i ir j i . 

Tada buvo a n a vasara , kai baigiau aukštesniąją 
mokyklą. D^bar j au užverčiau konservatoriją, 6 a 
jau stovi n a m a s , t a rp senų ąžuolų planingai išmė-

dusi nepastebėjau, iš kur a ts i rado Juodis . T ik paju
t au , kad jis dedi ša l i a m a n ę s ir ta ip p a t žiūri į vande
nį. Paskum pasuko galvą ir d rėgnu vėsiu snukiu 
palietė nuogą petį. K ą jis nor i pasakyt i? K a d pagro
čiau? Kad v i ską užmirščiau? Kad rūpestį i r nerimą 
paskand inč iau base ine? K a d ka r tu su j a i s ir pa t i 
nuskęsčiau. Ne , to j i s t ikrai neleistų. Šoktų ir vilkte 
išvilktų. Pag los t au jo didelę galvą, pr ispaudžiu 
valandėlei pr ie s avęs , pabučiuoju į kaktą ir įslystu į 
vandenį. J i s sėdi a n t k r a n t o ir stebi kiekvieną m a n o 
judesį, o ga l m a n t i k ta ip atrodo, g a l tik todėl, k a d 
a š pati nenuleidžiu akių n u o jo. 

Kai gr įžau iš mokyklos su diplomu ir su pagyri
mais , mot ina pas i t iko išskėstomis r ankomis ir tuoj 
pasakė, k a d l aba i s m a g i a i praleis ime vasarą . Gir-
vinai nusipi rko j ach t ą ir kviečia paplaukio t i At lanto 
pakraščiais . J i e iš Flor idos j au a tp laukė į Cape Codą, 
čia pas tovės gal kokią savai tę , pa lauks , kol a tva
žiuos jų s ū n u s Audrius , Bostono M I T profesorius, ir 
mes. T a d a visi p lauks ime į Floridą. Audrių pažinau. 
Porą sykių prae i tą žiemą buvo a tvaž iavęs į New 
Yorką. Sakės i a tvaž i avęs tik m a n ę s pamatyt i . M a n 
nebuvo pas lap t i s , k a d jis turėjo kitokių reikalų, ne t ir 

malonios pažinties su Drofesorium Audrium, kaip jį 
abeji tėvai su pasididžiavimu vadino ir kurį man vis 
reikėjo laikyti n u o savęs per r ankos atstumą. 

Tokia kelionė traukte traukė, bet vien dėl 
Audriaus nė sur išę nebūtų į tą la ivą įs tūmę. Atsi
radusį a t š akumą dar labiau didino nenoras mažo. 
nors ir kažin k a i p patrauklaus, laivelio erdvelėje 
trintis sekiojamai kelių porų a lkanų akių. Vienų 
alkanų žento, k i tų — marčios. Be to. apie fleitinin-
kės karjerą galvojau visiškai r imta i ir š i ą vasarą 
norėjau smarkia i padirbėti. Dar aukštesnėje mokyk
loje mokytojai sakė. kad turiu virtuozės solistės 
gyslelę, t a pati užuomina lydėjo ir konservatorijoj. 
Nors vienas iš mokytojų ir tvirtino, kad t a r p orkest
ranto ir solisto nė ra ir neturi būti jokio skirtumo: abu 
muzikai, abu menin inka i , abu tur i vienodai sugebėti 
atskleisti melodijos esmės gelmes, bet a š vistiek 
nenorėjau užsisklęsti orkestre. Mane t raukė k a d a 
nors atsistoti jo priešaky. Vargu a r kas geriau žinojo 
už mane pačią, kaip bus nelengva. Fleita n e smuikas 
ir ne fortepijonas, net ne violončelė. Tenai , didžią
sias varžybas laimėjęs, automatiškai pas ta tomas 
geriausio orkestro pnešaky. 

Vargšės fleitos kelias kitoks. Ne be reikalo t ėvas 
ir Arūnas ją vadina švilpyne. Tėvą suprantu. J i s 

ty ta daug naujų medžių ir krūmų, pietiniame šlaite kitų pas ima tymų, be t jau toks buvo , kad kiekvienai y[sa^a pilnas humoro ir, kai buvau priimta \ 
mergaitei mėgo užkalbėt i dant į vis t a i s pačia is konservatoriją, net pa t i nežinau, kiek atskaitė už sodas ir vynuogynas . Sėdžiu an t baseino krašto, 

kojas sumerkusi į drungną vandenį ir niekaip 
negaliu su t ramdyt i nerimo. Ne baimę, ne išgąstį — 
jie jau praėjo, be t nerimą, tokį sunkų, tokį daug 
toliau siekiantį ir už baimę, ir už išgąstį... 

Čia būdavo t a ip smagu. Praeitą vasarą net tris 
labai smag ia s savai tes išbuvom visi kartu. Ir tėvai, 
ir Arūnas su Laimute ir dvylikos mėnesių Gintuku, ir 
aš . Net mot ina turbūt pirmą sykį buvo laiminga be 
pajūrio ir be prašmatnių restoranų. Mintyse paskon-

žodžiais 
Kai t e b e b u v a u aukštesnėje mokykloje, o jis j au 

bebaigiąs universitetą, vienu tarpu j a u buvau 
bel inkstant i į jo pusę , bet greitai a tvėsau, kai pama
čiau, kad k iekv ienas t r umpas sijonėlis ir dai l ios 
kojos jį v ienodai t r auk ia . Tėvai, pr ieš ingai , buvo seni . 
labai geri d r a u g a i , ir ju tau , kad paty l ia is , o kar ta i s ir 
ne taip pa ty l i a i s dėjo lūkesčius į mudviejų susipo
ravimą. Tik dėl jų draugys tės nemečiau tos ne laba i 

tikrai puikų instrumentą. Niekam nė žodžio netaręs, 
pasiėmė mano mokytoją, su juo nuvažiavo ir parve
žė pne lūpų ir prie širdies limpančią fleitą. Ir pasakė: 
„Kad jau tv i r ta i nusprendei eiti į muzikantes, ta i 
pradžiai ir naują švilpynę suradau". K a s galėtų a n t 
jo už švilpynę pykti, ka i jis ir savo skalpelį dažnai 
kišeniniu peiliuku pavadina. 

(Bus daugiau^ 

• •> 
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Strasbourgo, Prancūzijoje, apylinkės lietuviai su Lietuvių sąjungos pirmininku a.a. kun -Intui 
Krivicku Visų Šventų vienuolyno sodelyje p<> pamaldų 1946 ru. 

ŽIUPSNELIS PRISIMINIMŲ APIE 
AMŽINYBĖN IŠKELIAVUSĮ 

Kun. Jonas Krivickas — kunigas ir žmogus 
Neseniai ..Draugo" dienrašty

je aptikau liūdną žinią, jog 
vasario 9 d. su šiuo pasauliu 
atsiskyrė kun. Jonas Krivickas. 
Kilo noras pasidalinti mintimis 
apie šia įdomią asmenybę. Kun. 
Joną turėjau progos pažinti po
kariniais laikais 1945-1950 m. 
Prancūzijoje. Strasburgo mieste. 

Karo audrų išblokštas iš 
tėvynės aš atsiradau Prancūzi
joje netoli Strasburgo. Mulhouse 
mieste. Alsace. Pavyko sužinoti, 
jog netolimoje kaiminystėje 
Strasburge gyvena energingas 
lietuviškoje veikloje stipriai 
besireiškiąs kun. Jonas Krivic
kas. Susisiekiau su kun. Jonu ir 
jo padrąsintas persikėl iau 
gyventi i Strasburgą. kur tuo 
metu buvo nedidelė lietuvių 
kolonija. Apie 25 ..dūšios*', 
įskaitant mažamečius ir jau 
gyvenimo kelyje pažengusius. 

Kun. Jonui tarpininkaujant, 
man vėliau pavyko per Balfą 
gauti mažą stipendiją ir jos 
pagalba studijuoti chemiją In
stitute de Chemie Strasburge. 

Lietuvių Sąjungos 
įsteigimas 

Viena iš daugelio kun. Jono 
idėjų buvo įsteigti Prancūzijoje. 
Alsace. Lietuvių sąjungą. Talki
ninkaujant keletui energinges
nių asmenų. Lietuviu sąjunga 
buvo įsteigta 'apie 1946 metus) 
ir pavadinta Association Lithu-
anienne. Jos steigėjas ir pirmi
ninkas buvo kun. Jonas Krivic
kas, sekretorius adv. Stasys 
Paltanavičius. 

