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Auga persekiojimas, 
didėja nerimas 

(Tęsinys) 
Toliau P. Anilionis nag

rinėjo kunigų pareiškimuose 
esantį sakinį: „Neturime tei
sės vyskupijų ir parapijų val
dymo atiduoti civilinės val
dž ios s u d a r y t i e m s 
komitetams". Cia įgaliotinis 
pareiškė, kad socialistinėje 
santvarkoje bažnyčios, jų tur
tas, meno ir kultūros vertybės 
yra suvalstybintos, tad jų 
savininkė yra valstybė. Ji nu
stato sąlygas, kaip tikintieji 
tuo valstybės turtu gali nau
dotis kulto reikalams. Išvar
dijo 14 Kauno arkivyskupijos 
ir 2 Vilkaviškio vyskupijos 
parapijas, kurios ir delsia 
pasirašyti sutartis su valsty
be ir pagrasino, kad jos gali 
užsitraukti didelių nemalo
numų. Savo kalboje pacitavęs 
kunigų pareiškimo sakinį: 
„Mes įpareigoti skelbti Evan
geliją pamokslais ir kateki-
zacija". Anilionis labiausiai 
puolė tas bažnyčias, kuriose 
buvo pagerbti iš kalinimo 
vietų grįžę politiniai kaliniai ir 
jiems buvo leista tarti žodį 
susirinkusiems tikintiesiems. 
Taip pat įgaliotinis priminė 
baudžiamojo kodekso straips
nį, kur nurodyta, jog vaikus 
katekizuoti leidžiama tiktai tė
vams. Patarė tėvams įsigyti 
1980 m. išleistą katekizmą ir 18 
jo ruošti vaikus. „Pas mus ne 
Afrika ar Lotynų Amerika, 
kur žmonės tamsūs, pas mus 
skaityti moka visi", — kalbėjo 
įgaliotinis, — „kunigas gali 
tiktai patikrinti vaiko žinias ir 
nemokantį pavaryti". 

Priminė, kad Lietuvoje 
kasmet apie 50,000 vaikų pri
leidžiama pirmos išpažinties ir 
Komunijos. Tik nepasakė, kur 
šiandien tėvai galėtų įsigyti 
katekizmo knygelių, išleistų 
prieš trejus metus ir išdalintų 
per vieną kitą savaitę. 

Kunigų pareiškime sakoma, 
kad kunigas įpareigotas ne tik 
savo aptarnaujamos parapi
jos ribose teikti sakramentus, 
bet, esant reikalui, ligoniams 
ir mirštantiems patarnauti 

kiekvienoje vietoje. Šiuo klau
simu Anilionis pareiškė, kad 
prie jokios valdžios kunigas 
nebuvo skiriamas visai vals
tybei, bet tik apribotai terito
rijai. Patarnauti mirštančiam 
galima bet kur, tvirtino Ani
lionis, tačiau pabrėžė, kad nie
kas neleis važinėti po sveti
mas p a r a p i j a s su 
antitarybiniais pamokslais, 
mitinguoti ir skelbti anar
chiją (...) 

Jau kelis dešimtmečius 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
skaudžiai kenčia dėl bedieviš
kos valdžios kišimosi į Kauno 
Kunigų seminariją, todėl vi
siems suprantamas kunigų 
pareiškime prašymas ir reika
lavimas panaikinti civilinės 
vyriausybės nustatytas kliū
tis — limitą, leisti patiems 
vyskupams priimti kandi
datus į Kunigų seminariją ir 
paskirti jai dėstytojus. Anilio
nis pripažino faktą, kad Lie
tuvoje kunigų trūksta, ir šiuo 
metu 139 parapijos neturi savo 
klebonų, bet čia pat demago
giškai tvirtino, kad limitas yra 
būtinas, nes į visas aukštą
sias ir spec. vidurines mokyk
las įstojimas esąs limituotas, 
todėl netinka vienai Kunigų 
seminarijai padaryti išimtį. 
priminė LTSR Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojo 
pareiškimą, kad limitas nebus 
didinamas, kol respublikoje 
veiks pogrindinė Kunigų semi
narija (tarsi kam neaišku, 
kad, panaikinus limitą, savai
me išnyktų kunigų ruošimas 
pogrindyje). 

Anilionis savo kalboje kal
tino klebonus, kurie duoda re
komendacijas stoti į Kunigų 
seminariją jaunuoliams, jau 
spėjusiems pasižymėti anti
tarybine veikla (tokiais jau
nuoliais įgaliotinis laiko visus, 
kurie išdrįsta vieSai prakti
kuoti savo tikėjimą, aktyviai 
dalyvauja bažnytiniame gy
venime ir su kuriai s saugu
mas neįstengia rasti bendros 
kalbos). 

(Bus daugiau) 

Stokholmo saugumo 
konferencijoje 

Stockholmas. — Konfe- d ė t u branduolinių valstybių 

Lenkijos jaunimas Garwolino bažnyčioje reika- nic spaudai, kad kunigai „vanagai" bando „kle-
lauja sugrąžinti is mokyklos klasių pabalintus riializuoti" valstybinius pastatus. Valdžia nekei-
kryžius. Valdžios atstovas Urban pasakė užsie- sienti savo nusistatymo. 

Kinijos užsienio 
politikos siekiai 

Pekinas . — Kinijos valsty
bės vicepremjeras Van Li 
buvo susitikęs su japonų ko
respondentais, atsakinėjo į jų 
klausimus. Jis pareiškė viltį, 
kad Kinija ir Japonija, nors 
turinčios „savo ypatybių" gali 
plėsti mokslinį-techninį, 
prekybirų bei ekonominį bend
radarbiavimą. 

Žymi japonų klausimų dalis 
lietė Kinijos santykius su So
vietų Sąjunga. Vicepremjeras 
pasakė, kad Kinija nori ge
rinti santykius su sovietais ir 
tikisi turėti su jais taikos ir 

MIRĖ PROF. 
JUOZAS ERETAS 

Po trumpos ligos kovo 12 d. 
Bazelyje Šveicarijoje mirė a.a. 
prof. dr. Juozas Eretas (Ehret). 
Nuliūdime liko vaikai Juozas, 
Laisvė, Birutė ir Julija. Anks
čiau buvo mirusi jo žmona 
Ona Jakaitytė-Eretienė ir 
duktė Aldona. 

Velionis buvo gimęs 1896 m. 
spalio 18 d. Bazelyje, Šveica
rijoje. Susidraugavęs su 
lietuviais atvyko į Lietuvą, 
buvo savanoris Lietuvos 
kariuomenėje, Eltos informa
cijos direktorius, universiteto 
profesorius, Pavasarininkų 
organizacijos pirmininkas ir 
reikėjas. 1922 m. buvo pri
ėmęs Iietuvos pilietybę. Švei
carijon išvyko tik bolševi
kams okupavus Lietuvą, bet 
visuomet veikė lietuvių infor
macijoje, rašydamas knygas, 
bendradarbiaudamas laikraš
čiuose ir dalyvaudamas įvai
riuose susirinkimuose. 

Iki mirties nenutraukė ryšių 
su lietuviais, parašydamas 
daug knygų lietuvių kalba ar 
skaitydamas paskaitas . 
Paskutinis jo veikalas, išleis
tas tik pereitais metais vokie
čių ha1 ha, yra „Imperialismus 

und Massianismus der Rus-
sen" (išverstas į anglų kalbą ir 
leidžiamas Vliko). 

Su prof. Juozo Ereto mir
timi lietuvių tauta neteko 
didelio savo draugo ir užta
rėjo viešojoje opinijoje. 

— Senato lėšų komitetas pa
tvirtino 93 mil. dol. karinei 
Salvadoro paramai ir paskyrė 
21 mil. dol. laisvės kovoto
jams, bandantiems nuversti 
Nikaragvos sandin is tų 
režimą. 

Sovietai įamžino 
Andropovo vardą 

Maskva — Sovietų va
dovybė pagaliau paskelbė, 
kaip bus pagerbtas vasario 9 
d. miręs gen. sekretorius 
Andropovas. Senas, ant Vol
gos upės stovįs miestas Ry-
b-nsk bus pavadintas Andro
povo vardu. R y b i n s k a s 
(rusiškai „ryba" — žuvis) jau 
1946 m. Stalino buvo pava
dintas „Ščerbakov", tačiau tą 
vardą Chruščiovo laikais val
džia panaikino ir miestas liko 
Rybinsk. 

Andropovo vardą gaus alė
jos ir aikštės Jaroslavly, 
Petrozavodske ir Stupino 
mieste. Andropovo vardu pa
vadinti keli fabrikai, mokyk
los ir kariuomenės daliniai, 
pionierių rūmai, vaikų teatras 
Karelijoj. Memorialinės lentos 
bus iškabintos ant KGB cen
tro Liubjankoj, Maskvos Dzer
žinskio aikštėje. Kita lenta ka-
b ė s a n t p a s t a t o kur 
Andropovas gyveno, 26 Kutu-
zovo prospekte. 

Naujas rektorius 
N e w Yorkas. — Fordha-

mo universiteto nauju rekto
rium paskirtas jėzuitas kun. 
Joseph A. O'Hare. Jis 12 metų 
redagavo jėzuitų leidžiamą 
žurnalą „America". Jis pakeis 
dabartinį rektorių kun. James 
C. Finlay, kuris pasitraukia 
birželio 30 d. 

Kun. O'Hare šalia žurnalis
tinio darbo, buvo žinomas 
auklėtojas, profesorius jėzuitų 
universitete Filipinuose ir 
Fordhame. Naujasis rektorius 
yra 53 m. amžiaus. Jis vado
vaus universitetui su 12,774 
studentais. 

draugystės sieną. Abiejų vals
tybių derybose daroma tam 
tikra pažanga, tačiau Kinija 
primygtinai reikalauja pasa
linti tris dideles kliūtis. Tai 
Kambodijos, Afganistano oku
pavimas ir milžiniškos kari
nės jėgos prie Kinijos sienos. 

Sovietų delegacija derybose 
su kinais įrodinėja, kad kinų 
minimos „kliūtys" liečia so
vietų santykius su trečiosio
mis šalimis ir tai neliečia Ki
nijos. 

Van Li pažymėjo, kad šiuo 
metu centrinis Kinijos užda
vinys — plėsti ekonominę 
veiklą, kelti materialinį ir kul
tūrinį kinų tautos gyvenimo 
lygį. Tam šalies viduje rei
kalinga politinė susitelkimo ir 
stabilumo situacija, o užsie 
nyje taiki ir stabili tarptau
tinė padėtis. Tai esąs Kinijos 
užsienio politikos atramos taš
kas. Jis paaiškino japonams 
reporteriams, kad Kinija pasi
rengusi gerinti santykius su 
Amerika. Kinija ruošiasi ge
rai priimti prezidentą Rea-
ganą, kai jis atvyks su vizitu į 
Kiniją balandžio mėnesį. Šis 
vizitas prisidės prie geresnio 
savitarpio supratimo, nors 
santykius plėtoti labai trukdo 
tai, kad neišspręsta Taivano 
problema. Nežiūrint to, yra 
didelės galimybės sudaryti Ki
nijos - Amerikos mokslinį -
techninį susitarimą. 

Libano vadų 
konferencijoje 

Lausanne. — Šveicarijos 
Libano partijų ir religinių gru
pių vadai svarsto valdžios re
formų klausimus. Druzų ir šiji-
tų vadovai siūlo organizuoti 
greitus rinkimus, kurie turėtų 
įvykti už šešių mėnesių. Jie 
reikalauja, kad prezidentas 
Gemayelis, krikščionis maro-
nitas, greit pasitrauktų i i pa
reigų. Druzų vadaa Jumblat-
tas siūlė įvesti Libane panašią 
prezidentūrą, kaip Jugosla
vijoje, kur valdo prezidentų 
kolegija, o jos pirmininkai kei
čiasi kasmet. 

Konferencijos dalyviai ieško 
būdų kaip sumažinti Libano 
prezidento galią Siūloma pre
zidentą rinkti ne šešeriems, 
bet — trejiems metama. Siūlo
ma sustiprinti premjero 
g a l i a s , sukurti n a u j ą 
federalinę sistemą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lenkijos vyskupų konfe
rencijos vykdomoji taryba, 
vadovaujama kardinolo Glem-
po, paskelbė kaltinimus val
džiai, reikalaudama daugiau 
tolerancijos tikinčiųjų jaus
mams. Kryžiai mokyklose nie
kam nekenkia, nepakenkė ir 
dabartiniams komunistų va
dams. Kaip žinoma, gen. Jaru-
zelskis pats baigė jėzuitų 
gimnaziją. 

— Spalio mėn. pirmą kartą į 
erdvę skris kanadietis karo 
laivyno lakūnas Mare Gar-
neau, 35 m. Jis priimtas į JAV 
erdvėlaivio įgulą. 

— Nikaragvos sandinistų 
chunta prašo ginklų iš drau
giškų užsienio valstybių, nes 
Amerika planuojanti pulti 
Nikaragvą. Nikaragvos chun
tos vadas Ortega protestuoja 
dėl Amerikos karinių manev
rų Hondūre. Prie tų protestų 
jungiasi ir Salvadoro komu
nistų vadovybė, kaltinanti 
Ameriką planais pulti Salva
dorą kovo 25 d. 