Si Lietuvių s-ga stengėsi 
suburti lietuvius, gyvenančius 
Alsace-Lorraine apylinkėse. 
Buvo paruošti ir nariams išduo
ti Lietuviu s-gos pažymėjimai su 
fotografija. Mano paties 
pažymėjimas buvo \ 'r . 91. 

Ž o d y n o l e i d i m a s 

Lietuviu s-gos vardu kun. 
Jono iniciatyva buvo perrašytas 
ir rotatoriaus pagalba multipli
kuotas Herlito Lietuviškai An 
gliškas lietuviškas žodynas. Tai 
buvo ilgas ir sunkus darbas, nes 
žodyną teko perrašyti mašinėle 
ir vėliau padauginti rotatoriaus 
pagalba. Daug dienų ir vakarų 
buvo praleista bedirbant kun. 
Jono kambaryje. ..Toussaint** -
Visų šventų moterų vienuolyne, 
kur tuo metu buvo prisiglaudės 
ir gavo išlaikymą kun. Jonas, 
atlikdamas religinius patarna
vimus to vienuolyno vienuo
lėms. Bedirbant su senu rotato 
rium tekdavo sugadinti daug 
popieriaus, o ir dažai kartais iš
siliedavo kunigo kambaryje 
ant grindų. Vienuole- tuo 

KOSTAS ŽALNIERAITIS 

nebuvo labai patenkintos, bet 
kun. Jonas sugebėdavo joms rei
kalus ati t inkamai paaiškinti. 

Su dideliais vargais žodynas 
buvo paruoštas ir paskleistas 
lietuvių tarpe, kadangi tuo 
metu geresnio žodyno įsigyti 
buvo neįmanoma. 

Vasar io 16-tos minėjimas 

Nebuvo pamirštas ir mūsų 
Nepriklausomybės paminėji
mas — Vasario 16-toji. Iš-
sinuomodavom mieste salę. su-
kviesdavom prancūzų publiką 
ir prancūzu kalba mėginom 
apšviest prancūzus apie 
Lietuvą. Turėjom ir tautinių 
šokių grupę (4-ios poros) kurio
je turėjo dalyvauti kiekvienas, 
kuris pajėgdavo pataikyti i 
muzikos taktą. Buvom laimingi 
turėdami savo tarpe muzika, 
grojusį Lietuvos Operos orkes
tre, kuris mums grodavo akor
deonu. 

B e l a i s v i ų l a n k y m a s 

Kun. Jonas buvo gavęs iš 
Prancūzų valdžios leidimą 
lankyti karo belaisvių stovyk
las, kuriose dar buvo ir lietuvių. 
Ir aš turėjau progos su kun. 
Jonu aplankyti belaisvių sto
vyklas ir nuvežti mūsų lietu
viams taip labai reikalingu 
maisto produktu. Kun. Jonas 
buvo motorizuotų priemonių 
mėgėjas ir tuo metu turėjo 
motociklą. Pasisodinęs mane 
ant užpakalinės sėdynės, gra
žiais Alsace keliais leisdavosi 
lankyti belaisviu. Lietuviai 
belaisviai, laikomi kartu su 
vokiečiais, būdavo labai nusilpę 
ir pasiūlius jiems cigarete, už
traukę keletą dūmu. čia pat su
krisdavo ant žemės. 

Vestuvių apeigos ir 
poves tuv inė kelionė 

Būdavo ir linksmesnių epizo
du. Tuo metu mano draugas, 
studijuojantis mediciną Stras
burgo universitete, buvo ..pri
spirtas" ženytis. Kun. Jonas 
atliko vestuvines apeigas bažny
čioje. Aš turėjau pirmojo panto 
lio pareigas Jaunajam su 
jaunąja klūpant prieš altorių, 
kun. Jonas ieško knygose tai 
progai atitinkamu skaitymu 
Kadangi tokių ceremonijų jam 
dažnai nepasitaikydavo, tad 
sunku buvo susigaudyti maldų 
knygoje. Pagaliau paduoda 
knygą prie altoriaus klūpan
čiam jaunajam ir sako: ..Juk 
pats moki lotyniškai, susirask ir 
pa ts paskai tyk r e ik i amas 
maldas", ką jaunasis ir padare. 

o kun. Jonas palaimino jų 
santuoką. 

Po ceremonijų bažnyčioje buvo 
kuklios vaišės, nugerta šiek tiek 
vietinio vynelio, ir kun. Jonas 
pasiūlė jauniesiems ir dar 
keletai art imesnių draugų 
pavežti visus į Vogesų kalnuo
se esantį, pagarsėjusį stebuklais 
St. Odile vienuolyną. Šiuo metu 
kun. Jonas jau turėjo gerokai 
padėvėtą sportišką automobilį, 
kuriame normaliai buvo vietos 
dviems asmenims priekyje ir 
vienam sėdėti užpakalyje 
nedengtoj sėdynėje. Bet mes 
būdami geroje nuotaikoje susi-
grūdom bent 6 ar 7. Vieni 
sėdėjo, kiti stovėjo ant 
automobilio laiptelių ir taip 
leidomės į kelionę. Je igu 
automobilį būtų vairavęs ne 
kun. Jonas, mūsų kelionė tik
riausiai būtų pasibaigus polici
joje. Po gana ilgai trukusios 
kelionės ir klaidžiojimo kalnų 
keliukuose ankst i rytą 
pasiekėm vienuolyną. Nors visi 
buvom nemiegoję ir pavargę, 
susiradom vienuolyne kunigą, 
kuris mus apvedžiojo ir aprodė 
vienuolyną. 

Reikėjo skubėti atgal į Stras
burgą, nes buvo sekmadienis ir 
kun. Jonas turėjo atnašauti pa
maldas lietuviams vienuolyno 
koplytėlėje. Kadangi jau buvom 
gerokai išalkę, pakeliui dar 
sustojom pasistiprinti prie kelio 
augančiomis vynuogėmis ir 
obuoliais ir su gera nuotaika 
grįžom į Strasburgą. kur jau 
būrelis lietuvių laukė kunigo ir 
pamaldų. Mūsų kun. Jonas 
greit užsimetė bažnytinius 
rūbus ir atsirado prie altoriaus. 

Vienos kelionės metu su spor
tiniu automobiliu mums pri
reikė pakeisti padangą. Mašinai 
pakelti įrankis „jack" veikė 
hydrauliniu principu ir jame 
buvo trūkumas alyvos. Kun. 
Jonas, būdamas visad entuzias
tas ir kartu mėgėjas mecha 
nikas. sugalvojo išeitį. Nu
sivilkęs sutaną, pasiraitojęs 
rankoves palindo po mašina ir 
mėgino atsukti varžtą ir įleisti 
alyvos iš mašinos motoro į mūsų 
„jack" Varžtą atsukus, staiga 
karšta alyva iš motoro pradėjo 
tekėti jam per rankas. Kun. 
Jonas nepasimetė, su didelėm 
pastangom užsuko atgal varž.ta. 
o alyva vietoj patekus į mūsų 
„jack" nutekėjo ant žemes. 

Turėjom laukti prie kelio retai 
pravažuojančių automobilių ir 
pagaliau uždėję ratą tęsėm 
kelione toliau. 

Su kun Jonu Lietuvių s-gos 
reikalais turėjau progos lan
kyti-; Paryžiuje, tuo metu Lietu
vos atstovybėje dirbo dr. S. 
Bačkis. Teko susipažinti su 

MŪSŲ KOLONIJOS 

PhoeniXy AZ 

APSILANKĖ VYSK. 
P. BALTAKIS 

Balandžio 4-6 dienomis pas 
Phoenixo lietuvius viešėjo 
vyskupas Paulius Baltakis ir 
ta proga lietuvių katalikų 
misijos ir Arizonos lietuvių 
Bendruomenės pastangomis 
buvo suruoštos rekolekcijos ir 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jaus iškilmingas minėjimas. 

Rekolekcijas, kurios truko 2 
dienas, l aba i įspūdingai 
pravedė vyskupas P. Baltakis 
ir jose dalyvavo beveik visi 
Phoenixo, Sun City ir kitų 
Arizonos vietovių lietuviai. 

Sekmadienį po pamaldų 
Jėzuitų koplyčioje visi susi
rinko erdvioje svetainėje, kur 
po bendrų pietų įvyko Lietu
vos krikščionybės 600 metų 
sukakties minėjimas. Arizo
nos lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas Donatas Zaka
ras pasakė įžanginį žodį ir 
visų vardu šiltai pasveikino 
vyskupą, kuris priėmė pakvie
timą ir rado laiko aplankyti ir 
mūsų mažąją lietuvių koloni
ją. Pagrindinį žodį tarė vysku
pas P. Baltakis, trumpai 
n u š v i e s d a m a s L ie tuvos 
krikščionybės reikalus, dabar
ties rūpesčius ir laimėjimus. 
Ta proga paragino, kad kuo 
daugiau lietuvių šią vasarą 
vyktų į Romą, kur yra ruošia
mos didžiosios ir dvigubos 
iškilmės. 

Vyskupas turėjo su savim 
atsivežęs skaidres, paruoštas 
Lietuvių Bendruomenės reli
ginių reikalų tarybos, kuriose 
labai ryškiai, vaizdžiai ir 
meniškai yra pavaizduotas 
Lietuvos krikščionybės kelias. 
Skaidres rodė ir aiškino Juo
zas Žadavičius ir Donatas 
Zakaras. Minėjimo pabaigoje 
vyskupas P. Baltakis įteikė 
Lietuvos krikčionybės jubilie
jaus medalį kun. Antanui 
Valiuškai už jo ilgametį ir 
sėkmingą darbą, vadovaujant 
Lietuvių katalikų misijai 
Arizonoje. 

Vyskupas taip pa t pašventi
no prieš metus mirusio genero
lo Vlado Mieželio lietu
v i š k o m i s e m b l e m o m i s 
išpuoštą antkapį Sun City 
kapinėse. 

Brangiam svečiui pagerbti 
buvo suruošti pietūs Ruseckų 
namuose, kuriuos, kelioms 
šeimininkėms padedant, labai 
gražiai suorganizavo ir 

Švietimo tarybos 
veikla 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Neatlikti darbai 

Neatliktais darbais paprastai 
nesigiriamą. Nesigiria ir Švie 
timo taryba, tik konstatuoja. 

Vienas neatliktų darbų — 
neišleisti „Pelkių žiburėlio" įra
šai. Kas jie yra — gerai žino 
Chicagos lietuviai. „Margučio" 
klausytojai. Tai literatūrinių 
valandėlių įrašai su meniškais 
grožinių veikalų įskaitymais. 
Juos tvarko D. Bylaitienė ir V. 
Sparkytė, bet, negavus pernai iš 
LF paramos jiems išleisti, taip 
ir pakibo kol kas ore. Šiemet vėl 
prašome paramos jiems išleisti. 

Antras dar neatliktas užsimo
jimas — peržiūrėti mokyklines 
programas: arba jas naujai per
rašyti, arba parašyti joms 
komentarus, kad ..uolieji*" 
mokytojai nesistengtų išreika 
lauti iš dabartinių mokinių to, 
kas dar buvo galima išrei
kalauti prieš 10 metų, kai tos 
programos buvo numatytos. 

Ne per vieną dieną buvo Ro
ma pastatyta. Daug buvo užsi
brėžta, daug per metus pa
daryta, kai kas dar nespėta. Be 
gyvenant iškils nauji reikalai, 
nauji planai. Bendromis jėgo
mis, bendradarbiaudami su 
krašto valdyba, remiami Lietu 
vių fondo, dosniosios lietuviškos 
visuomenės ir darbščiųjų LB 
apylinkių, su pasitikėjimu 
žiūrime į ateitį ir būsimuosius 
švietimo darbus. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių kampelis Tarptautinėje tautodailės parodoje Phoenis. Ai 
Nuotraukoje: : Margarita Blaževičienė i» Milda Kvedarienė, kun 
demonstravo lietuvišku juostu audimą. 

jėzuitų kun. J. Kubilium, kuris 
tada gyveno Paryžiuje ir būdavo 
mūsų vadovas po įvairias Pa 
ryžiaus ..prašmatnybes". 

Toks buvo žmogiškas kun. 
Jonas. Entuziastas, optimistas, 
visada ką nors planuodavo, dirb
davo. Dar prieš metus gavau iš 
jo laišką iš Put namo. Jis pla 
navo išleisti knygelę apie 
lietuviu gyvenimą Prancūzijoje. 
Mielai jam pažadėjau 
talkininkauti. 

Deja, nelaukta mirtis išskyrė 
jį iš mūsų tarpo su jo nebaigtais 
planais. Palaidotas Putname 
1987 m. vasario 11d. Ilsėkis, 
mielas kun. Jonai, svetingoje, 
bet svetimoje žemėje. 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešpiaukis-Tyuolis 

Ką Lietuva yra davusi kitu tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje 24d psl 
Knygos kaina 8 dol . su persiuntimu 
9.50 dol. Hiino'S gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

MISCELLANEOUS 

A V i L I M A Š 
M OV I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
—-

10° o — 20c/o — 30° b pigiau mokėsit u2 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — G A 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

REAL ESTATE 

V.T. 
Licensed 

Elektros 
siste 

ELECTRIC CO. 
Insured — Bonded 

436-6937 
ir namų apšildymo 
mų pataisymai. 

Vytautas Taras 

paruošė Sofija Liubartienė. 
Arizonos Lietuviai labai 
džiaugėsi vyskupo P Baltakio 
vizitu ir ilgai minės jo gilius, 
prasmingus, paguodžiančius 
žodžius ir šiltą asmenybe. 

MARGUČIU PARODA 
Dorsey Petrulytė-Dalton 

šiemet vėl atstovavo Arizonos 
Lietuvių Bendruomenei, daly
vaudama Tarptautinėj margu
čių parodoj, kuri buvo Valley 
National banke balandžio 13-
17 dienomis. Jos labai skonin
gai paruoštas tradicinis lietu
vių Velykų stalas susilaukė 
ypatingo lankytojų dėmesio. 
Paskut inę parodos dieną 
Dorsey skyrė visą popietę, 
rodydama, kaip daromi lietu
viški margučiai. 

Vikt. Z. 

Jeigu jums reikalinga prižiūrėti mažus 
vaikus arba senesnio amžiaus asmenis, 
daryti namų apyvoką, supirkti maistą ir visą 
kitą, rries pasiryžę padėti — surasime 
tinkamą asmenj bent kokiam darbui pagal 
jūsų pageidavimą. Skambinti: 278-8209 
angliškai 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

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

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

Kaina su persiuntimu S6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

BOSTONO LIETUVIŲ 

BALSO 

M1NKU RADIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 ik i 8:45 vai. ryto 

Veda S. ir V. Minkai 
71 Farragut Road 

S. Boston, Mass. 02127 
Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis ..Draugas" 

Albino Baranausko 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
arba 

UŽPLYNIŲ PULTINEVIČIUS 
NAMIE IR SVETUR 

yra gera proga įsigyti visus tris 
storus tomus už 20 dol su per
siuntimu (Illinois gyventojai moka 
21 60 dol) 

Ta i garsus Užplynių Pulti -
nevičiaus nuotykiai bei atsiminimai 
Kiekvienas tomas juokingesnis už 
kitą. skaitomas kramtant chalvą, ra-
zmkas. saldymedy riešutus, fygas. 
šv Jono duoną, džiovintas slyvas. 
lietuvišką kietąjį sūq. turkišką 
medų. žagarelius, bulvių skiedreles 
arba namų darbo irisus. Todėl 
kviečiame visus skaičiusius ir ne-
skaičiusius. Įsigyti, pasiskaityti, 
pasismaginti bei pasilepinti 

Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 

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

m Mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sažinmqai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BAC£ REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pa: pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

DAR LAIKAS GERAI NUPIRKTI 
gražų 4 nuomų mūrini namą arti Marquette 
Parko bažnyčios Pigus Apie 10.000 (mo
kėti. Lengva 7V2% paskola. Skambinkite 
737-7200 — praneškite automatiškai savo 
telefoną VALDIS Real Estatui. 

O n M K y i KMIECIK REALTORS 
* l 7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

No. 808 — 71 ir St. Louis: 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 karną — skambinkite 
dabar1 

No. 810 — 66 ir St. Louis 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. Nieks parapijoje: 
nepaprastas 2 mieg mūrinis namas. Didelė 
vinuvė. gražiai užbaigtas skiepas su baru 
turinčiu vandens sistemą: 1V2 auto. gara
žas: didelis kiemas: 2 m šildymo pečius: 
59 ir St Louis apylinkėje Perimkite žemus 
mėnesinius išsimokėjimus Paskubėkite — 
skambinkite dabar 

No. 830 — 76 ir Pulaski — $72.900. 
3 meg 22 m senumo. 1 " 2 prausyklos 
gražiai užbaigtas skiepas. 40 pėdų sklypas. 
2' 2 auto su šoniniu (važiavimu garažas, 
naujas stogas ir šildymo pečius Nepapras
tai švarus, arti susisiekimo ir apsipirkimo 
Nerasite ge-esmo - 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 (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

2 NAMAI ŠALIA VIENS KITO 
1-mas geriausias pirkinys: 3 mieg . kieto 
medžio grindys. 2 židiniai. 2V2 prausyklos, 
ištisas skiepas su baru. 32'.2 pėdų sklypas 

2-tras geriausias pirkinys: 3 butų pajamų 
nuosavybe arba giminingai šeimai: 38'/2 
pėdų sklypas Apžiūrėjimui skambinkite 

767-7729 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6166 

Norimieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/ionte būti 
Rimo Stankau* Mijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

A. a. Kotrvna Jankienė 

LIŪDESYJE NETEKUS 
KOTRYNOS 
JANKIENĖS 

Yra pati skaudžiausia žinia, 
kai mylimas šeimos narys ar 
geras pažįstamas išsiskiria iš 
gyvųjų tarpo. 