— šiaurinėje Airijoje pro
testantai puolė automobilį, 
kuriuo važiavo airių respubli
kos armijos — IRA — vadai. 
Keturi sužeisti, jų -tarpe politi
nis vadas Gerry Adams, nese
niai katalikų išrinktas į Brita
nijos parlamentą. 

— Prezidentas Reaganas 
pareiškė, kad jis pilnai pasi
tiki Edwin Meese, savo pata
rėju ir kandidatu į valstybės 
prokuroro vietą, kurį aštriai 
kritikuoja senato teisingumo 
komitetas, ypač jo narys Ohio 
sen. Metzenbaum. 

— Libano s v e i k a t o s 
ministeris pasakė, kad spau
da, rašydama apie Libano 
kovas, mini tik sužeistus ir už
muštus. Jis pabrėžė, kad vien 
vasario mėn. Libane pusė mili
jono žmonių neteko pastogių, 
karo veiksmų buvo išvaryti iš' 
namų. Tai sukelia labai svar
bią socialinę problemą, pasakė 
ministeris, palygindamas, jog 
pagal gyventojų skaičių, 
Amerika būtų turėjusi apie 50 
milijonų pabėgėlių. 

— Pietiniame Libane su
stiprėjo libaniečių puolimai 
prieš Izraelio okupacinę 
kariuomenę. Vien Sidone buvo 
penki puolimai. 

— Švedija užbaigė svetimų 
povandeninių laivų ieškojimą 
Baltijos jūroje, prie Karlskro-
na uosto. Neabejojama, kad 
pastebėtas laivų ir narų ju
dėjimas yra sovietų kilmės. 

rencijos pasitikėjimo, saugu
mo stiprinimo priemonių ir nu
s i g i n k l a v i m o Europoje 
klausimais kalbą pasakė So
vietų Sąjungos delegacijos va
dovas, ambasadorius ypatin
giesiems pavedimams O. 
Grinevski. Jis atkreipė Stok
holmo forumo dalyvių dėmesį 
į naujojo sovietų vado, gene
ralinio sekretoriaus K. Čer
nenkos kalboje rinkėjams 
pateiktus padėties Europoje 
įvertinimus, j jo iniciatyvas, 
kuriomis siekiama pašalinti 
branduolinio karo pavojų. 

Sovietų atstovas pabrėžė, 
kad pasitikėjimo ir saugumo 
stiprinimo darbui daug prisi-

Jordano karalius 
puola Ameriką 

Amanas. — Jordano kara
lius pasikalbėjime su užsienio 
korespondentais paneigė, kad 
arabai gali derėtis su Izraeliu, 
kol jis okupuos arabų žemes. 
Jis kritikavo Amerikos viena
šališką paramą Izraeliui. 
Amerika negali būti tarpi
ninke, nes ji visą laiką remia 
tik Izraelį- Amerika neturi drą
sių principų. Jie keičiasi ieš
kant trumpalaikių laimėjimų. 
Principai laužomi ypač rinki
m i n i a i s meta i s , pasakė 
Husseinas. 

Arabams aišku tik viena, 
— Izraelis yra mūsų žemėse. 
Amerikos karinės ir ekono
minės paramos dėka Izraelis 
'stato sodybas mūsų žemėje. 
Amerika pasiduoda diktuo
jama Izraelio ir nėra jokios vil
ties klausimą išspręsti dery
bomis. 

Komentarai sako, kad šie 
Jordano karaliaus pareiš
kimai tik sustiprina Amerikos 
žydų spaudimą Kongresui, 
kad Jordanas negautų Ameri
kos ginklų. Karalius kritikavo 
Kongrese pasigirdusius siūly
mus, kad Amerikos amba
sada būtų perkelta iš Tel Avi
vo į Jeruzalę. 

Lengviau išleidžia 
rytų vokiečius 

Bona. — Rytų Vokietijos 
valdžia pradėjo lengvai išleis
ti norinčius išvažiuoti savo 
piliečius. Anksčiau šitokia 
vokiečių emigracija siekdavo 
apie 700 žmonių per mėnesį. 
Per paskutines tris savaites 
Rytų Berlynas išleido apie 
4,000. Stebėtojai mano, kad šis 
emigracijos lengvinimas turi 
kelias priežastis. Rytų Vokie
tija skolinga užsienio ban
kams 8 bil. dol. Norima 
sudaryti įspūdį, kad Ericho 
Honeckerio valdžia yra nuo
saiki, žmoniška ir jai reikėtų 
suteikti skolų mokėjimo leng
vatas. Kita nuomonė, — Rytų 
Vokietija nori atsikratyti 
žmonių, kurie valdžios neken
čia, jai nepritaria ir slaptai 
prieš ją veikia. Svarbiausia 
priežastis — noras gauti 
Vakarų Vokietijos paramą. 
Pernai Bonos vyriausybė pa
rūpino Rytų Vokietijai 400 
mil. dol. 

Vokietijoje kalbama, kad 
tokia palengvinta emigracijos 
politika gali „ištuštinti" Rytų 
Vokietiją. Cia gyvena 17 mil. 
žmonių, o Vakarų Vokie
tijoje, — 60 milijonų. Mano
ma, kad toks emigracijos 
palengvinimas yra laikinas ir 
po Rytų Vokietijos balsavimų 
gegužės 6 d. ši politika vėl bus 
pakeista. 

įsipareigojimas nepanaudoti 
branduolinio ginklo. Kaip Čer
nenka pažymėjo, toks įsipa
reigojimas būtų viena iš veiks-
m i n g ų normų v i s ų 
branduolinių valstybių santy
kiuose. Ji turėtų didelę įtaką 
Europos ir visam tarptauti
niam klimatui. Jeigu nebus 
pirmojo puolimo, nebus ir 
paskesnių branduolinių smū
gių, apskritai, nebus branduo
linio karo, pasakė sovietų dele
gatas. 

Po septynių savaičių bergž
džių kalbų, aštuonios Europos 
valstybės, kurios save laiko 
neutraliomis, neprisijungusio
mis prie blokų, pasiūlė visą 
eilę siūlymų, kaip ugdyti pasi
tikėjimą ir sumažinti Euro
poje įtempimus. Tos šalys: 
Austrija, Kipras, Suomija, 
Malta, San Marino, Švedija, 
Šveicarija ir Jugoslavija ra
gina Rytų ir Vakarų blokus 
pradėti derybas, nes kitaip ši 
konferencija niekad nesi
baigs. 

Rinkimai Michigane 
Detroitas. — Šeštadienį 

Michigano demokratai turės 
partijos skyrių susirinkimus 
(kaukusus), kuriuose rinks 
delegatus į demokratų kon
venciją, kuri įvyks San Pran-
cisco mieste liepos 16-19 die
n o m i s . M i c h i g a n a s — 
pramonės valstija, kur daug 
unijoms priklausančių darbi
ninkų. Todėl daugiausia vil
čių laimėti turi Walter Mon-
dale, kurį jau pernai indorsavo 
automobilių darbo unijos 
vadovybė. Kai kurie darbi
ninkai Detroite žada balsuoti 
už Gary Hartą, nes jis leng
viau galėtų nugalėti respub
likonų kandidatą Ronaldą 
Reaganą. 

Po Michigano svarbiausi 
pirminiai rinkimai bus antra
dienį Illinois valstijoje, kur 
irgi gan svarbi darbininkų 
unijų parama. 

Iki šiol buvę pirminiai bal
savimai daugiausia konven
cijos delegatų davė buvusiam 
viceprezidentui Walteriui Mon-
dale — 242. Sen. Hart turi 198, 
Jacksonas — 27, Glenn — 13. 
Iš varžybų jau pasitraukęs 
Askew buvo gavęs 35 delega
tus, o McGovern, kuris irgi 
pasitraukė, turėjo 21. Dabar 
tie delegatai turės pasirinkti 
kitus kandidatus. 

Čikagietis kandidatas Jesse 
Jackson nusivylė negavęs 
demokratų daugumos balsų 
Georgijoje, Alabamoje ir Flo
ridoje. Jis kaltina vietinius 
juodųjų vadus, kad jie jo ne
rėmė. Su jų parama Jack
sonas galėjęs laimėti daugiau 
delegatų, būtų galėjęs „sulau
žyti plantacijų politikos nu
garkaulį". Daugiau juodųjų 
balsavo už Mondale, negu 
baltųjų — už mane. — pasakė 
Jacksonas. Jis pareiškė viltį, 
kad šeštadienį jis geriau pasi
rodys Missisippi. kur gyvena 
daug juodų demokratų. 

KALENDORIUS 

Kovo 16 d.: Dionyzas, Euze-
bija, Vaidotas, Vilija. 

Kovo 17 d.: Patrikas, Gert
rūda, Gendvilas, Varūna. 

ORAS 
Saulė teka 6:03. leidžiasi 

5:57. 

Debesuota, temperatūra 
dieną 40 1., naktį 30 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. kovo mėn. 16 d. 
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/PORTO APŽVALGA 

DETROITO "KOVO" METINIS 

Vasario 28 d. Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose įvyko 
Detroito sporto klubo "Ko
vas" metinis susirinkimas. 

Susirinkimą pradėjo klubo 
pirmininkas — Vytas Rugie
nius. Jis suglaustai pranešė 
apie praėjusių metų klubo 
veiklą. Pasidžiaugė, kad Det
roito sporto klubo nariai gra
žiai ats tovavo Detroitui 
Pasaulio Lietuvių Dienose — 
sporto žaidynėse, laimėdami 
net keletą pirmųjų vietų bei 
parsiveždami aukso, sidabro ir 
bronzos medalius. Susirin
kime buvo įteikti medaliai 
tiems, kuriems jų pritrūko žai
dynių metu Chicagoje. 

Ledo ritulio sekcijos vado
vas Marijus Rauckis perdavė 
sporto klubo vadovybės ži
nion jų laimėtą pirmos vietos 
taurę, (žaidynių kurios įvyko 
praėjusiais metais Detroite). 

Iš įvairių sekcijų vadovų 
pranešimų išryškėjo kad klu
bas gana tvirtai stovi finansi
niai, gerai susiorganizavęs ir 
turi daugiau kaip 250 narių. Iš 
jų daugiau pusės jau yra susi
mokėję nario mokestį. Trum
pai suminėtos artėjančios 
apygardinęs žaidynės, ledo ri
tulio komandos išvyka į Bos
toną, ateinančios vasaros gol
fo turnyras ir kiti reikalai. 

Pravedus valdybos rin
kimus, į naujo klubo valdybą 

SUSIRINKIMAS 
išrinkti ir tuoj pasiskirstė pa
reigomis: klubo pirm.Algis Ru
gienius, vicepirmininkai — 
Marijus Rauckis, Vytas Ru
gienius ir Stasys Klimas. Sek
retorius — Paulius Jankus. Iž
dininkas — N a r i m a n t a s 
Udrys. Nariai — Rūta Alksni-
nytė ir Algis Cerekas. Klubo 
valdybon įeina visų sekcijų 
vadovai: Vytas Petrulis — gol
fo, Algis Rugienius, Jr., — 
krepšinio, Antanas Grigaras 
— plaukimo, Algis Barauskas 
— lauko teniso, Donatas 
Ramanauskas — lengvosios 
atletikos, Jonas Sostakas — 
šaudymo, Algis Čerekas — fut
bolo, Jurgis Jurgutis — šach
matų, Marius Rauckis — ledo 
ritulio. Treneriai — Robertas 
Janukaitis ir Antanas Racka 
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NAUJA LSK "NERIS" 
VADOVYBĖ 

Šiomis dienomis pagrindi-
- krepšinis, Viktoras Mėmė- n a i persitvarkė Chicagos LSK 
nas — jaunių krepšinis; Vy
tautas Baukys — senjorų krep
šinis; Jonas Grigaitis — vyrų 
tinklinis; Tomas Gedvilą — 
moterų tinklinis; Gina Rugie-
niūtė — mergaičių tinklinis. 

Susirinkimas nutarė suaugu
siems nario mokestį pakelti 
nuo 7.50 dol. iki 10.00 dol. me
tams. 

Linkime naujai sporto klu
bo vadovybei sėkmingos dar
buotės o visiems jo nariams ir 
toliau gražiai atstovauti bei re-
preznetuoti Detroito lietu-

J. Urbonas 

"ŽALGIRIUI" NEPASISEKĖ 
Ir šiemet Sovietų Sąjungos 

vyrų krepšinio čempionato 
rungtynėse dėl aukso medalių 
trejose papildomose rungtynė
se varžėsi Maskvos CASK ir 
Kauno "Žalgiris". Maskvie
čiai čempionate turėjo surinkę 
16 laimėjimų, žalgiriečiai — 
15. 

Pirmosios rungtynės įvyko 
Kaune vasario 28 d. "Žalgi
rio" startinį penketuką suda
rė: V.Chomičius, M. Arlaus
kas, S. Jovaiša, R. Civilis ir A. 
Sabonis. CASK startiniai žai
dėjai — S. Jerlominas, M. En-
denas, V. Tkačenka, A. Myš-
kinas ir A. Lopatovas. Nuo 
pat pradžios iki pabaigos pir
mavo maskviečiai. Pirmąjį kė
linį jie laimėjo 35:30, o rungty
nes 77:65. Rungtynės buvo 
įtemptos ir įdomios. B. Čeka
nauskas "Tiesoje" teigia, kad 
žalgiriečiai žaidė, kaip buvo 
sumanę jų treneriai, bet labai 
jau netaikliai mėtė. A. Sabo
nis buvęs rezultatyviausias 
"Žalgirio" žaidėjas Šiose 
rungtynėse pelnęs 30 taškų. 
Gerą įspūdį palikęs ir koman
dos kapitonas V. Chomičius. 
Šiose rungtynėse teisėjavo 
tarptautinės kategorijos teisė
jai O. Gorbatovas ir J. Go-
lynskis. 

Antrosios rungtynės įvyko 
kovo 2 d. Maskvoje. Šiose 
rungtynėse pergalė buvo "Žal
girio" pusėje. Susitikimas bai
gėsi kauniečių pergale — 78:73 
(42:48). Daugiausiai taškų šio
se rungtynėse „Žalgiriui" pel
nė R. Civilis — 18, A. Sabonis 
— 16 ir Kurtinaitis — 14 taš
kų. 

Lemtingos trečiosios rung
tynės įvyko Maskvoje kovo 3 
d. Iki šių rungtynių abi ko
mandos buvo susitikusios 
aikštėje šešis kartus. Trejas 
pergales buvo iškovojusi 
CASK ir trejas "Žalgiris". Sep
tintosios rungtynės turėjo lem
ti 1984 m. Sovietų Sąjungos 
čempioną ir aukso medalius. 

Lemiamas rungtynes laimė
jo Maskvos CASK 73:67 
(34:39). Jie vėl iškovojo čem
pionatą, o "Žalgiriui", kaip ir 
pernai, teko sidabro medaliai. 

Jei pernai visa Lietuva iš
gyveno didelį lūkestį ir tikėjo
si "Žalgirio" pergalės, tai šie
met, nors "Žalgiris" ir labai 
ruošėsi, didelių vilčių nebuvo 
dedama. Lietuva pasikliauja 
savo žaidėjais, gi Maskvos 
CASK — kariuomenės ko
manda, turi pasirinkimą iš vi
sos Sovietų Sąjungos geriaus-

"Neris" vadovybė. Ilgamečiui 
klubo koordinatoriui Zigmui 
Žiupsniui sukvietus visus klu
bo sekcijų vadovus ir klubui 
prijaučiančius, buvo sudaryta 
nauja ir pasiryžusi veikliai 
pasireikšti valdyba: 

Jonas Valaitis — pirminin
kas ir jaunių krepšinio trene
ris. Arūnas Dagys — iždinin
kas ir vyrų krepšinio treneris. 
Romas Puodžiūnas — jaunu
čių krepšinio treneris. Ramu
nė Dagienė — sekretorė. Vice
pirmininkai — T. Vaitkus, D. 
Vidžiūnas ir R. Butkus. 

Klubo adresas: J. Valaitis, 
8500 So. Lockvvood St., Bur-
bank, IL 60459. 

Tinklinio sekcijai vadovauti 
pasiliko Zigmas Žiupsnys. 

Nauja valdyba kovo 31 d. 
klubo patalpose, 6555 So. Ke-
dzie Ave., ruošia pobūvį. Taip 
pat rimtai ruošiasi dalyvauti 
Toronte žaidynėse visose ko
mandinėse sekcijose. 

TINKLINIO TURNYRAS 
CLEVELANDE 

Kovo 24-25 d. Clevelando 
Lietuvių Sporto klubas "Žai
bas" rengia 9-tąjį kviestinį vy
rų tinklinio tuyrnyrą, kurį pra
ves kartu su Vidurio Vakarų 
apygardos vyrų krepšinio tur
nyru. Turnyras vyks Lake-
land Community College, 
Mentor, Ohio (Route 306 ir I-
90). Registruotis pas Vitą 
Cyvą, tel. (216)—231-6570. 

IŠ LIETUVOS PADANG'fs 

Plaukimas 
"Vilniaus" vandens sporto 

rūmuose prasidėjo IV-tos ok. 

sių žaidėjų tarpo. Taip pernai 
buvo mobilizuotas didžiaūgis 
ukrainietis V. Tkačenko, Šie
met žinomas estų žaidėjas... O 
ir teisėjai, kažkodėl, tik ru
sai... 

Lietuvos jaunimo žaidynių 
plaukimo varžybos. Jose daly
vauja 120 geriausių jaunųjų 
plaukikų iš Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio, Šiaulių, Marijam
polės, Kaišiadorių ir Vilniaus. 
Po pirmos varžybų dienos pir
mavo vilniečiai, surinkę 258,5 
taško, antn — kauniečiai — 
237,5 tšk., treti — šiauliečiai — 
120 tšk. 

Rankinis 

Vilniuje pasibaigė Sov. 
Sąjungos moterų rankinio 
čempionato antrasis ratas. Ja
me atkakliai kovojo Kauno 
"Žalgirio" ir Vilniaus "Eglės" 
rankininkės. II-jo rato varžy
boms pasibaigus jos turnyri
nėje lentelėje (iš 12-kos) stovi: 
"Žalgiris" (su 25 tšk.) 5-toje, o 
"Eglė" (su 24 tšk.) — 6-toje vie
toje. 

Stalo t en i sa s 

Alytaus sporto rūmuose 
pasibaigė ok. Lietuvos jaunių 
stalo teniso pirmenybės. Mer
ginų čempione tapo vilnietė A. 
Laimaitė. Antrą ir trečią vie
tas užėmė kaunietės B. Maz
gytė ir R. Kleizaitė. Vaikinų 
grupėje pirmą vietą iškovojo 
kaunietis Ž. Kirilauskas. Jis 
tapo pakviestas į Sov. Sąjun
gos jaunių rinktinę. Antra ir 
trečia vieta atiteko vilnie
čiams S. Poviloniui ir A. Orlo
vui. 

Dvejetų rungtynėse geriau
siai žaidė R. Kleizaitė — B. 
Mazgytė. Antroje vietoje vil
nietės T. Sundukova — A. 
Lungytė. Trečioje vietoje liko 
panevėžietės L Balsevičiūtė — 
E. Krisiūnaitė. Vaikinų dveje
te geriausiais tapo Ž. Kirilaus
kas — L. Trumpauskas. Antri 
— R. Birieta — S. Povilonis. 
Treti — A. Dubrindis — V. 
Mikelevičius. 

Mišriose rungtynėse pirmie
ji buvo R. Birieta — A. Lai
maitė. Antri — S. Povilonis— 
B. Mazgytė. Trečioje vietoje li
ko 2. Kirilauskas — R. Klei
zaitė. 

Vyrų r a n k i n i s 
Leningrade pasibaigė Sov. 

Sąjungos rankinio aukščiau
sios lygos čempionato varžy
bų antrasis ratas. Visas šio tu
ro r u n g t y n e s l a i m ė j o 
Zaporožės industrinio institu
to ekipa. Kauno "Granito" 
rankininkai Leningrade vie
nerias rungtynes sužaidė ly
giomis, vienerias pralaimėjo ir 
ketverias laimėjo. Kauno 
"Granitas" turnyrinėje lente
lėje (iš 12-kos) yra ketvirtoje 
vietoje su 31 tšk. 

Nuotr. J . Urbono 

Šiais metais FIFA nutars ku
riame Europos krašte įvyks 
1990 m. Pasaulio futbolo pir
menybės; 1986 metais jos 
įvyks Meksikoje. 

P rancūz i j a tarpvalstybinė
se draugiškose rungtynėse 
įveikė Angliją 2-0. Abu įvar
čius pelnė M. Platini prie 
45,000 prancūzų žiūrovų. Ang
lų geriausias žaidėjas buvo jų 
vartininkas, o anglų puolimui 
trūko patirties ir šalto krau
jo. Kitose draugiškose rungty
nėse Belgija — V. Vokietija 10-
1, Luxemburgąs — Ispanija 
0-1 ir Turkija — Italija 1-2. 

Dėl E u r o p o s t a u r ė s ketvir- j 
čio finalinėse, (be kitų rungty
nių), turėjo žaisti ir FC Bar-
celona prieš Manchester Utd. . 
Pirmosios rungtynės turėjo 
įvykti Barcelonoje. Cia ispa
nų policija galėjo atsikvėpti, 
nes Sis anglų klubas atsisakė 
savo rėmėjams parduoti bilie
tus ir organizuoti jų keliones iš 
Anglijos į Barceloną dėl jų per 
didelio triukšmavimo. Vietoj 
to, šias rungtynes anglai galė
jo stebėti namuoe, TV didžiu
liuose ekranuose. O FC Barce-
lonai antrąsias rungtynes 
žaidžiant Anglijoje, taip pat 
bus pasielgta ir su ne kuo ge
resniais ispanų žiūrovais: ir 
jiems runtynes teks stebėti na
muose, TV ekranuose. Tuo bū
du siekiama, kad būtų pigiau 
ir saugiau... 

FC Va lenc i a , pralaimėjusi 
krašto taurės rungtynes ant
raeilei komandai, ir vėl pakei
tė savo trenerį — vadovą. Per 
paskutinius penkiolika mėne
sių jie jau pakeitė net tris tre
nerius. 

Londono FC "Arsenai" įsi
gijo rinktinės žaidėją P. Mari-
ner iš Ipswich Town, kurie 
spaudžiami skolų perleido jį už 
maždaug pusę kainos — 250,-
000 dol. 

V. Krikščiūnas 

LAIMĖJO BILIJARDO 
TURNYRĄ 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tei. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus n u o Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

0R. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Petcr T. Brazio ofisą pereme 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 7 i s t Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12—6:30; šešt . tik susitarus. 

DR. K. fi. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i g o s . 
G i n e k o l o g i n ė C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 So . Pulaski R o a d (Cravvford 
Medica l Bu i ld ing ) . T e l . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . Ant . R u d o k o k a b i n e t ą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2709 West 51 st Street 

Tel . — GR 6-2400 
"Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; seštad. 10-3 vai 

Oh 735-4477: R« 246-OOS7: arta 246-65*1 

DU E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MAŽEIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O J A S 

4 6 0 0 VV. 103 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4 

to—8 antr 12—o. oenkt 1 0 - 1 2 . 1—to 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Chnic 
217 East 127 St., Lemont. 111. 

1 mylia Į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Dft r ' . i fo sporto klubo K o v a * met in iame HUHinnkime v ; m a n n 2t> t a rJiena 
Nuotr . J . U r b o n o 

Jonas Žiemelis Toronte lai-j 
mėjo bilijardo turnyrą, baig-l 
miniame žaidime nugalėjęs 
torontietį Chris Davie 3:2.' 
Prieš patekdamas į baigminį 
žaidimą jis dar įveikė Paul 
Reeves iš Peterboro 3:1. 

C H I C A G O J E 
ATKURIAMAS 2YDŲ FUTBOLO KLUBAS 

Daugiau kaip 60 metų Chi
cagoje veikė "Hakoah" žydų 
futbolo klubas. Prieš dešimt
metį, t rūkstant žydų besido
minčių šia sporto šaka, klu
bas užsidarė. Dabar jis vėl 
bandomas atgaivinti įtrau
kiant į jį žydus imigrantus iš 
Sovietų Sąjungos. Atkurtasis 

Chilė pageidauja 1994 m. klubas pradės savo veiklą pa-
Pasaulio futbolo pirmenybes vasarį įstodamas į Metropoli-
turėti savame krašte. Tai tan Soccer League pirmąją di-
pareiškė A. R. Santiago, kuris viziją pavasario — rudenio 
yra 1985 m. jaunių Pasaulio sezonui. Žaidėjai yra visi ne-
futbolo pirmenybių organiza- seniai imigravę iš Sov. Sąjun-
cinio komiteto prezidentas, gos. 

FUTBOLAS SVETUR 

Of->. PO 7-6000, Rez. G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitar;mą 

Namų 584-S527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

OR. ROMAS PETKUS 
AKILJ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

OR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. MTALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59tn Street 
Vai pirm , antr , ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai. piyiet ir 6-8 vai vak 
Treč\ ir sešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2659 W. 59 S t . , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal sus i tar imą — Pirm., 
antr . trtt, ketv ir ieitad 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTO!A 
8104 S. Roberts Road 

I mylia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 7Ist St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofi*ą pereme 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai.: pirm , antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v.p.p Tik susitarus 

T e l . of i so ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

0R. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave. , Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak 

išskyrus trec\ SeJt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKI; LIGOS 
SPECIALISTt 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81«t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v. p p 
Ofiso tel. RE 7 U M ; reiid. 239-291 v 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

P ' O S T A T O CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 
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Už fantaziją spalvingesnis 

REALŪS GYVENIMAS 

! 

Gyvenimo tikrovė savo kur-
jozais žavingesnė už bet kokią 
pasaką... Pavyzdžiui: 

• JAV balsuotojai — ne ko
kio nors pikto demono užsukti 
robotai, o laisvos valios žmo
nės su širdimi ir protu. Jie ir 
šiandien tebekuria ir tebeis-
laiko Amerikos politinę bei 
ekonominę didybę. Jie — ne 
mulkiai. Ir jų, tų balsuotojų, 
yra daugiau nei šimtas milijo
nų... Tad kaipgi ir kuogi išaiš
kinti — "Gary Harto" fenome
ną? 