Rochesterio kolonija neteko 
ramios, kilniaširdės moters 
Kotrynos Jankienės. Vasario 24 
dieną amžinybė pravėrusi duris 
pasišaukė pas save mylimą 
motiną ir brangią žmoną. 

Kotryna Graibaitė-Jankienė 
gimė Petrapilyje 1906 metais. 
Jos tėvas vertėsi siuvėjo amatu. 
Motinai teko irgi uždarbiauti. 
Kotrynos va ikys tė buvo 
nepavydėtina, j a u maža 
būdama pajuto daug skurdo ir 
nepritekliaus. Tuo metu Rusijo
je siautė badas, karo audra. 
Tėvams buvo labai sunku suda
ryti geresnes sąlygas pra
gyvenimui. Paūgėjusi Kotrytė 
pergyveno ir 1917 metų 
revoliucijos baisybes. 

Netekęs darbo Graibą su 
šeima išsikelia iš Petrapilio į 
Arkangelską, j žmonos gimtinę. 
Čia jie geriau įsikuria, nes 
Arkangelske Graibą, kaip geras 
siuvėjas, siuva anglų ka
riuomenei uniformas. Tačiau 
anglams pajudėjus į Angliją, su 
jais iškeliauja ir Kotrytė su 
tėveliais. Trumpam apsistoja 
Rygoje, kur ji šalia mokyklos 
lanko ir baleto studiją. Po metų 
šeima galutinai grįžta į Graibos 
gimtinę Pasvalį. 

Kotryna lanko Linkuvos 
vidurinę mokyklą, kurioje iš
moksta lietuviškai, o vėliau 
baigia Pasvalio gimnaziją. Dir
ba Pasvalio valstybiniame 
banke. Tačiau ji tuo darbu nepa
si tenkina, ji t rokšta bū t i 
mokytoja, skleisti lietuviškąjį 
žodį ateities kartoms. 1929 
metais baigia Šiaulių mokytojų 
seminariją ir tais pačiais metais 
suriša amžinu ryšiu savo 
gyvenimą su jaunu, energingu 
mokytoju rašytoju Jurgiu 
Jankum. 

Jauna mokytoja Kotryna 
Jankienė paskiriama moky
tojauti į Petrašiūnus. Pirmieji 
mokytojos žingsniai be galo 
sunkūs. Naujai atidarytoje 
mokykloje — „ūkininko 
seklyčioje" jauna mokytoja pati 
rūpinasi suolais, superka kny
gas, rašmenis ir labai 
nepalankiose sąlygose dirba vie
name kambaryje su keliais 
skyriais. 

Po dvejų metų, padedant 
vyrui Jurgiui, persikelia į Ra
seinių apskritį ir ten drauge 
mokytojauja. Kaip nuoširdi ir 
gera mokytoja yra gavusi iš 

aukštųjų švietimo pareigūnų 
nemaža pagyrimų. 

Kai antrojo pasaulinio karo 
raudonoji audra užgula Lietuvą 
ir į ina tūkstančiams 
lietu\ Kotryna ir Jurgis pasi
trauki. t vakarus. Iš Vokietijos 
atvyksta į Rochesterį ir vėl 
kuriasi. 

Kantri, ramios širdies motina, 
išauginusi keturi sūnus, 
sulaukusi pensijos metų, du iš 
jų palaidojo. Tai yra skau
džiausias išgyvenimas motinai. 
Tačiau Kotryna iš prigimties 
kukli, gilaus tikėjimo, tyliai 
kentė niekam nesiskųsdama. Ji 
buvo nuoširdi ir gera. Tai jos 
gyvenimą vainikuojanti 
aureolė. 

Išėjusi į pensiją piešė atvi
rukus, kuriuose žydėjo lietuviš
ko darželio gėlės. Juos siuntė 
įvairioms progoms saviškiams 
bei pažįstamiems. Ji mėgo gėles. 
Ir viduržiemyje salonėlyje jų 
buvo kaip šiltadaržyje. 
Ypatingai domėjosi lietuviškų 
švenčių papročiais. Apie tai yra 
skaičiusi nemaža paskaitų jau
nimui bei kalbėjusi per lietuviš
kas radijo valandėles. 

Kaip nuoširdi, suprantanti 
žmona, buvo gera savo vyro 
rašytojo Jurgio Jankaus sekre
torė, jo darbuose gabi patarėja. 
Paskiausioj! knyga „Paparčio 
žiedas" buvo jos perrašyta. 

Po didesnių ir mažesnių 
penkių operacijų velionė susirgo 
sunkia smegenų liga. Ilgus 
kelerius metus stropioje vyro 
priežiūroje, sulaukusi 81 metų 
amžiaus, iškeliavo nebesu
grįžtamai. Tegul būna Tau, 
miela Kotrytė, lengva ši sve
tima žemė! Tavęs liūdi Roches
terio lietuviai. 

Staiga aušra nukirto 
sidabrinės pilnaties grandinę. 

Sekundės dūžyje nurimo 
plakusi širdis. 

Atėjusi amžinybės paslaptis 
Iš Tavo rankų paėmė kančios 

vainiką. 
Rami, be skundo, be dejonių 
Palikusi visus iškeliavai. 
Tik skausmą — milžiną kartu 

nusivedei anapus 
Iki pat vartų amžinos ribos... 
Sugėrė amžinybė Tavo moti

nišką kančią, 
Ištrindama dienas, metus ir 

netekimo minutes. 
Nusinešei į nežinią savo šir

dies gerumo kraitį, 
Papuošusi jį ašarų perlais. 
Priims švelniai Tave glėbin 

šios žemės guolis, 

IŠKILMINGOS PAMALDOS 

Kovo 22 d. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje buvo iškilmingos pa
maldos paminė t i Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukaktį 
ir arkiv. Jurgio Matulaičio bea
tifikacijai. Vyrai pasipuošę 
tautinėmis juostomis įnešė 
Amerikos, Lietuvos ir šaulių 
vėliavas. Moterys prie vėliavų, 
o taip pat nešė aukas tautiniais 
rūbais. Pamaldose dalyvavo 
Dade county burmistras Steve 
Clark, vyskupas Augusto Ro
man ir iš Petersburgo atvykęs 
kun. Viktoras Dabušis. Šios 
iškilmės šeimininkas kun. dr. 
Vincas Andriuška atlaikė pa
maldas. Burmistras Steve Clark 
ir vyskupas Augusto Roman 
labai palankiai Lietuvai pa
kalbėjo. Kun. Viktoras Dabušis 
pasakė turiningą pamokslą. 
Bangos choras pagiedojo. Muz. 
Algis Šimkus vargonavo. Pa
maldos baigtos tautos himnu. 

PRANO MOCKAUS 
GIMTADIENIS 

Kovo 22 d. pietų metu klube 
buvo švenčiamas stambaus 
klubo aukotojo Prano Mockaus 
gimtadienis. Apie jo asmenį ir 
nuopelnus klubui kalbėjo klubo 
direktorių pirmininkas Paulius 
Leonas. Sulig Mockaus pagei
davimo visi klubo nariai buvo 
pavaišinti pietumis veltui. 

VLADO PUTVIO 
MINĖJIMAS 

Kovo 29 d. klube įvyko Auš
ros šaulių kuopos ruoštas Šaulių 
s-gos įkūrėjo Vlado Putvio 
minėjimas. Kuopos pirm. Myko 
las Vitkus minėjimą atidarė. 
Įneštos Amerikos. Lietuvos ir 
šaulių vėliavos. Sugiedotas 
Amerikos himnas. Pagerbti žu 
vusieji kariai ir mirę Putvio 
šeimos nariai. Paskaitą apie 
Putvio asmenybę ir jo nuopel
nus kuriant Šaulių s-gą skaitė 
Saulių s-gos garbės šaulė Gun
da Kodatienė. 