Kuogi paaiškinti, kad Gary 
Hartas tapo rimtu — ir ne tik 
rimtu, o beveik pirmaujančiu 
— kandidatu į šios galingos 
valstybės prezidentus, — kan
didatu, kurio veidu ėmė puoš
tis žurnalų viršeliai, laikraš
čių pirmieji puslapiai ir 
kiekvieną vakarą visų televi
zijų ekranai, — vien dėl to ir 
tuoj pat po to, kai jis laimėjo 
tik vienos (iš 50!) valstijėlės 
(New Hampshire) pirminius 
rinkimus, ir laimėjo juos vos 
keleto tūkstančių balsų (iš po
ros dešimties tūkstančių visu
mos) persvara?! 

New Hampshire demokratų 
balsuotojai tarė savo žodį. Pui
ku. Bet kodėl faktas, kad New 
Hampshire balsuotojai pasi
sakė už Hartą, padarė tokios 
didelės įtakos Maine, Ver-
m o n t o , M a s s a c h u s e t t s o , 
Rhode Islando ir Floridos bal
suotojams? Ar balsuojama už 
kandidatą dėl to, kad pritaria
ma jo politinei programai ir jo 
sugebėjimams ją vykdyti, ar 
dėl to, kad prieš tai jau kiti už 
jį balsavofBet — kas tai per 
priežastis subrendusiam bal
suotojui ("sau-žmogui", vydū
niškai tariant, arba "rupiam 
individualistui", amerikoniš
kai tariant) remti kandidatą 
dėl- to, kad jis patiko ki
tiems?... 

O gal tikrovė visai kitokia? 
Gal, po New Hampshire lai
mėjimo, niekas nevertė kitų 
valstijų balsuotojus paremti 
Hartą, nes jie visvien jau iš se
no buvo nusistatę už jį atiduo
ti savo balsus — tik didžioji ži
nių tarnyba to nežinojo ir iš 
savo to nežinojimo mulkino 
tautą, visą laiką triūbydama, 

. jog antrasis po Walter Mon-
dale esąs ne Gary Hart, o 
John Glenn (toks diedas!)... 
Taigi gal Harto populiarumas 
tebuvo naujiena... tik naujie
nų skleidėjams? 

• Texasas žymus ne savo 
mėmėmis ir peteliškėmis (tai 
Kalifornijos pasididžiavi
mas), o rūsčiais vyrais ir (kaip 
Freudas sakytų) dantingomis 
moterimis. Tai ne sentimenta
lumo tėvynė! Neseniai ten ki
lo mintis, jog mirties bausme 
nuteistųjų egzekucijas reikėtų 
parodyti... televizijoje. Siūly
mui pritarė gubernatorius, 
daugelis politikierių, pritarė ir 
pats tas, kuris buvo numaty
tas sekančios egzekucijos 
"žvaigžde"... Tačiau kalėjimo 
viršininkų taryba visais bal
sais nutarė šį sumanymą 
atmesti, ir užvakar žmogžu
dys James Autry buvo teisėto 
budelio nunuodytas... be tele
vizijos kamerų. 

Kodėl? Kaip tai suprasti? 
Juk mirties bausmė yra tam, 
kad ji nuo atitinkamų nusi
kaltimų atbaidytų kitus. Bent 
taip mums aiškina jos ša
lininkai. Bet kad ji galėtų ką 
nors atbaidyti, ji turi būti gar
sinama. Jeigu iš visiškai slap
tos egzekucijos nėra jokios at-
baidomosios naudos , t a i , 
logiškai galvojant, tos naudos 
turėtų būti tuo daugiau, kuo 
mažiau bausmė slepiama nuo 
visuomenės akių — atseit, kuo 
ryškiau ji atskleidžiama vie
šumai. Ir koks gi yra įtaiges
nis atskleidimo būdas, negu 
per televiziją?! Jeigu televizi
joje ne tik reklamuojamos pre
kės, bet ir pirštu prikišamai ro
domos žinios, ir žmonės ne tik 

kai auklėjami muzikinių bei 
draminių pastatymų progra
momis (šalia menkaverčių ki- į 
tokių), — tai kodėl negalėtų 
žmonės būti per ją auklėjami 
ir ryšium su bausmėmis, jiems 
vaizdingai ir betarpiškai pa
rodant, kokios yra nusikalti-
mo pasekmės? Juk televizijoje 
jau ir dabar pasitaiko vaizdų 
iš tikrų suėmimo, nuteisimo 
bei kalėjime laikymo įvykių, 
tai kodėl ne iš egzekucijos ka
meros? 

Kalėjimo viršininkai, už
draudę egzekucijos nufilmavi- | 
mą teisinosi sakydami, kad to
kio filmo rodymas galėtų 
visuomenėje sukelti protes
tą... prieš mirties bausmę. At
seit, tai ne tik atgrasintų pik
tadarius nuo žmonių žudymo, 
bet ir kai kuriuos žmones nuo 
mirties bausmės rėmimo... Bet 
kam tada iš viso agituoti už 
mirties bausmę (užuot, saky
sim, kalėjimo ligi gyvos gal
vos), jeigu dėl galimų šaluti
nių efektų bijomasi sustiprinti 
jos (dabar nežymų) atbaido-
mąjį poveikį, kuris yra pats 
pagrindinis (gal ir vieninte
lis) tokios bausmės pateisini
mas? 

DONELAIČIO MOKYKLŲ 
2 5 METŲ SUKAKTIS 

• O Afrika, išsivadavusi iš 
antihumaniško kolonializmo 
jungo — ir prasilaisvinusi ke
lią savo pačios gaivalingai 
žmogiškai jėgai išvystyti! Ko
dėl tavo žemėje juodas žmo
gus, vos gavęs progą pakelti 
akis į laisvės žydrynę, jas ir 
vėl turi nuleisti į kalėjimo 
grindinį? 

Štai, tavo Zimbabwės res
publikoje prezidentu tapo vy
ras, vardu Canaan Bananą. 
Kai kas iš tos pavardės susi-
prunkštė (mūsų prezidentas — 
bananas...) Bet juk tai žmo
giška! Ir nerūpestingo juoko 
tau, Afrika, jau seniai reikėjo. 
O ką tu į tai? Nagi, leidai tam 
prezidentui paskelbti įstaty
mą, kad kiekvienam, kuris 
pasijuoktų iš jo pavardės, gre
sia 5 metų kalėjimas ir 1,000 
dol. pabauda... 

Bet argi taip elgiasi savi
garbos pilnas laisvos tautos 
vadas? Ne — greičiau tik pai
kas, dėl savo dvasinės nuogy
bės drebąs vergų imperato
rius. Jeigu jau tau, prezidente 
Bananą, nesmagu dėl pajuo
kų, tai galėjai problemą iš
spręsti daug žmoniškiau: ne 
brolius į kalėjimą sodinti, o 
tik... savo pavardę pakeisti. 

• Kodėl žmonės lengviau 
susižeidžia, dirbdami federali-
nei valdžiai Washingtone, ne
gu privačiame biznyje? Štai 
1980 m. net 6.3% visų 
federalinių tarnautojų pateikė 
ieškinius dėl "darbo metu pa
tirtų su8ižeidimų", tuo tarpu 
privačiame sektoriuje tokių 
ieškinių iškėlė vos 1.7% visų 
darbininkų. Bet jei Washing-
tono tarnyba tokia pavojinga 
sveikatai, kodėl visi taip į ją 
veržiasi? 

Tikriausiai dėl to, kad ji ne
paisant visų nelaimių žmogu
je stipriau sužadina "pasiryži
mą gyventi" ir "norą viltingai 
žiūrėti į ateitį". Federalinių ci
vilinių tarnautojų senatvės 
pensijos dvigubai dosnesnės 
negu privačiame sektoriuje, 
gynybos ministerijos tarnau
tojų — net šešiskart. Bet ir 
"laukiant pensijos" — nerei
kia "lupynom misti". Štai 
Švietimo departamento tar
nautojai 1980 m. susilaukė 
17.3% algos pakėlimo, o se
kančiais metais — 27.3%. Be 
to, nustatyta, kad beveik treč
daliui šių tarnautojų iš viso 
permokama, nes "per klaidą" 
jie buvo priskirti per aukšton 
klasifikacijon. Ir taip toliau... 

O jokia administracija — 
nei "liberali", nei "konserva
tyvi" — neįstengs šitokių klai
dų pilnai išvengti. Ne dėl to, 
kad stigtų gerų norų, bet dėl 
to, kad žmogaus sąrangoje tū
no... prigimtinė nuodėmė. Ir 
tai tiesa ne "literatūros" 

Mokyklos vadovybė ir Tėvų 
komitetas vasario 15 d., pasi
kvietę kelis spaudos atstovus, 
Balfo patalpose tarėsi, kaip 
reikšmingiau atšvęsti mokyk
los sidabrinę 25 metų darbo 
sukaktį. Mokyklų sukaktis bus 
iškilmingai švenčiama kovo 
31 d., šeštadienį, 6 vai. v. Jau
nimo centro didžiojoje salėje, 
šven tės programoje bus 
a k a d e m i j a , v a i d i n i m a s , 
vakarienė ir linksmoji dalis. 

Posėdyje mokyklos vadovy
bė ir Tėvų komitetas kalbėjo 
apie atliktus ir atliekamus 
d a r b u s , a p i e m o k y k l o s 
džiaugsmus ir vargus. 

K r i s t i j o n o D o n e l a i č i o 
mokykla, pasirinkusi sau 
šūkiu Br. Brazdžionio eilėraš
čio eilute „Mylėsi Lietuvą iš 
tolo visa širdim, visais jaus
mais...", šiais metais švenčia 
25 metų darbo sukaktį. Per 25 
metus ši mokykla mokė, auklė
jo mūsų lietuvišką jaunimą 
mylėti Lietuvą, jos kalbą, 
papročius, išleido į lietuvišką 
visuomenę daug susipratusių 
lietuvių jaunuolių. Tai di
džiausia lituanistinė šešta
dieninė mokykla laisvajame 
pasaulyje. 

Mokykla įsisteigė 1959 m. 
: spalio 17 d., turėdama 30 mo-
: kinių. Prisiglaudė lietuvių 
i evangelikų Tėviškės parapi-
| jos rūsyje. Mokykla pasirinko 
j mūsų Mažosios Lietuvos neuž-
i mirštamo poeto Kristijono Do-
i nelaičio vardą. Mokinių skai

čiui a u g a n t , p a t a l p o m s 
j pasidarius per mažoms, po 
i metų mokykla iš Tėviškės 
i parapijos persikėlė į Mar-

BIRUTB JASAITIENĖ 

ąuette Parko valdišką pastatą. 
— Fieldhausė. Po poros metų 
ir šios patalpas mokyklai pasi
darė per mažos. 1962 m. tei
sėjui A. F. Well8 padedant, 
mokykla gavo leidimą nau
dotis valdilkos mokyklos 
Francis McKay patalpomis 
prie 69-to8 ir Fairfield gatvių. 
Šiose patalpose mokykla augo, 
stiprėjo ir iki šios dienos 
veikia. Mokyklėlė, pradėjusi 
darbą su 304ia mokinių, per 
eilę metų išaugo į labai gau
sią, didelę iri stiprią lituanis
tinę mokyki*. Buvo metų, 
kada mokinių skaičius mokyk
loje siekė 4^0, o šiais 1984 
sukaktuviniais metais mokyk
loje mokosi 2D0 mokinių. 

Mokykla, pradėjusi darbą su 
aštuoniais pradžios mokyklos 
skyriais, sąlygoms keičiantis, 
1964 m e t a i s buvo per
tvarkyta: iš 8 pradžios mokyk
los skyrių į šešis ir tais metais 
buvo įsteigta 4 metų aukštes
nioji mokykle. Be to, veikia 
darželis ir parengiamasis 
skyrius. O šiais 1983 - 1984 
mokslo metaris įsteigtos dar 
dvi klasės — tai lietuviškai 
nekalbančių vaikų ir su
augusių klasės. Įdomu, kad 
suaugusių klasėje mokosi 12 
mokinių, kurių tarpe yra 
vienas kunigas ir vienas 
profesorius. 

Šiais meta is pradžios 
mokyklą baigs 16 mokinių, tai 
bus 557 mokiniai, baigę per 25 
metus, aukštesniąją mokyklą 
šiais metais baigs 20 mokinių, 
tai bus per 25 metus 474 moki-

-• v. *' 
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niai, gavę Kristijono Donelai
čio atestatus. Reikia džiaug
tis, kad iš baigusiųjų mokyklą 
mokinių 75% vienokiu ar 
kitokiu būdu reiškiasi lietuviš
kame gyvenime, o į Peda
goginį institutą 40% studentų 
ateina iš Kristijono Donelai
čio mokyklos. 

Šiais mokslo metais aukš
tesnėje mokykloje dirba 11 
mokytojų ir t rys pava
duotojai, žemesnėje mokyk
loje — 14 mokytojų ir 10 pava-
d u o t o j ų . M o k y k l ų 
vicedirektorė yra Danutė Bin-
dokienė, inspektorė — Regina 
Kučienė. Susipažinus su 
mokyklos istorija ir jos dar
bais, stebiesi šios didelės lietu
viškos institucijos sklandžiu 
darbu ir tvarka. Nuopelnus už 
šios mokyklos nueitą ilgą 
kelią, jos atliktus darbus lietu
vybės išlaikyme svetimame 
krašte reikia priskirti mokyk
los direktoriui Juliui Širkai. 
Kalbant apie Kristijono Do
nelaičio mokyklą, negalima 
negalvoti apie jos direktorių mokyklų dainą „Su mokslu į 
Julių Širką arba atvirkščiai — rytojų", kuriai muziką pri-
šie vardai yra nedalomi. 1959 taikė a.a. muz. Jonas Zda-

lietuvis, kuris pilnai atlieka 
savo pareigą išeivijoje, steng
damasis pratęsti mūsų tautinį 
išlikimą svetimame krašte. Jis 
sugeba organizuoti ir dirbti 
kartu su daugybe žmonių: 
mokytojų, tėvų ir vaikų. 

Kr is t i jono Donela ič io 
mokykloje, kurioje dirbo ir 
dirba daug mokytojų, per 
kurios suolus perėjo daug 
mūsų lietuviško jaunimo, per 
eilę metų prigijo įvairios tra
dicijos. Mokykla mini ir 
rengia įvairių mūsų tautos 
švenčių minėjimus, kviečia 
mūsų menininkus, rašytojus ir 
žymius lietuvius veikėjus, 
supažindindama juos su moki
niais. Tradicija yra virtę šie 
mokyklos parengimai: Kalėdų 
eglutė, Vasario 16 d. mi
nėjimas, Pavasario šventė, 
Rudens balius, Madų paroda. 
Mokykla, švęsdama 15 ir 20 
metų darbo sukaktis, surengė 
i š k i l m i n g u s minė j imus . 
Mokykla turi savo vėliavą, 
kuri 1965 metais Pavasario 
šventėje buvo pašventinta. 
Vėliavos mecenatai yra dr. 
Leonas ir Irena Kriau-
čeliūnai. Tais pačiais metais 
Birutė Vindašienė parašė 

m. Julius Širka iš Kanados 
atvažiavo į JAV. Naujai 
įsteigtai mokyklėlei reikiar t 
vadovo, buvo pakviestas jis, 
kuris iki šiandien tai mokyk
lai ir vadovauja. Kristijono 
Donelaičio mokyklų direkto
rių Julių Širką reikia priskirti 
prie šių laikų ypatingų lietu
vybės darbuotojų. Jis visą 
s a v o a t l i e k a m ą n u o 
kasdieninio pragyvenimo 
reikalų laiką paskyrė lietuviš
ko jaunimo auklėjimui. Tai 
• 

Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybės 
susitikimas su spaudos atstovais 25-rių m. su
kaktuvių minėjimo proga. Pirmoje eilėje iš kai
rės: tėvų k-to pirm. Jonas Variakojis, mokyklų 
inspekt. Regina Kučienė, dir. Julius Širka, vice-
dir. Danutė Bindokienė, žurn. Birutė Jasaitienė: 

antroje eilėje: žurn. Stasys Juškėnas. Jokūbas 
Gražys, pareng. vad. Nijolė Gierštikienė, žurn. 
Antanas Juodvalkis, žum. Agnė Kižienė, sekr. 
Vida Šilienė. pareng. vad. Dana Putrienė, ūkio 
reik. vad. Rima Bankienė ir dr. Leonas Kriaupe-
liūnas. Nuotr. Jono Tamulaičio 

mus. 
Nuo 1963 m. yra leidžiamas 

mokyklos laikraštėlis „Pir
mieji žingsniai". Laikraš
tėlyje yra spausdinama žemes
niosios ir aukštesniosios 
mokyklos mokinių kūryba. 
Šiame laikraštėlyje skaitome 
būsimųjų mūsų rašytojų raši
n i u s , poetų e i l ė rašč ius , 
matome menininkų piešinius. 
Įvairiais konkursais mokiniai 
yra raginami kurti. Laikraš
tėlis išeina 4 ar 5 kartus per 
metus. Šiais sukaktuviniais 
metais išeis 100-sis šio laikraš
tėlio numeris. Laikraštėlį reda
guoja mokyklų vicedirektorė 
rašytoja Danutė Bindokienė. 

1967 metais buvo išleista 
pirmoji aukštesnės mokyklos 
abiturientų laida. Tais metais 
buvo išleistas, dabar jau tra
dicija virtęs, mokyklos met
raštis. Metraštyje, kurio vardą 
parenka baigiamosios klasės 
mokiniai, savo kūrybą spaus
dina aukštesniosios mokyklos 
mokiniai. Pavarčius mokyk
los metraštį, susidarai puikų 
mokyklos vaizdą. Čia randi 
baigiančiųjų mokyklą nuo
traukas, susipažįsti su dirban
čiais mokytojais, mokyklos 
įvykiais, čia reiškiasi aukštes
niosios mokyklos menininkai, 
rašytojai, poetai. Mokyklos 
mokinių tėvai yra informuo
jami apie įvairius mokyklos 
reikalus bei įvykius kas 
mėnesį leidžiamame mokyklų 
biuletenyje. 

Šiai didelei mokyklai, ypač 
persitvarkius iš aštuonių į 
šešis pradžios mokyklos 

skyrius, reikėjo ir reikia daug 
vadovėlių. Pati mokykla ėmėsi 
iniciatyvos ir iki šių metų jau 
išleido 20 įvairių vadovėlių ir 
pratimų sąsiuvinių. 

Trumpai peržvelgus mokyk
los darbus, reikia stebėtis, kad 
ši didžiulė mokykla per 25 
metus svetimame krašte, be 
savos pastogės taip sėk
mingai dirba auklėdama mūsų 
augančią kartą. Nuopelnus už 
tai reikia skirti mokyklų direk
toriui Juliui širkai ne tik už 
mokėjimą dirbti, bet ir suge
bėjimą pasitelkti pagalbon dir
bančius žmones. 

Be direktoriaus, mokytojų 
bei m o k i n i ų , mokyklos 
gyvenime didelį vaidmenį vai
dina Tėvų komitetas. Šiais 
metais Tėvų komitetą sudaro 
11 energingų, darbščių tėvų. 
Jiems pirmininkauja Jonas 
Variakojis. Tėvų komitetas 
padeda išlaikyti mokyklą: 
renka mokslapinigius, aukas, 
rengia parengimus . Tėvų 
komiteto pirmininkas Jonas 
Variakojis, dalindamasis savo 
rūpesčiais, paminėjo, kad šiais 
metais mokyklos išlaikymas 
kainuoja 26,000 dol., didžiau
sia dalis išlaidų — patalpų 
nuoma. O pajamos — moksla-
pinigių surenkama tik 14 tūks
tančių dol., o kitus 12 tūkstan
čių dol. reikia surinkti iš 
parengimų ar gerų žmonių 
aukų. Mokyklų direktorius 
padejavo, kad lietuviai sur
enkame šimtais tūkstančių do
lerių įvairiems lietuviškiems 
v ienkar t in i ams pasireiški
mams, bet kartais užmirš
tame mūsų mokyklas, kurios 
yra pagrindas mūsų tautinio 
išlikimo svetimame krašte. 

Mokyklos vadovybė, Tėvų 
komitetas ir mokyklos jau
nimas kviečia Chicagos vi
suomenę atsilankyti į jų 
rengiamą šventę, paremti ir 
įvertinti jų darbą ir pastan
gas lietuvybės darbo dirvo
nuose. 

Iškilminga šventė — minėji
mas rengiamas kovo 31 d. 
šeštadienį, Jaunimo centro di
džiojoje salėje 6 vai. v. Pro
gramoje numatoma — aka
deminė dalis, kurią praves 
ilgametis mokyklos ir kitų 
lietuviškų pasireiškimų rėmė
jas dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
V a i d i n i m a s — „Mylės i 
Lietuvą iš tolo" — šių dienų 
pasaka, parašyta Danutės 
Bindokienės, režisuoja Gra
žina Storonienė. Po to pietūs ir 
linksmoji dalis. 

Chicagos lietuviai yra 
laimingi, bet tuo pačiu ir ne
įvertina to, ką turi: sąlygas 
savo vaikams lankyti geriau
sias lietuviškas mokyklas. 

Kr i s t i j ono Donela ič io 
mokyklos vadovybei reikia 
palinkėti dar ilgai, ilgai nepa
vargti, rūpintis mūsų jaunimo 
mokymu ir auklėjimu ir dar po 
25 metų švęsti auksinę savo 
darbų sukaktį! 

SU PALAPINE 
J ACADIA 

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Pats municijos sandėlys aptvertas storomis 
akmens sienomis rato forma, o sandėlio sienos 8 
pėdų storumo. Taip buvo suplanuota, kad, muni-
cijai sprogus, viskas išlėktų per stogą ir tvirtovei 
per daug žalos nepadarytų. Nesigundėme su gidu 
visą tvirtovę apžiūrėti, nes filmas užtruko apie 
valandą, tad užkandę apžiūrėjome ten pat esantį 

l karo muziejų. Čia sudėta įvairių škotų ir anglų uni-
Vienoj pusėj tako, vedančio į sienų viršų, seno- *>rmų, medalių, įvairių kardų net iš Indijos. Nusivy-

se kareivinėse įrengtas kino teatras. Cia teko susi- M " , kad nei muziejuje, nei suvenyrų krautuvėlėje 
pažinti su tvirtovės istorija. Programa, parodoma nebuvo kokių brošiūrų apie tvirtove, nei jokių gerų 
skaidrėmis, išdėstyta per 4 teatrus. Kieviename atviručių, atvaizduojančių pačią tvirtovės sudėt*. 
teatre naujos įdomybės. Viename atkurtas kareivių j^a, važiuojam toliau nakvynės ieškoti. Kelias į 
gyvenamas kambarys, antrame sudėtos autentiškos greitkelį prastai sužymėtas, smulkaus miesto žemė-
patrankos su šoviniais ir t.t. Sužinome, kad ši iapį0 neturim, tad vėl su kompasu (ir Dievo pagal-
tvirtovė buvo ypač svarbus gynybos punktas per t,a) išlaviravau mus į reikiamą kelią. Porą valandų 
abu pasaulinius karus. pavažiavus, prie Newport Corner išsukome ieškoti 

Iš čia veždavo Anglijon įvairius reikmenis provincinio parko, tačiau, kiek pavažiavus, kelias 
karui. Tai beveik ir nušlavė miestą nuo žemėlapio, taisomas (detour), reikėjo aplinkiniais keliais 

informuojami, bet ir formuo-
jami pašnekesiais, nuomonių (Šventraščio), o paties gyveni-
pasikeitimu, o taipgi kultūriš- m o - m_ dr 

Pirmo pasaulinio karo metu municijos prikrautas 
laivas susidūrė su kitu, panašiai prikrautu. 
Sprogimas sukėlė žemės drebėjimą ir didžiulį potvy
nį. Kilęs gaisras sunaikino didesnę miesto dal). išsi
saugojusią nuo potvynio. Antro pasaulinio karo 
metu sprogo municijos sandėliai, irgi miestui daug 
žalos padarydami. Miestas vistik atsistatė. 

Dabar tvirtovė toliau restauruojama ir vasaros 
metu studentai, apsirengę senoviškomis unifor
momis, toliau treniruojasi kajo žaidimuose Prie 
buvusio municijos sandėlio budi škotų uniforma 
kareivis. Gidas paaiškino, kad senovėje sargybinis 

valandas. 

važinėti. Taip klaidžiojant ir parką pravažiavome, 
kol susigaudėme, kad tai tas pats, kurio ieškome. 

Čia stovyklavietės didelės, primityvios,užuovėją 
teikia dideli medžiai, tačiau nėra krūmų, priva
tumo. Netoli mums paskirtos vietos takelis vedė prie 
lėkštos upės, kurioje smagiai nusiplovėme kelionės 
dulkes. Vakare po stovyklavietes vaikščiojant buvo 
truputį nejauku, nes visi sulindę į motorinius namu
kus, palapines, nesimatyti nė gyvos dvasios. 

Acadia ir „Evangelinos gimtinė" 
Ryte kiek lynojo, tačiau, važiuojant į Grand Prė budėdavo 2 valandas ir ilsėdavosi 4 

tačiau turėdavo miegoti pilnoje uniformoje ant miestelį, prasigiedrijo. Šiame miestelyje yra 
lentos, kad reikalui esant tuoj pat galėtų priststaty- „Evangelinę" parkas, muziejus, vaizduojąs Aca-
ti. diens gyvenimą, ir prie- įlankos kranto kryžius 

ištremtųjų atminimui. Acadia buvo taip pavadinta 
vieno jūreivio, kuriam šis kraštas priminė Graikijos 
Arcadiją. 

Pradžioj 17 šimtmečio čia atsikraustė daug 
imigrantų iš Prancūzijos ir apsigyveno apie Fundy 
įlanką (dabar dalis New Brunsvvick ir Nova Scotia 
provindijų). Ilgainiui jie išsiplėtė ir užėmė dalį Cape 
Breton salos ir Prince Edvvard salą. Užsiėmė 
žemdirbyste, gerai sugyveno su indėnais, išvystė 
savo kultūrą. 