Meninę dalį atliko Irenos Ma-
nomait ienės vadovaujamas 
Juno Beach mišrus Dainos 
choras. Marius Sodonis padekla
mavo Pau l i aus J u r k a u s 
humoristinį eilėraštį „Karei
vis". Vyrų choras sudainavo 
Mes gynėjai — St. Graužinio. 
Mišrus choras O Dieve — A. Mi
kulskio, Tėviškė, Kalniškės 
mūšis — A. Mikulskio. Mergu
žėle, lelijėle — J. Bendoriaus. 
Ona Šalč iūnienė pa ska i t ė 
Birutės Kemėžaitės eilėraštį 
„Lietuvos žemėje". Moterų 
choras — Ko čiulbi lakštute — 
J. Stankūno, miršrus choras. Iš-
visų kraštų — St. Gailevičiaus, 
Plaukia Nemunėlis — Liaudies 
daina, Oi toli, toli — St. 
Gailevičiaus. Dalyviams gausiai 
plojant sudainuota bisui. Žiema 
bėga — J. Švedo. Choro vadovei 
Manomaitienei įteikta rožių 
puokšė ir visiems choristams po 
gvazdiką. Manomaitienė dar 
pasveikinta nuo Bangos choro ir 
klubo. įteikta rožių. Kuopos 
pirm. Vitkus padėkojo Mano
maitienei ir visiems choristams 
už puikią programą. Minėjimas 
baigtas tautos himnu. 

Minėjime dalyvavo daugiau 
kaip 200 svečių ir visi šaulių 
moterų Onutės Juodikienės, 
Valerijos Jokšienės, Stefutės 

Vasario snaigės žvakėmis 
virpės, 

Toli gimtoje Tavo žemėj pa
likusi Tava vaikystė verkdama 
liūdės. 

Kas vakarą atneš saulėleidis 
ant Tavo kapo purpurinių rožių 
puokštę. 

Naktis papuoš ją sidabru. 
Sudiev, sakysime Tau 

paskutini kartą. 
Sudiev, išėjusiai negrįžtamu 

taku. 
Nerimą Narutė 

Radvilienės, Eugenijos Kereše-
vičienės ir dr. Genutės 
Stepulionienės buvo pavaišinti 
jų pagamin ta i s skania is 
pietumis. 

KOMPOZITORIAUS PROF. 
STASIO ŠIMKAUS 

MINĖJIMAS 

Miami Lietuvių klubas tai 
buvo pirmas Amerikoje, kuris 
savo salėje Miami balandžio 5 d. 
suruošė komp. Stasio Šimkaus 
100 metų gimimo sukakties 
minėjimą. 

Klubo pirm. Eiena Jonušienė 
pasveikino atsilankiusius sūnus 
muz. Algį ir Neri su žmonomis 
ir visus svečius. Programai pra
vest i pakvietė Oną 
Vaičekomenę. 

Išsamią paskaita apie komp. 
Stasį Šimkų ir jo kūrybą skaitė 
dr. Vytautas Tauras. Sūnus 
muz. Algis Šimkus trumpai 
papasakojo prisiminimus iš savo 
kelionės po Lietuvą, kaip ten 
buvo minima prof. Stasio Šim
kaus 100 metų gimimo sukak
tis. Ne tik Kaune, Vilniuje, 
Klaipėdoje, bet ir po visą 
Lietuvą vyko minėjimai. 

Meninę dalį atliko viešnia iš 
St. Petersburgo solistė Roma 
Mastienė ir Bangos choras. 
Sudainuotos buvo vien Stasio 
Šimkaus dainos. 

Sol. Roma Mastienė padai
navo: Pavasario dienelę. Oi au-
gin, augin, Augo putinas, Vai 
nekukuok ir Pamylėjau vakar. 
Gausiai plojant bisui su
dainuota Kur bakūžė samanota 
ir Oi greičiau, ^Teičiau. 

Bangos choras padainavo: 
Sėdžiu už stalel'o. Pas močiutę 

augau, Oi tu rūta, Aš augau pas 
tėvelį ir Oi kas sodai, šią dainą 
Onutė Crocus dainavo solo vi " 
soms pritariant. Ir gausiais plo
jimais bisui neišprašėm. 

Sol. Romai Mastienei ir Ban
gos choro vadovei Danutei 
Liaugminienei įteiktos rožių 
puokštės. Klubo pirm. EI. Jonu
šienė padėkojo paskaitininkui 
dr. V. Taurui, sol. Mastienei, 
muz. Danutei Liaugminienei, 
Stasio Šimkaus sūnums muz. 
Algiui ir Neriui, Onai Vaičeko-
nienei ir visiems atsilankiu
siems. Visi buvo pavaišinti 
virėjų pagamintais skaniais 
pietumis. 

VAIDINTOJAI MIAMI 

Balandžio 12 d. Miami 
lietuviai buvo lamingi sulaukę 
atvykusios iš St. Petersburgo 
vaidintojų trupės „Žibinto", 
kurie suvaidino Romualdo Gied
raičio 2 veiksmų komediją „Ba
tai". Veikalą režisavo Algis 
Ulbinas. Dekoracijos dail. VI. 
Vait iekūno, grimas Stasio 
Ilgūno. Vaidino Bronius 
Ginčauskas, Irena Kusinskienė. 
Aleksas Kusinskas. Algis Ulbi
nas, Dana Mažeikienė ir Stasys 
Vaškys. 

Vaidintojai savo roles įti
kinančiai ir gerai atliko. Žiū
rėtojai buvo patenkinti gyva 
linksma intriga, kuri vystėsi 
labai įdomiai. 

Klubo pirm. Elena Jonušienė 
padėkojo režisieriui Ulbinui ir 
visiems vaidintojams, o visi 
linksmai paplojome. Režisieriui 
įteikta gėlių puokštė. 

Pietų metu vaidintojai visus 
nustebino savo gerais balsais ir 
maloniai nuteikė skambiomis 
dainomis. 

Vaidyba ne lengvai pasie
kiamas menas ir darbo ir 
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kantrybės daug ir net didžiosios 
lietuvių kolonijos ne visos turi 
vaidintojų t rupes . Žibintui 
reikia palinkėti gražiausios 
sėkmės, nes šviečia ne tik savo 
kolonijoj, bet ir spinduliuoja 
aplinkui. 

GEGUŽINĖ 

Balandžio 29 d., trečiadienį, 1 
vai. Aušros šaulių kuopa ruošia 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Steponas Pe t r auskas 

Mirė 1977 m. gegužės 2 d. Hartford, CT. 
Buvęs Lietuvos antinacinės rezistencijos politinis kali 

nys. Buvo gestapo išvežtas 1943 m. iš Šiaulių Sunkiųjų 
darbų kalėjimo į koncentracijos lagerius Vokietijoje už parti
zaninę pogrindžio spaudą. 

Ta proga jo mirties sukakties ir pergyvento siaubo 
atsiminimui našlė Marija Petrauskienė skiria 500 dol. auką 
lietuviškiems reikalams: PLB pogrindžio leidiniams — 100 
dol., mūsų tautinės gyvybės išlaikytojui ..Draugui" — 100 
dol., lietuvių Fondui — 100 dol., Tėvų Marijonų vienuoly
nui, Thompson, CT, šv. Mišioms — 100 dol. ir Vasario lb 
gimnazijai — 100 dVl. 

Liūdinti šeima. 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

MOTINI; DIENOS NOVENA - GEGUŽĖS MO D.D. 
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

Ši novena. i Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos švč. Dievo Motina Marija, bus cele-
hruojama už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, 
gyvas ir mirusias. 

Reikšdamas-a dėkingumą už motinos meiie ir pasiaukojimą, 
jungiu ją i šv. Mišių novena. 

Motinos vardas gyva mirusi 

Novenai aukoju . 
Vardas, pavarde 
Adresas 

linksmą pavasarinę gegužinę 
Ipolito ir Valerijos Jokšų 
gražioje sodyboje. Visi kviečiami 
ir laukiami 580 N. W. 90 St. 
Miami. Iš 95 greitkelio 10 
išėjimas G u n d a K> 

Visa beda su gerom idėjom, 
tai kad jos greitai degeneruo-
ja j sunkų darbą. 

Peter Drucker 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Manan Fathers, 6336 So. Kilbourn A ve.. Chicago. IL 60629 

STASYS DEVEIKIS 
1987 m. sausio 27 d. Dievulis pašaukė pas save mano 

mylimą vyrą. A.a. Stasys mirė sunkios ligos iškankintas. 
Š.m. sausio 29 d. Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje buvo 
sukalbėtas už jį rožinis. Nežiūrint nepatogių naktį 
keliavimo sąlygų, tą vakarą į Šv. Kazimiero bažnyčią susi 
rinko labai daug draugų ir pažįstamų. Kitą rytą, 9:30 vai., 
sausio 30 d., vėl prisirinko pilna bažnyčia žmonių pasimels
ti šv. Mišiose, atsisveikinti ir palydėti a.a. Stasį į Forest 
I.awn kapines. Glendale. Calif. 

Aš ir kiti mano vyro Stasio giminės, jo brolis Antanas 
V. su šeima, taip pat Audra Deveikytė esame giliai dėkingi, 
kad a.a. Stasys išėjo į savo paskutinę žemės kelionę taip 
pagerbtas ir apgailėtas. 

Jau 1978 m. a.a. Stasiui būnant ligoninėje, gavome 
daugybę kortelių, laiškų ir telefoninių geros sveikatos 
linkėjimų. Taip pat buvo užprašyta už jo sveikatą daug šv 
Mišių. Už visą tą buvome ir liksime labai dėkingi. 

Kai jis vėl susirgo 1985-86 m. ir vėliau po jo mirties, 
mūsų artimieji mūsų nepamiršo. Daug žmonių mums rašė. 
Atėjo man užuojautos, užprašyta daug šv. Mišių ir a.a. 
Stasio atminimui daug paaukota l/>s Angeles Lietuvos 
Dukterų draugijai ir Lietuvių Fondui 

Už visą tai visiems, kurie šią sunkią gyvenimo valandą 
man ir a.a. Stasio brolio Antano V. šeimai vienokiu ar kito 
kiu būdu išreiškė užuojautas, mus atsiminė ir mums padėjo, 
visiems dalyvavusiems laidotuvių apeigose, šv. Mišiose, 
rožimjt- nuoširdžiai dėkoju. 

Ypatingą savo padėką noriu išreikšti gerbiamam prel. 
Jonui Kučingiui. 

Ačiū visiems, ačiū. 
Ona Deveikienė 

Los Angeles 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., ( hieago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 6» th Street - Tel. RE 7-1213 

11U28 Southvvest Hwy.. Palos HiUs. Illinois 
Tel . - 074-4410 

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

1 446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x P r e l . J u o z o P r u n s k i o , 
pakėlus ji prelatu. įvilktuvės 
bus rugpjūčio 9 d. 3 vai. p.p. 
Queen of the Universe bažny
čioje, ku r jis dabar gyvena 
Bažnyčios adresas — 7114 So. 
Hamlin St., Chicago. 

x J u s t a s J . Mašio tas , gy
venąs Lemonte . po trijų 
operacijų išgulėjęs 19 dienų ligo
ninėje, gydosi namie rūpes
tingoje dr. W. Mikaičio ir dukrų 
Mildos Povilaitienės bei Jūros 
B a k a i t i e n ė s ir a n ū k ų 
priežiūroje. 

x Sol. Audronė Gaižiūnie-
nė, kuri gyvena Rockforde. į il
gas operos repeticijas turi 
važinėti ilgą kelią. Ji yra mūsų 
Operos vieneto chormeisterė. o 
šiemet dar dainuos ir Smetanos 
..Parduotosios nuotakos" spek
takliuose Esmeraldos partiją. 

x Solistas Arnoldas Voke-
taitis supažindins su advokatu 
Povilu Žumbakiu Illinois 
Lietuvių respublikonų lygos 
16-tame atžymėjimų bankete. 
Banketas ruošiamas sekma
dienį, gegužės 3 d.. 4 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Adv. P. Žumbakis už jo drąsias 
ir energingas pastangas, ginant 
OSI apkaltintuosius, bus pa
gerbtas ..žymiausio metų 
lietuvio" žymeniu. Visuomenė 
kviečiama šiame pagerbime 
dalyvauti. 

x Grybai e k r a n e — šį 
penktadienį. 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaronės 
dalyviai turės progą susipažinti 
su grybų rūšimis ir jų įdomiomis 
savybėms. Dr. Marytė Gaižu-
tiene supažindins su grybais ir 
grybavimu gausiai skaidrėmis 
iliustruotame pašnekesyje. 
Vakaronę ruošia Chicagos sen
draugiai ateitininkai. 

x Sol. Gražina Stauskaitė 
pradėjo balso lavinimo studijas 
pas Alice Stephens. Ji dainuoja 
Lietuvių Operoje jau 12 metų, 
kai yra partija, atlieka šulo dai
navimus. Šios operos pastatyme 
atliks Hatos. turtingo ūkininko 
žmonos partiją. 

x „Tu man viena" — tai 
naujausia Nelės Paltinienės 
įdainuota ir Vakarų Vokietijo
je išleista kasetė, kuri bus pla
tinama Nelės ir Arvydo Paltinų 
koncertuose Bostone. Balti-
morėje. Chicagoje ir Detroite. 
Chicagoje koncertas rengiamas 
gegužės 10 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. 

x Amer ikos L ie tuv ių 
Tarybos būstinės, kuri yra 
2606 W. 63 St .. Chicagoje. 
Velykų dieną buvo išmuštas 
langas. Lange buvusi koplytėlė, 
kurią yra padovanojęs buvęs 
pirm T. Biinstrubas. nenu
kentėjo. Vandalai yra daug 
daugiau nusiaubę tame pat ra
jone esančią lietuvių evangeli
kų reformatų bažnyčią. 

x Jūratės Bigelytės-Silver-
man meno darbu paroda įvyks 
Čiurlionio galerijoje balandžio 
24 - gegužės 10 d.d. Parodos ati
darymas — balandžio 24 d.. 7:30 
v.v.. Čiurlionio galerijos va
landos: penkt. 7 v.v. iki 9. v.v. 
— šešt. - sekm. 11 ryto iki 7 v.v. 

(sk.) 

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

(sk.j 

x Zarasiškių klubo Mišios. 
už klubo mirusius narius bus 
atnašaujamos Tėvu Jėzuitų 
koplyčioje, š.m. balandžio mėn. 
26 dieną. 10:00 vai ryto. Visi 
nariai prašomi šv. Mišiose 
dalyvauti. 

Valdyba 

A R A S 
Dengtam? ir taisome visų rusiu 

STOGUS 
Su aukfttu patyrimu, esame 

apdrausti- Pats prižiūriu darbą 
ARVYDAS KIELA 

737-1717 
arba tarp 10 v.r. ir 8 v.v. 

Tel. 4.14-9655 

x Sol. Egle Rūkš te ly tė šio 
s ava i tga l io . .Parduotoje 
nuotakoje" dainuos Liudmilos, 
neturtingo ūkininko Krušinos. 
žmonos partiją. Eglę dažnai gir
dime dainuojant įvairių pro
g ramų m e t u l i e tuv ių 
renginiuose. 

x „Ner i jos" jūrų skauč ių 
t un to sue iga bus sekmadienį, 
gegužės 3 d.. 10 vai. ryto Jau
nimo centro mažojoje salėje. 
Visoms narėms dalyvavimas 
privalomas. Dėvima vasari
nėmis uniformomis. Svečiai ir 
tėveliai, o mamytės — būtinai 
(bus minima Motinos diena) 
kviečiami dalyvauti. 

x A u d r i u s Viktorą suvai
dins pagrindinę Čičinsko rolę to 
paties vardo Kosto Ostrausko 
vienaveiksmėje drmoje, kuri 
yra s t a t o m a . . V a i d i l u t ė s " 
teatro gegužės mėn. 3 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Audrius 
yra anksčiau vaidinęs Chicagos 
Jaunųjų kolektyve, o dabar, 
baigęs universitetą, vėl grjžo į 
lietuvių sceninę veiklą. 

x Biržėnų klubo metinis 
s u s i r i n k i m a s š a u k i a m a s 
balandžio 26 d., sekmadieni. 12 
vai., Lietuvių evangelikų-refor-
matų parapijos salėje. 5230 So. 
Artesian Ave. įėjimas iš šono. 
Po susirinkimo kavutė. Valdyba 
kviečia visus biržėnus su šei
momis ir artimaisiais gausiai 
dalyvauti. 

x J A V LB Cape Codo apy
l inkės valdybos pirmininkas 
Vladas Židžiūnas. Centerville, 
Mass.. atsiuntė 25 dol. su tokiu 
laiškučiu: ..Valdyba labai ver
tina dienraščio reikalingumą ir 
puikią jo informaciją. Spaudos 
da rbam? paremt i ski r iame 
auką". Nuoširdus ačiū visiems 
apylinkes nariams už auką ir 
gražius žodžius. 

x J o g a i l o s atėj imas j Len
kijos sostą i r Lietuvos Krikš
č ionybė . Š.m. gegužės 1 d., 
penktadienį Jaunimo centro ka
vinėje. 7:30 v.v. ivyks teisės is
toriko Jono Dainausko paskaita 
apie Lietuvos bei Lenkijos įvy
kius: 1382 - 1383 - 1384 - 1385 -
1386 - 1387 - 1388 metais. 
Paskaitą rengia Lietuvių Jau
nimo sąjunga, Chicagos sky
r iaus valdyba. 