Kilus karui, Acadia pagrindinis pusiasalis perė
jo į anglų rankas, ir karalius tą žemę padovanojo 
savo vienam pavaldiniui škotui, kuris šį žemės plotą 
„perkrikštijo" Nova Scotia. Skotų maža kolonija 
įsikūrė prie Port-Royal. tačiau 1632 metais Anglija 
grąžino Novą Scotia Prancūzijai, kuri praplėtė 
imigrantų skaičių. 

Naujasėd*iai, save vadindami L'Acadiens, sta
tė daug užtvankų Fundy įlankos rajone ir atkovojo 
daug derlingos žemės. Tačiau kilus karui, 1713 
metais Prancūzija vėl buvo priversta Novą Scotia 
atiduoti Anglijai ir pasitraukti į Cape Breton ir 
Prince Edvvard salas. Nors ši sutartis leido Acadia 
gyventojams išsikraustyti į Prancūzijos žemes, 
tačiau naujieji šeimininkai greit susioreintavę, kad, 
šiems žemdirbiams išvykus, liks be ūkininkų, kurie 
pristato maistą įguloms, jų neišleido: neleido anglų 
laivaąs juos išvežti, prancūzų laivams atvykti juos 
paimti, patiems pasistačius laivus, juos konfiskavo 
ir susekę, kad gyventojai kerta per girias kelią į 
dabartinę New Brunswick, kelią užstojo. („The true 
story: Expulsion of the Acadians", George Frederick 
Clarke.) 

(Bus daugiau) 
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REMKITE AL MAJERCZYK 
IŠTIKIMĄ „VRDOLYAKO 29 
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Aldermanas Aloysius Majerczyk garbingai nusipelnęs, dirbdamas 

už mūsų bendruomenės pastovumą ir gelbėdamas Chicagos miestą. 

Aldermanas Majerczyk remia aldermaną Edvvard Vrdolyak 
(10), siekiantį neleisti merui VVashingtonui perimti Cook County demokratų partiją. 

! 
: 

Pasiųskite į miesto rotušę aiškų 
signalą, kad jūs remiate Al Majerczyk 

M ELECT ALDERMAN AL 

12th WARD DEMOCRATIC COMMITTEEMAN 
PUNCH NO. 267 

PUNCH No. 267 
UZ MAJERCZYK 

Į s t a t y m a s l e i d ž i a 
jums šitai išsikirpti ir 
kartu su savim atsi
neš t i į b a l s a v i m o 
vietą kovo 20 d. 

Balsuokite už 
demokratus! 

SPONSOPED BY THE COMMITTEE TO ELECT AL MAJERCZYK 12th WARD DEMOCRATIC COMMITTEEMAN 



Arch. E. Kersnauskas ir DMNP klebonas kun. G. Kijauskas 
tarp šv. Kazimiero 500 m. mirties sukakties minėjimo vigili
jos programą atlikusių "Vaidilos" teatro aktorių. Iš k.: arch. 
E. Kersnauskas, V. Plečkaitis, P Maželis, V. Leger Žilionytė, 
kun. G. Kijauskas, S.J., E. Kijauskas, G. Plečkaitienė, R. 
Zorska ir R. Apanavičius. Pastatymas vyko Clevelando 
DMNP parapijos auditorijoje. 

niais augalais. 
Pasisotinus skaniais pietu

mis, pagamintais parapijos 
moterų, vadovaujant E. Gau
sienei, paskaitą apie Sv. Kazi
mierą skaitė parapijos tary
bos pirm. Algirdas Kasulaitis. 

Paskaitininkas išryškino 
mirties pergyvenimo kaitą 
naujoje povatikaninėje Baž
nyčios teologijoje. Prieš tai 
krikščionys mirtį pergyveno 
kaip amžiną atsiskyrimą pa
žymėtą begaliniu liūdesiu, šir
dį veriančiu skausmu ir dantų 
griežimu. Mirčiai buvo pri
pažįstama pergalė. Tačiau tai 
buvo žvilgsnis per iškraipytą 
krikščionybės veidrodį. Juk 
Kristui mirtį nugalėjus Prisi
kėlimu, ji jau niekuomet nėra 
pergalėtoja, bet tik slenkstis į 
tobulesnį gyvenimą. 

Todėl ir šv. Kazimiero mir
ties minėjimas gali būti 
džiaugsmo šventė, nes mirė 
žmogus, bet gimė šventasis. 

Prisiminti kai kurie šv. 
Kazimiero gyvenimo bruožai 
bei jo šventumo garbinimo as
pektai, jo reikšmė tautai bei 
šventųjų prasmė ir reikšmė jų 
bendruomenėms. 
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Trumpoje Aurelijos Balašai-
tienės parengtoje meninėje 
programoje aktorius Rimas 
Čepulis padeklamavo Inčiū-
ros "Baltąjį raitelį", Kęstutis 

Nuotr. V. Bacevičiaus Civinskas perskaitė A. Bala-
šaitienės prozos kūrinį, aktorė 
Daiva Blynaitė deklamavo ir 

CLEVELANDO das, kuriose šv. Kazimieras A. Balasaitienė perskaitė sa-
LIETUVIAI buvo prašomas užtarti ken- Vo poemą religine tema. 

MINĖJO ŠV. KAZIMIERĄ čiančius brolius ir seseris pa- Minėjime dalyvavo gausus 
vergtoje Lietuvoje. Kun. Bace- būrys parapiečių ir kitų Cle-

Šv. Jurgio lietuvių parapija vičius pasakė išskir t inai velando lietuvių. 
Clevelande, ateinančiais me
tais švęsianti 90 metų su
kaktį, yra dar judri ir gyva. 
Daugelį metų parapija apjun- J Ū R O S STAIGMENA 

PASSBOOK 
SAVINGS 

patriotinį pamokslą Šventojo 
tema. Pamokslininkas keliais 
sakiniais nubrėžė šv. Kazi-
miero biografinius bruožus ir 

gė~didŽumą"cT^vel^do"netII- i m l i a u užtruko prie Šventojo Kuweito telegramų agentu, 
vių, turėjo net kelis tūkstan- reikšmės ir prasmės Lietuvai ^ p r a n e6ė , kad šios šalies na
cius parapiečių ir buvo žymus i r lietuviams. Choras šalia m ų š e i m i n i n k ė N o s r a t 
Clevelando lietuvių religinis įprastųjų pagiedojo kelias spe- Mahmud Ali, valydama žuvį, 
židinys. Miesto demografijai a a l i a i P*1*1***** giesmes. r a d o a p v a i ų > blizgantį, pana-
pakitus bei kitoms sąlygoms Po Mišių, labai gražiai iš- šų į marmurą akmenuką. Ji la-
kitaip susiklojus, parapija puoštoje parapijos salėje, vy- bai nustebo, kai kaimynai be-
Šiandien yra sumažėjusi na- ko pietūs ir akademija. Sceną mat atpažino tai esant 
rių skaičiumi, bet tebėra gyva puošė didelis šv. Kazimiero pa- nuostabų perlą, kurį juvelyrai 
religine ir kultūrine dvasia, veikslas, gražiai papuoštas įvertino 230 tūkstančių dole-
Cia žymus išskirtinai geras tautine juosta ir dekoratyvi- rių. 
parapijos choras ir veikli bei _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ — 
kūrybinga parapijos taryba. 

Parapija per metus suruošia 
6-7 kultūrinius renginius, ku
riuose dalyvauja gražūs būriai 
Clevelando lietuvių. Vienas to
kių renginių buvo kovo 4 d. 
įvykęs šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukakties minėji
mas. 

Minėjimas prasidėjo iškil
mingomis šv. Mišiomis, ku
rias aukojo jaunasis parapijos 
administratorius, jau trečios 
kartos lietuvis, kun. Juozas 
Bacevičius-Bacevice. Prie al
toriaus stovėjo neseniai at
naujinta šv. Kazimiero statu
la papuošta didele gėlių 
puokšte, perrišta lietuviškais 
trispalviais kaspinais. Ir alto
rius buvo papuoštas tokiomis 
pačiomis didžiulėmis gėlių 
puokštėmis. 

Jaunimas perskaitė specia
liai sukurtas tikinčiųjų mal-

M« IM for 
^įji financing 

Inttmt Compound»d 
D«J, tnd Pud Qw« r t » 

Mutual Federal 
Savinas and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60606 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

•OURSt *oi».T*«.m.»»4 *hur.»-« Mt. V I 

SERVING CHICAGOLAND SINCE1965 L* J 
LAIŠKAS DRAUGUI 

TAISYKLĖ AR 
MADINGAS 

NAUJADARAS I' 
Pastaruoju metu skaitytojų 

dėmesį (bent mano) atkreipė 
kai kurių lietuviškų mergauti
nių pavardžių skirtingas ra
šymas. Norėtųsi, kad mūsų kal
bininkai ir lietuvių kalbos 
žinovai šiuo klausimu pasisa
kytų ar paaiškintų, kurios ir 
kuriam tikslui lietuviškos mer
gautinės pavardės reikalingos 
galūnės „ė" vietoje įprastų 
"ytė", "aite", "utė"? 

Lietuviškų pavardžių galū
nių pasikeitimai, kaip pvz. -is, 
-įenė, -ytė; -as, -ienė, -aite: -us, -
uvienė, -utė ir t.t. rodo mūsų 
kalbos turtingumą ir sudėtin
gumą. Kodėl norima moteriš
kosios giminės skirtingom ga
lūnėm p a s i b a i g a i n č i a s 
pavardes suprastinti ir suvie
nodinti? 

Ritonė Rudaitienė j 

KELIONĖS I LIETUVA 1984 m. 
1 SAVAITĖS KELIONaS 

(Maskva, Vilnius, Maakva) 
Birželio 10; Birželio 17; 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . 
2 SAVAIČIŲ KELIONES 

(Maskva, Vilnius, Ryga, Maskva) 
Gegužes 13 - Gegužės 27 . . 
liepos 09 — liepos 23 . . . . 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . 
Rugpjūčio 06 (su Roma) . . . 

New York 
$1530.00 $1360.00 
$1310.00 $1140.00 

$1485.00 
$1800.00 
$1527.00 
$2050.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1315.00 
$1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURBAU 

9727 South Weatsra A* 

• 

Arūnas Kaminskas. 
Dirigentas 

L I E T U V I Ų O P E R A 

Gounod opera 

FAUSTAS 
su 

VALPURGIJOS NAKTIES SCENA 

Christian Smith, 
Režisierius 

Darrel Eowader, 
Faastas 

Violeta Karosaitė. 
Choreografija 

1984 m. gegužės 5 d., 7:30 vai. vak. 
gegužės 6 d., 3:00 vai. popiet 

Anita Pakalniškyte. 
Margarita 

MORTON EAST HIGH SCHOOL AUDITORIUM 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL 

Diriguoja ARŪNAS KAMINSKAS .Jonas Vaznelis. 
Mefistofelis 

Algirdas Brazis, 
Valentinas 

Bilietai 25.00, 20.00, 15.00, 10.00 

Gaunami Vaznelių prekyboje , 
2501 West 71 st. St., Chicago, IL 60629 

471-1424 

Ir autobusų bilietai gaunami ten pat. 

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant: Li thuanian Opera Co., Inc . 

Margarita Momkienė, 
Siebelis 

Aldona Stempuiienė, 
Morta 

Kazys Ozelis, 
Scenos Produkcija 

Emilija Sakadolskienė, 
Chorvedė 

Alfa Gečas. 
Chorvedys 

Bernardas Prapuolenis, 
Wagneris 

IŠRINKIME 
SENATORIŲ 

CHARLES H. 

PERCY 
Senatorius Charles H. Percy 

l 

į 
I 

Tai (SU) 288-9787 

— — — ! — — — • 

* Senatorius Charles H. Percy gina lietuvių reikalus 
* Senate rengia Vasario 16-tosios minėjimus 
* Yra įkūręs komitetą ginti persekiojamus lietuvius ir kitų 

Europos pavergtų tautų tikinčiuosius 
* Iškelia viešumon pavergtos Lietuvos reikalus net pavergėjų — 

komunistų aukščiausiose valdžios sferose. 

REMKIME LIETUVIŲ DRAUGĄ SEN. CHARLES 
H. PERCY PIRMINIUOSE RINKIMUOSE, 
BALSUODAMI U2 JO KANDIDATŪRĄ 

Sen. Ch. H. Percy remti komitetas 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami Beach, Fla. 

S. P E T R A V I C I E N Ė S 
LAIMĖJIMAS 

Mūsų PBS TV stotis 2 ka
nalas, prasidėjus žiemos sezo
nui, daro tapybos, skulptūros 
ir keramikos parodą ir par
davimo varžytynes. Prieš tai 
priprašo stoties draugus ir 
rėmėjus menininkus paaukoti 
jiems tapybos darbų. Paskam
binau jiems, kad atvažiuotų 
pa imt i mano keramikos 
darbų. Sekė jų padėkos laiš
kas su komisijos įvertinimu 
365 dol. už 4-is darbus ir 
pakvie t imą dalyvaut i jų 
renginyje. Nuvažiavau su 
vyru į tas vaišes. O kaip sū
riai jie valgo. Visur per daug 
druskos. Tai buvo sausio 20 
d., o sausio 27 d. premijų įtei
kimas. Mano didžiausia vaza 
laimėjo 250 dol. Įteikiant 
premijų čekius buvo apibū
dinti jas laimėję kūriniai ir jų 
kūrėjai. Labai simpatingas ir 
linksmas pranešėjas — tei
s inga i i š ta rė pavardę ir 
pasakė, kad aš iš Lietuvos. 

Besimokant keramiką Mich. 
State universitete, teko daly
vauti un-to parodose, vėliau 
Toronte ir Detroite parodose 
lietuvių visuomenėje. 

Sofija Pe t r . 

EL J U C l C T Ė S 
PAGERBIMAS 

kitų rašytojų, aprašančių sa
vo baisius išgyvenimus Sibiro 
kalėjimuose ar tremtyje, siūlė 
šios rūšies veikalus pavadinti 
literatūrine dokumentacija. 

Rašytoja EI. Juciūtė savo il
gesnėje kalboje paminėjo, kad 
vadinamos "Sibiriokų" litera
tūros nėra perdaug prirašyta, 
nes apie trečdaliui lietuvių 

ZENONAS BALCHUNAS 
ADVOKATAS 

Pipal & Associates 
59S5 S. Puiaski Rd. 

TEL. — 167-0455 

Valandos nuo 9 iki 6 vaL vakaro 
Kitu laiku susitarus-

Trečiadieniais uždaryta 
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LIGONIO KAMBARIO 
ĮRENGIMAI 

Ligoninės lovos. Vežiojamos kėdės. 
tautos teko pereiti per Sibi- ^ o n i o w r a p i j o s i r e n g i m a i Pagal-
ro k a l ė j i m u s ar k o n c e n t r a c i - b i n i a i reįkmenys vonios kamb. Porta-
jos lagerius. Nemaža jų da- tyvūs tualetai. 

Virš 999 l igoninės daiktų 
i pirktis ar išsinuomoti 
' Medicare patvirtinti išnuomavimui. 
Pristatymas } namus — visame mies
te. 
24 v a i . tel. (312) 771-2000 
AAMED MEDICAL 

«. AAMED GENIE ' ^ 

I 
lis buvo palaidota Sibiro 
taigose ar kalėjimų rūsiuose, 
kita dalis sugrįžo į okup. Lie
tuvą ar tebevargsta Sibiro pla
tumose ir tik keliolikai lai
mingųjų pavyko pasiekti 
vakarų pasaulį ir jų pareiga 
yra liudyti apie trečdalio lietu- uniiiiimiMiiiillliiillliMiimtllilimiiiu 
vių tautos likimą. ADVOKATŲ DRAUGIJA 

Susirinkusieji susidomė- y B Y L A I T I S i r 
ję klausėsi EI. Juciūtės kal
bos, net pora kartų pertrauk- V . B R I Z G Y S 
darni ją plojimais, o baigus 6606 So. Kedzie Avenue 
kalbėti ne tik ją pagerbė ii- chicago, UI. 60629, TeL 778-8000 
gaiš plojimais, bet ir per trum
pą laiką išpirko jos visas atsi- Darbo valandos: 
vežtas į klubą "Igarkos Nuo 9 v. ryto i 
Naujamiestis" knygas. Šeštadieniais pagal susitarimą. 

lllllllllIIIiiilimilllllllUIlIUiHIUillIHIlIHI 

Tarp eilės gerų kultūrinių 
renginių, Miami lietuvių klu
be supažindinimas su tremti
nės rašytojos Elenos Juciūtės 
knygomis sausio 26 d. popie
tėj buvo labai sėkmingas. 

~ Renginių vadovui Jonui Vai-
Čekoniui pakvietus, žurnalis
tas Vytautas Semaška trum-

GINKIME LIETUVOS TEISES 
Nepamirškite savo aukos Lietuvių Teisėms 

Ginti Fondui 
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti "Lietuviu 
Teisėms Ginti Fondas" (arba "American lithuajuan 
Kights Fund, Inc.") ir siųsti adresu: 5620 S. Ciaremont 
Ave., Chicago, Illinois 60636. 

^ 

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui 

Pavardė, vardas 

Adresas 

US $. 

pai apibūdinęs EI. Juciūtės ir ^ 4> 

THOMAS W. 
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IŠRINKIME LIETUVI JONĄ TALANDj! 
Metropolitan Sanitary District 
Commissioner tinkamiausias kandi
datas ir pareigoms geriausiai pasi
ruošęs profesionalas yra 

JONAS TALANDIS 

Visi balsuokime 
pirminiuose rinkimuose. 

Balsuokime už Joną Talandj respublikonų sąraše. 

Rinkiminis komitetas 

i 

| STANLEY KEDZiOR 
| KANDIDATAS — 12-to WARDO 
| KOMITETININKAS 
| Kovo 20 d bus išrinktas naujas 12-to Wardo Demokratų 
5 Komitetin nkas. 
| STANL.E1 KEDZIOR yra tinkamiausias asmuo šioms 
5 pareigoms. J i s praleido visą gyvenimą Brighton Parko 
S apylinkėj .T gerai supranta 12-to |Wardo žmones ir jų pa-
= geidavimus. Kaipo precinkto kapitonas, jis aktyvai reiš-
| kiasi 12-tc Wardo Regularėj Demokratų Organizacijoje 
E per paskutinius 22 metus. 

| STANLEY KEDZIOR yra patyręs administratorius ir 
5 veikėjas. Jis visiems geras kaimynas. 

| Būdamas aukštų principų vadas, galima pasitikėti, kad 
E jis kalbės :eisingai už jūsų reikalus. 

| Išrinkime STANLEY KEDZIOR 12-to Wardo Demokratų 
= Komitetiniaku. 

1 Balsuokit už DEMOKRATUS Kovo 20 d. 

i 
— Nuspauskit No. 266 —-

Paid for by the Committee to Elect Stanley Kedzior. 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiaiiiiiiiiiiiir. 

"Ajvber Y\o\\days" 
1984 M. EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 

IŠ BOSTONO IR NEW Y0RK0 

• • . 

Balandžio 18 
Gegužės 9 
Gegužės 14 
Gegužės 30 
Birželio 11 
Birželio 18 
Birželio 20 
Liiepos 9 

$1114.00 
$1114.00 
$1335.00 
$1361.00 
$1315.00 
$1528.00 
$1361.00 
$1618.00 

•.iepot 18 
Rugpjūčio 1 
Rigpjūcio 13 
Rugsėjo 5 
Rugsėjo 17 
Rugsėjo 26 
Spalio 3 

- $1361.00 
- $1361.00 
- $1528.00 
- $1361.00 
- $1127.00 
- $1142.00 
- $1268.00 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs maršrutai — Vilnius, Ryga. Tali
nas. Maskva. Leningradas. . 

Prie siu gr .pių galima jungtis » VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su 
papildomu mokesčiu. Grupes lydės vadovei. 

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite: 

1 800-722-1300 (ToN FREE) 

I i Massachusetts ir Kanados: 1 617 268-8764 
Aoencor Sodrty 
of*ov«iA<)«m 

TRANSATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 Wsst Broadway. P. 0. Box 116. 

South Boston, Mass. 02127 

{staigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽlONAS. 
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms 

— sutvarkome dokumentus. 
Pnces are based on double oceupancy and are subject to changes. 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — F O R R E N T I E Š K O P I R K 1 I 

ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio am- IEŠKOME PIRKTO 1 ar 2-jų butų na 
žiaus asmenims, Marquette Cko. apy- mą Marąuette Parke, netoli bažny 
linkėję. Skambint vakarais telef. — 
434-4440. 

čios. Pasiūlymus skambint po 6 vai 
vakaro telef. 476-0955. 

ISNUOM. 5 kamb. apšild. butas vyrės- J 
nio amž. žmonėms. Be gyvuliukų. Į 
Marąuette Parko apylinkėje. Skam
bint tel. 776-9180. 

ISNUOM. BUTAS — Brighton Parke, 
44 ir Artesian apyl. 6 kamb. (3 mieg.). 
Nuomininkai patys moka už gazą ir 
elektrą. 250 dol. j mėn. Informacijai 
ir susitarimui apžiūrėti skambint po 
6 vai. vak. tel. 355-5213. 

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

F A S H I O N C A R P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3804 W. 63 S t — TeL 778-9064 

GRAŽUS "RANCH" NAMAS 
Giminingom šeimom gyventi — 

'bonus" butukas arba "den". 3 mieg. 
2 pilnos vonios, 2 į 4 maš. aluminijam 
garažas. Arti 61-os ir Washtenaw 
Kilimai, reikmenys ir daug. daug prie 
du. 20 m. senumo. 
WENDT REALTY — 779-7800 

oooooooooooooooooooooooooo 

M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
0000000000000000000000-0000 
>0000000<XK>00000000000000<X 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už , 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pes mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8654 

3208% W. 95th Street 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

M O V I N G 
SERCNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir i i toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < K X H > 0 < X X > 0 0 0 0 0 0 < H X 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , teL 776-1486 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < x 

Savininkas parduoda medini 2-jų bu
tų namą — 2 po 4 kamb. ir 5. kamb 
butas. Naujas stogas. Žieminiai lan
gai ir sieteliai. Puikios pajamos. Art 
susisiekimo, Svc. M. Nekalto Prasidė
jimo parap. $55,000. Skambint po ( 
vai. vakaro tel. 986-8157. 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

3007 W. 58 Place — Naujas bungalo 
3543 W. 62 Street — 2-jų butų mūr. 
5701 S. Archer — 2 butų mūrinis 
3614 W. 84 St. — 3-jų mieg. mūrinis 
6113 S. Archer — Condo 
5057 S. Knox — Naujas 3 butų 
6740 VV. 63 St. — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. ĮV2 vonios. 

TIK $26,900 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$1,200 įmokėti, turinčiam gerą kre
ditą. No. 717 

2 butų — 2 butų — 2 butų 
No. 809 — Vieta mamai, 1̂ 4 aukšto 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
\y2 vonios pirmam aukšte, 3-jų kamb. 
butas viršuj. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 
No. 814 — Naujas 3-jų butų. Archer 

ir Kenneth 
No. 811 — Naujas 2-jų butų. 56-ta ir 

Puiaski. 
* -"-

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėt, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam name įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

CPBRIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
i i mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2*01 W. 69 C t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
TeL 925-2787 

Vytautas Valantinas 

sjniitiiiiiiM! tiiitmiHiHUnimiiiiiiinHitiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiic 
i 1749 M. LIETUVOS ŽEMĖLAPIS I 
s = 
1 A. inimai lotyniškai ir lietuviškai vaivadijom, 
= vyskupijom, Lietuvos myliom. 

= JAV ir Kanadoje 7 amer. dol., kitur 8 doL 

Į Iš* do Lietuvos Saulių Sąjunga tremtyje. Platina 

1 S. BERNATAVIČIUS, 1513 S. 48th Ooart, 
I aoero, nunoks 60660. U.SA. 
^UIIlIflIHIHni ItIaaMMHHMMnHnmilItlINIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllti 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

PUIKUS PIRKINYS — $79,900 
Liuksusinis 2-jų butų po 6 kambarių 
mūr. namas. Ir vienas kambarys ir 
vonia rūsy. 2 maš. naujas garažas 
Naujas cer.tr. apšild. 59-tos ir Kedzie 
apyl. Skambinti po 5 vai. vakaro 
(angliškai) tel. 981-1911. 

BYOWNER 
Garfield Ridge — Apyl. Archer Ir 
Hartem Ave. Savininkas parduoda me
dinį namą giminingom šeimom gyven
ti: 6 kamb. apačioj ir 4 kamb. butas 
viršuj. Karštu vand. apšild. Du mal
koms kūrianami židiniai. Kilimai nuo 
sienos iki sienos. Pusryčiams barai. 
Spintelės virtuvėse. Du 2-jų maš. ga
ražai. 90 p. piočio sklypas. Susitari
mui apžiūrėti skambinkite po 7:30 
vai. vak. (angliškai) tel. 586-2362. 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-5980 

J.&J. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithuanian Plaza Court 

Tel. — 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdes, re-
mentai ir k t pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Bfclka, RPn. 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. V irtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < x 

LAIKYKIMĖS MAROUETTE PKE. — 
GERIAUSU VIETA LIETUVIAMS. 

9 hutų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai {rengtas bungaio. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

• > » • » » > » • > ! ' » » • > » • • • • • 

V A L O M E 
KHJMUS IR RAIJ)US 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūSlų grindis 

B U B N Y S 
TeL — RE 7-5168 

Perskaitė "Draugą* 
kitiems pasiskaityti. 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notarlatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J . BACEVIČIUS 

duokite | 6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
Bl l l l l t in i inuuint iuumu. . im. . . . . . | | r | m ) 
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DKAUUAs, penKtacnenis, iy»4 m. KOVO men. 10 a 

X Dr. Vilius MikaitK atlikęs 
rezidencinę praktiką Resurrec-
tion ligoninėje, yra pradėjęs šei
mos praktiką Lemonte, viena 
mylia nuo Ateitininkų namų. 
Norintieji naujo gydytojo būti 
priimti, gali rasti io adresą ir 
telefoną "Draugo" 2 puslapy, 
gydytojų skelbimų skiltyje. Dr. 
V. Mikaitis yra vedęs Violetą 
Briedytę, baigusią klinikinę psi
chologiją, augina du vaikučius. 
Violeta yra Alės ir Stasio Brie
džių, gyv. Burr Ridge, HL, duk
tė. Gaila, kad naujasis gydyto
jas kol kas dar negali atidaryti 
savo kabineto Marąuette Parke. 