<pr. 
x Bilietai į Smetanos ..Par

duotosios nuo takos" operos 
s p e k t a k l i u s dar gaunami 
Vazneliu prekyboje. 2501 W. 
71st St. Spektakliu dienomis 
bus galima gauti šeštadienį nuo 
5:30 vai. p.p. ir sekmadienį nuo 
1:00 vai. p.p. Morton East teatro 
bilietų kasoje. 2423 S. Austin 
Blvd.. Ciceroje. Kadangi salėje 
yra 2,500 vietų, tai bilietų 
niekam nepritrūks Prašome at
vykti į spektaklius išklausyti ir 
pamatyti reto grožio operą. 

A u t o b u s a i iš Marquette Par 
ko išvyks nuo 69-tos ir VVashte-
naw gatvių šeš tadieni 6 v.v.. o 
s e k m a d i e n į 1:30 vai . p .p . 
Autobusai išvažiavę iš Mar-

*pr.) ųuette Parko sustos Brighton 
Parke prie bažnyčios. 44 ir Cali-
fornijos gatvių sankryžoje ir pa
ims keleivius, jei tokių bus. Po 
spektaklių vel visus parveš į tą 
pačią vietą. Važiuojantieji savo 
mašinomis, jas gali pastatyti 
r y t u pusėje už mokyklos 
didžiulėje sporto aikštelėje, 
įvažiavimas pro 24 ir 25 gatvių 
vartus. 

Merit Scholar finalist, National 
Honor Society ir Student Coun-
cil vicepirmininkė. Dvejus 
metus buvo ,,Who"s Who 
Among American High School 
Students" garbes sąrašuose. 
Priklauso Foresics, Mathletes ir 
Prancūzų klubams. Vida yra 
muzikos mėgėja, groja 
mokyklos simfoniniame or
kestre, jazz. Pep ir Marching 
bands. Lošia badminton mo
kyklos komandoje. 

Vida plačiai reiškiasi lietuvis 
kame gyvenime. Baigė K. 
Donelaičio pradinę ir aukštes
niąją mokyklas. Antrus metus 
lanko Pedagoginį Lituanistikos 
institutą, priklauso instituto et
nografiniam ansambliui, yra 
narė Chicagos lietuvių liaudies 
instrumentų ansamblio. Šoka 
tautinių šokių grupėje „Gran
dyje" Yra Aušros Vartų tunto 
vyr. skautė. Rudenį pradės 
medicinos studijas St. Xavier 
College. 

aiva įjrazu tauiini 

1 *"**** 

irgantaitė ..Grandies" šokėja, modeliuoja savi 
drabuž; „Grandies" ansamblio surengtoje vakaronėje -Jaunimo centro 
kavinėje. Drab suvalkietiškas kapsu apylinkes Austas dail. 
Anastazijos Tamošaitienės Kanadoje. 

CHKAGOJ IR APYLINKĖSE 
CHICAGOS LIETUVIAI 

ABITURIENTAI 
1987 METAIS 

Lietuviu Moterų federacijos 
Chicagos klubas ruošia 
iškilmingą 15-ta abiturientų 
supažindinimą gegužės 3 d. 
didingoje Sabre Room salėje. 
Štai kel; abiturientai, kurie bus 
pristatyti visuomenei pokylio 
metu. 

(pr.) 

x . .Kr i škč ion i ško j i Lie
tuva", tokiu pavadinimu ruo
šiama vaizdinė-dokumentinė 
paroda Lietuvos kr ikš to 
sukakčiai paminėti. Ji bus 
lapkričio 26-29 dienomis, krikš
to sukakties minėjimo metu 
Chicagoje Čiurlionio galerijos 
salėse. Parodą organizuoja ir 
globoja Lietuvos krikšto jubi
liejaus vykdomasis komitetas, 
vadovaujamas pedagogo J. 
Kavaliūno. Parodos organiza
torius, vedėjas ir eksponatu 
teikėjas Broniu? Kviklys. 

x „Lietuvos bažnyčių" seri
jinio veikalo V tomo II knygos 
— „Vilniaus arkivyskupijos" su
tiktuvės ruošiamos gegužės 8 d.. 
penktadienį. 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro kavinėje vakaronės 
forma. Knygą aptarti pakvies
ti: kun. dr. V. Rimšelis. Lietuvių 
marijonu provincijolas, vilnietis 
ir kun. dr. Ign. Urbonas. Šv. 
Kazimiero parapijos Gary. Ind.. 
klebonas. 

x Bronius P. Juodelis. JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkas finansų reikalams iš 
Dovvners Grove. 111.. persikėle 
gyventi i Wi!lowbrook. 111. 
Visais re ikalais kreipt is : 
Bronius Juodelis. 239 Brookside 
Ln„ \Villowbrook, IL 60514. Tel. 
312-986-1613 

x P. Domkus, Los Angeles. 
Cal.. lietuviškos knygos mylėto
jas, platintojas, už parduotas 
„Draugo" knygas ats iuntė 
433.06 dol. ir dar daugiau iu 
užsisakė. 

x JAV LB Cicero apyl i • 
valdybos iždininkas inž. Kostas 
Dočkus. Cicero IU.. valdybos 
vardu a ts iuntė 100 dol. 
„Draugo" paramai. Nuoširdus 
ir didelis ačiū visiems nariams 
už miela auką. 

x JAV LB Baitimorės apy
linkės iždininkas A. Prr 
Baltimoro. Md., mums rašo: 
„...įvertindami Jūsų didelį dar 
ba -iunčiame 50 dol.". \ ' 
dus ačiū visai valdybai už mie 
la auką. 

RIMA POLIKAITYTĖ 

Rima Polikaitytė, Irenos ir 
Juozo Polikaičiu duktė, baigia 
Marijos aukšt. mokykla. Rima 
yra National Hcnor Society pir
mininke. Illinois State Scholar 
ir Student Council narė. Ketve
rius metus yra ,.Who's Who 
Among American High School 
Students" garbės sąrašuose. 
Yra pirmininkė lietuvačių 
„Rūtos Ratelio" ir S.A.D.D. 
'Students Against Drunk Dri-
vingi. Marijos aukšt. mokyklos 
fleitų orkestro ir Prancūzų 
klubo narė, mokyklos atstovė — 
National Young Leaders Con-
ference VVashington, D.C. 

Rima turi didelį talentą 
muzikai: skambina pianinu, 
kanklėmis, groja fleita ir jau yra 
narė De Paul University all 
Catholic Youth Band. „Voice of 
Democracy" rašinių konkurso 
pirmos premijos laimėtoja. 

Vida Brazaitytė 

RIČARDAS CHIAPETTA 

Ričardas Chiapetta. Rūtos 
Daukienės ir Richard Chiapet
ta sūnus, baigia Quigley South 
aukšt. mokyklą. Yra Illinois 
Scholar ir aprašytas „Who's 
Who Among American High 
School Students". Pirmais ir an
trais metais lošė mokyklos beis
bolo komandoje. Antrus metus 
vra mokvklos žuvavimo klubo 

Rima Polikaitytė 

Rima ne tik gabiai reiškiasi 
amerikietiškoje mokykloje, bet 
taip pat plačiai dalyvauja lie
tuviu kultūriniame gyvenime. 
Baigė K. Donelaičio pradinę ir 
aukštesniąją mokyklas. Antrus 
metus lanko Pedagogini Litu
anistikos institutą, yra instituto 
etnografinio ansamblio narė. 
Šoka . .Grandies" taut inių 
šokių grupėje ir priklauso 
Chicagos kanklių ansambliui. 
Yra ateitininke, Kun. Alfonso 
Lipniūno moksleivių ateiti
ninku kuopos pirmininkė, Jau
nųjų Ateitininku stovyklų va
dovė Dainavoje. 

Rudenį pradės speech patho-
logj studijas St. \avier College. 

VIDA BRAZAITYTĖ 

Vida Brazaitvte, Alicijos ir Fa 

Ričardas Chiapetta 

pirmininkas. Baigė K. Done
laičio pradinę ir aukštesniąją 
mokyklas. Lanko Pedagoginį 
Lituanist ikos inst i tutą, 
priklauso instituto etnografi
niam ansambliui. Ketvirtus 
metus šoka „Grandies" tautinių 
šokių grupėje. Yra skautas vytis 
ir draugininko pavaduotojas 
„Lituanicos" tunte. 

Rudenį pradės studijuoti Uni
versity of Illinois Urbanoje. 

JONAS M. VARIAKOJIS 

Jonas Mindaugas Variakojis, 
Jūratės ir Jono Variakojų 
sūnus, baigia Brother Rice 
aukšt. mokyklą. Priklauso Na
tional Honor Society. Yra Il
linois State Scholar. Aprašytas 
..VVho's Who Among American 
High School Students". Trečius 
metus lošia Brother Rice teniso 
komandoje. 

Baigė K. Donelaičio pradinę ir 
aukštesniąją mokyklas, lanko 
Pedagoginį Lituanistikos iri 
stitutą. Vaidina instituto etno
grafinio ansamblio sudėty. Ket
virtus metus šoka „Grandies" 

bijono Brazaičiu duktė, baigia tautiniu šokių grupėj. „Litu-
Oak Lawn Cnmmunity aukšt. anicos" tunto skautas vvtis 
mokvkla Vida vra National kandidatas ir Perkūno drau 

Jonas M. Variakojis 

govės adjutantas. Laisvalaikiu 
skambina pianinu ir gitara, sli
dinėja, žuvauja ir lošia golfą. 

Rudenį studijuos mechanikos 
inžineriją University of 
Illinois-Chicago. 

VAKARAS PAS 
FILATELISTUS 

Juozas Zygas daugeliui pažįs
tamas iš jo rašinių bei reportažų 
išeivijos spaudoje. Besi
domintieji filatelija, be abejo, jį 
pažįsta iš lietuvių filatelijos 
parodų. 

Bet tas pats Juozas Zygas pa
rengė ir xeroxiniu būdu at
spausdino 356 psl. knygą — Pir
mieji Lietuvos pašto ženklai 
'Postage stamps of Lithuania). 
Knyga meistriškame Liūdo Kai
rio įrišime ir drobės viršeliuose 
imponuoja į ją žvelgiantį, pors 
jos turinys teapima tik 1918-19 
m. Lietuvos ženklų istoriją. 

Knygoje teikiama pirmųjų L. 
pašto ženklų spausdinimo 
sąlygos, pirmųjų pašt'N >enklu 
projektų autoriai, a; ausia 
spaustuvių savininką pačių 
spaustuvių bei pašto ženklų 
paskirų laidų įvairumai. . . 
Paraleliai apibūdinami ir tuo 
pačiu metu gamintieji Lietuvos 
pašto ženklų falsifikatai bei 
falsifikatoriai... Šveicarijoje. 
Latvijoje ir kt. 

Knygai t rūks ta pilno 
nurodymo šaltinių, kurių duo
menys knygoje naudojami. Pliu
sas knygai, ypač skaitantiems 
tik anglų kalba, pridėtas is
torinės Lietuvos žemėlapis ir 
trumpa Lietuvos istorija. 

Apatarti šios knygos sutiktu
ves jos autoriaus Juozo Zygo 
bute aną vakarą (balandžio 15 
d.) buvo susirinkę būrelis 
Chicagos lietuvių filatelistų ir 
jaukiame pokalbyje pasikeitė 
mintimis apie nūn gautą knygą, 
apie lietuviškųjų pašto ženklų 
prekybą, parodas ir kt. filateliją 
liečiančiais klausimais. Daly
vavo V. Valantinas, J. Liu-
binskas. L. Kairys ir kt. 

Mečys Valiukėnas 

KAS KARTA PAVASARI 

Šis metų laikas tai gamtos 
atbudimo, gyvastingumo, nau
jos energijos pasireiškimo me
tas. Ta padvigubejusi energija 
jaučiama visur mūsų aplinkoje, 
mumyse pačiuose ir net 
organizacijų ir įvairių sambūrių 
veikloje. Visa tai apibūdinti 
tinka didžiojo mūsų poeto Kr. 
Donelaičio žodžiai; 

Ne, ne verkt, bet linksmintis 
visi susirinko. 

Nes darbai žiemos visur jau 
buvo sugaišę 

Irgi pavasaris ant visų lauku 
pasirodė. 

Sukruto ir Lietuvos dukterys, 
pavasaris ir į šią geraširdžių 
moterų organizaciją įliejo nau
jos energijos. Norint pagelbėti 
sunkios gyvenimo naštos, ligų 
prislėgtiems, reikia turėti kokį 
nors aruodą. Draugijos iždą 
sudaro tik visuomenės aukos ir 
pačių narių sumanumu ir ran
komis kaupiamos lėšos. Narių 
darbštumas ir pasiaukojmas, 
priedo — rėmėjų talka atneša 
nuostabiai gražių rezultatų. 

Tad ir vėl tik kartą pavasarį 
(ir kasmet kitą kartą — ru
denį) vyks Lietuvos dukterų pa
vasario pokylis. Malonu pasi
linksminti žinant kad kartu iš-

CHICAGOS ŽINIOS 
BIBLIOTEKOS 
KOMPIUTERIS 

Chicagos miesto bibliotekoje 
skolinamos knygos atžymimos 
kompiuteryje. Tuo būdu 
žinoma, kuriame padaliny, 
kokia knyga būna, kaip ilgam 
ji išimta, kad būtų pratęstas to 
kompiuterio veikimo tobuli
nimas. Bibliotekos taryba 
paskyrė 473,000 dol. 

UNIVERSITETAS 
PAGERBĖ SCHULTZĄ 

Chicagos universitete, pager
biant Valstybės sekretorių 
Schultzą, įsteigta jo v? do ka
tedra. Schultzas nuo 1956 m. 
buvo šio universiteto profe
sorius, o 1962-1968 m. — verslo 
mokyklos dekanas. 

JŪKU MUZIEJUS 

Suplanuota Chicagos Navy 
Pier patalpose įruošti jūrų, lai
vyno muziejų. Tuo rūpinasi 
Chicago Maritime sąjunga. 

KRISTAUS KANČIOS 
VAIDINIMAS 

Didįjį Penktadienį Pilseno 
apylinkėse, Chicagoje, vyko 
Kristaus kančios vaidinimas. 
Kristų vaizduojąs vyras nešė 
kryžių Damen, 18 gatve, Harri-
son Parke. Tūkstančiai žmonių 
buvo subėgę žiūrėti. Net buvo 
iškelti kryžiai su t r imis 
„nukryžiuotais". Tai atkūrimas 
meksikiečių papročių. 

BRANGSTA MOKSLAS 

Penkiuose Illinois universi
tetuose, jų tarpe ir Chicago 
State universitete, Northern 
Illinois universitete, mokestis 
už mokslą pirmamečiams nuo 
ateinančių metų pakils 5.6% 

MIRĖ SESELĖ-POETĖ 

Saričių vienuolyno seselė 
Mary Virginia Berry, 79 m., 
buvusi mokytoja, rašytoja, 
poetė, mirė gavusi širdies 
smūgį Wright Hali slaugymo 
namuose. 

tiesta pagalbos ranka kažkam 
pragiedrina liūdną žvilgsnį, 
atneša tikresnį rytojų. Pavasarį 
aruodai paprastai būna apy
tuščiai — reikia juos papildyti. 
Tuo tikslu ir rengiami šie sma
gūs sus ibūr imai . Besi
džiaugdami pavasario grožy
bėmis ir visa tuo. kas likimo 
mums dosniai atseikėta, nepa
mirškime vienišų, paliegusių 
mūsų sesių ir brolių, kuriems 
trūksta reikalingiausių pra
gyvenimui dalykų. 

Taigi suūš, sudundės gegužės 
2 d. 7 v.v. Jaunimo centro di
džioji salė. Svetinga aplinka 
sups baliaus dalyvius, visų mė
giamas Antras Kaimas kels 
nuotaiką, „laimės šuliniai" 
trauks akį vertingais laimi 
kiais. Vaišes ruošia didelė drau 
gijos rėmėja O. Norvilienė 
Šokių muzika — lietuviškc 
jaunimo, sudarančio „Žaros' 
orkestrą. Žodžiu, visko bus — tik 
gulbės pieno truks... 

Bus gera pabuvoti ta rp 
žmonių, kurie nepaskęsta sava
naudiškumo liūne, kurių širdis 
atvira ir ranka neužgniaužta. 
Susiburkime pasižmonėti ir tuc 
pačiu kitus pradžiuginti. Bilie 
tai ir stalų rezervacijos gaunami 
Lietuvos dukterų dr-jos 
būstinėje. sj 

(jokatai plonai tfyieaitli. 
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