X Kun. Alfonsas Graoslys 
X "Margutis" keliasi i kitas j k o v ° *$ d - sekmadienį, 11:30 

vai. kalbės Cicero šv. Antano 
parapijos salėje. Rekolekcijų 
religinio pokalbio tema "Kris-

X Dail. Marytė Gaižutienė 
supažindins susirinkusius su 
dail. Albinu Elskum ateinančio 
penktadienio, kovo 23 d.. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje įvykstančioje vakaronėje. 
Šį vakarą su iš New Yorko at
vykstančiu dail. Albinu Elskum 
ruošia Chicagos ateitininkai sen
draugiai. 

patalpas. Naujoje vietoje. 2615 
W. 71 Street, jau pradėti radijo 
transliacijos studijos įrengimo 
darbai. Tiksli -Margučio- per- t a u s kančia perkelta į kasdie-
sikėlimo data bus pranešta vė- n yb m i gyvenimą", šiame gavė-
liau. 

X A. a. Florentina Kurgonie-
nė, vyresnioji skautininke, po 
sunkios ligos mirė kovo 14 d. 

ybinį gyvenimą". Siame gavė
nios religiniame pokalbyje kvie
čiami visi parapiečiai ir apylin
kių lietuviai dalyvauti. 

x Lietuvių fondo metinis na-
New Yorko ligoninėje. Jos pe- ™? suvažilavimas bus kovo 24 
Jenai bus parvežti į Chicagą. & r . Į * " * 8 : 3 0 v a L ryto Jaunimo 
Mišios bus šeštadienį, kovo 17 j c e n t r o mažoje salėje. Po posė-
d., 10:30 vai. Jėzuitų koplyčio-; <*% — vaišės kavinėje. Nuo-
je o iš ten bus nulydėti į Šv. širdžiai kviečiami fondo nariai 
Kazimiero lietuvių kapines ir 
palaidoti prie vyro a. a. dr. Al-

įr svečiai. 
X Kazimieras Mikolajūnas, 

IŠARTU* TOLI 

Dalyvių dalis a. a. St. Sodeikos minėjime kovo U d. Jiunimo centre. Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

gimanto Kurgono, mirusio pe-1 nepriklausomos Lietuvos atkūri 
reitų metų gruodžio 24 d. Visi, j m o ^ovų partizanas, vėliau Lie-
ypač skautai, kviečiami dalyvau- tuvos kariuomenės savanoris-
ti šv. Mišiose ir laidotuvėse. Li- j kūrėjas, pulk. J. Švedo ir savo 
ko nuliūdime sūnus dail. Kęs- Į 90 m e t ų gimtadienio proga bu-
tutis Zapkus. j Vo sveikinami prabėgusių jų gy-

x Dr. F. V. Kaunas rašo iš ! venimo dienų surengtame prisi-
Park City. Utah. kur lietuviai 1 minime. įvykusiam kovo 10 d. 
gydytojai turi profesinį semina- Į Chicagoje. Minėjimo iniciatorių 
rą. Paskaitininkų tarpe yra dak- j kviestiems sveikintojams susi
darai J. Valaitis, M. Vygantas, Į rinkus, K. Mikolajūnas į susi-
A. G. Razma iš Chicagos, Aršti- Į rinkimą dėl antros akies ligos 
kaitytė-Uleckienė, A. Pavilonis, | pablogėjimo ir datos supainioji-
V. Kvedaras ir G. Skrinskas iš J m c i minėtą minėjimą neatvyko, 
Kanados, P. V. Kisielius iš Wa- j t o d ė l susirinkusius jį pasveikin-
shingtono, J. Domanskis iš Ka- įti m i ^ u s svečius nuoširdžiai at-
lifornijos. Praveda daktarai K. | ^ P 1 ^ 0 -
Ambrozaitis. G. Balukas, K. Bo- J x Maj. Jono Tapulionio pra-
behs, D. Giedraitis. A. Razma, nešimas apie Lietuvos kariuome-
Dalyvauja ir "Medicinos" redak- j n ė s kultūrinę veiklą, dipl. teis. 
torius dr. A. šaulys su žmona į p ^ o §ui0 įrffe a p i e pensinin-
dr. A Šauliene. Rašo, kad snie-' k ų teisinius reikalus, gydytojo 
RO netrūksta, bet visi sveiki ir , pranešimas, kultūrinė programa 
patenkinti. j j r užkandis — kugelis. Visi lau-

X Smuikininkas Michael Kol- j k i a m i ši sekmadienį nuo 2 vai. 
lars dažnai pasirodo lietuvių ren- į pop^t. 
giniuose. šiais metais drauge . x K t u u joozas V. Kluonius, 
su sol. Lilija šukyte ir muz. Ra- į gyv. Mackinaw City, Mich., St. 
minta Lampsatyte-Kollars atli- j Anthony's Church, mūsų garbės 
ko meninę dalį Hamburge su- | prenumeratorius ir rėmėjas, at- Į 
rengtame Vasario 16 minėjime, siuntė auką už kalėdines korte- i 
M. Kollars kovo 25 d. "Margu-. les } r kalendorių ir dar pridėjo! 
čio" rengiamame koncerte atliks j 20 dol. dienraščiui. Kun J. V. į 
0 ; Balakausko ir N. Paganini , Kluonių ir toliau laikome gar- j 
kurinius, j bes prenumeratorium, o už au-

X Stefanija Stasienė, "švieti- : k a l a b a i **"»• 
mo gairių" redaktorė, skaitys j x Arch. Inž. Jonas Krutulis,j 
Mokytojų studijų savaitėje Dai-' gyv. Chicago, UI., Juozas Baga-
navoje paskaitą apie skaitymo čiūnas. Mt. Pleasant, Pa., P. 
metodus. Studijų savaitė bus Stankus, Hartford, Conn., Sta-] 

liepos 29 — rugpiūčio 4 d. ' s y s Liutkus. Waterbury. Conn.,' 
X Ona Norvilienė ir Liuda į J e a n Valūnas, St. Petersburg j 

Kybartienė pavaišins svečius '.Be>^ F1*-- ^^ė Apeikis. Los; 
Putnamo seselių rėmėjų vaka- i Angeles. Cal., J. šaulys. Vista, 

A. A ST. SODEIKOS 20 M. 
MIRTIES SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 
Dainavos ansamblis kovo 11 d. 

surengė prasmingą minėjimą 20 
metų sukakties nuo kompozito
riaus Stepo Sodeikos mirties. 
Prasidėjo pamaldomis Jėzuitų 
koplyčioje. Šv. Mišias aukojo 
kun. J. Borevičius, kuris pa
moksle išryškino, kad velionis 
savo kūrybos talentą drauge su 
Dainava skyrė Kūrėjui ir mūsų 
tautai. Mišių skaitymus atliko 
A. Dzirvonas. 

Solo giedojo M. Momkienė. 
palydint vargonais M. Mondei-
kaitei-Kutz. Mišioms aukas ne
šė Dainavos pirmininkas Vyt. 
Jasinevičius, dail. Z. Sodeikienė 
ir St. Sodeikos krikšto sūnus 
M. Sodeika. 

Po pamaldų Jaunimo centro 

rienėje balandžio 1 d. Jaunimo 
centre. 

x LKV s-gos Ramovės Chi
cagos skyriaus narių susirinki
mas įvyks kovo 18 d., sekmadie 

Cal., įvairiomis progomis at
siuntė po 10 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

X Dr. Birutė ir Bronius Ka-
sakaičiai, gyv. Chicago, 111., mū- Į 

nį, 12 vai. dieną šaulių namuo-1 s u v k i t u S e r u d a r b u rėmėjai, 
se, 2417 W. 43 Street. Nariai P ū s d a m i "Draugo" prenume-
kviečiami susirinkime dalyvauti. 

(pr.). 
x Vakaras Europoje vilioja 

mus visus pabendrauti prie pui
kios vakarienės, žavėtis tarp
tautiniais pasirodymais, jų tarpe 
ir lietuvių, ir pašokti prie gero 
orkestro muzikos. Atvykite į 
Nikos restoraną, 7600 S. Har-
lem A ve., Bndgeview, 111., kovo 
23 dieną. Bilietai gaunami Vaz 
nelių Gifts International preky
boje, (sk.). 
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ratą, pridėjo ir 25 dol. lietuviš
kos spaudos stiprinimui. Dv. 
B. ir B. Kasakaičius skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o už 
mielą auką nuoširdžiai dėko
jame. 

X Dr. Ona Vaškevičifite, gyv. 
Chicago, HL, su prenumeratos! 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. dienraščio paramai. Dr. 
O. Vaškevičiūtę skelbiame gar
bės prenumeratore, o už auką 
labai ačiū. 

X Lietuviu Meno Ansambli* 
Dainava dalyvaus VTI-toje Tau
tinių šokių šventėje Clevelande. 
Norintieji su choru dainuoti ir 
dalyvauti šventėje kviečiami šį 
antradienį, kovo 20 d., 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre 203-ėiam 
kambary dalyvauti choro repe
ticijoje ir įsijungti į ansamblio 
gretas. (or.L 

X Inž. Juozas ir Stefanija 
Barkai, gyv. Beverly Shores, 
Ind., mūsų garbės prenumerato
riai, rėmėjai, su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 20 dol. dien
raščio paramai. Inž. J. ir S. 
Barkus ir toliau laikome garbės 
prenumeratoriais, o už nuolatinę 
paramą labai dėkojame. Stefa
nija Barkienė yra veikli ir ener
ginga įvairių darbų organizato
rė ir yra pasižymėjusi kaip lie
tuviškų reikalų gynėja ir kovo
toja Beverly Shores lietuvių ko
lonijoje. S. Barkienė anksčiau 
gyveno Chicagoje ir buvo akty
vi Chicagos operos narė. 

X Inž. Vytautas Kamantas, 
gyv. Sparta, Mich., visuomeni
ninkas, PLB valdybos pirminin
kas, mūsų garbės prenumerato
rius, su prenumeratos pratęsimu 
atsiuntė 25 dol. dienraščio pa
ramai. Inž. Vyt. Kamantą ir to
liau laikome garbės prenumera
torium, o už nuolatinę paramą 
savai spaudai labai ačiū. 

X Inž. Vladas ir Raminta Si n 
kaL. gyv. Westem Springs, UI., 
suprasdami nelengvą lietuviškos 
spaudos kelią, kartu su prenu
meratos pratęsimu paaukojo ir 
20 dol. Inž. VI. ir R. Sinkus 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už auką tariame nuo
širdų ačiū. 

X Jonas Kriščiūnas. Chicago,' 
111., suprasdamas lietuviško dien-' 
raščio svarbumą lietuviškame 
gyvenime ir organizacijose, at-! 
siuntė 20 dol. auką ir kartu 
pratęsė prenumeratą. J. Kriš
čiūną skelbiame garbės prenu-1 
meratorium, o už gražią para- j 
mą labai dėkojame. 

X BronkM Gelažras. Chicago. 
111., mūsų rėmėjas, atsiuntė pra
tęsimo prenumeratos mokestį su 
20 dol. auka savam dienraščiui 
Br. Gelažių skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai ačiū. 

x Feliksas Pumputis, gyv. Le-
mont, 111., Valeria Ciapas, Gulf-
port, Fla., Leonas Krajauskas, 
St. Petersburg, Fla., kiekvienas 

didžiojoje salėje yko minėjimo 
akademija. Susilaupimo valan-

| dėle pagerbtas ve ionis. Minėji-
| mą atidarė dr. L. Kriaučeliūnas. 
I priminęs didelį nuz. St. Fodei-
I kos talentą ir jo gilią tarnybą 
j su Dainava mūsų tautai. 

Pov. Gaučys papasakojo apie 
Į St. Sodeikos veik ą su Dainava 
] išeivijoje. Perteigė pagrindinius 
S faktus iš St. Sereikos gyveni

mo: Klaipėdoje oiganizavo cho-
• rus, Vilniuje suorganizavo gai -
! sų katedros chorą Pasitraukęs 
I į vakarus, Berlyne nudarė bažny-
j tinį chorą. Išeivijoj sukūrė tau-
| tinį ansamblį, su kuriuo lankė 
j stovyklas, amerkiečių karių 
įgulas. Dainavimai pasikvietė 

I jį į Hanau stovyklą, kur St. So-
! deika organizavo koncertus. At-
; vykęs į Chicagą. mvo Šv. Kry-
i žiaus bažnyčios vargonininkas, 
j Ta parapija, vadovaujant kun. 
j A. Linkui, buvo tapusi centrine 
i lietuvių bažnjčia Chicagoje. 
I Daugelį pritraukė Dainavos gie-
! dojimas. St. Sodeika Dainavos 
. ansamblį iškėlė į aukštumas. 
j Dainava Vokietijoje turėjo 170 
spektaklių, labai iškeldama lie-
tuvių vardą. St. Sodeika buvo 
didelis religinės muzikos mėgė
jas. Organizavo religinės kūry
bos koncertus. Mėgo lietuvių 
kūrybą, koncertuose su Daina
va pasirinkdamas mūsų liaudies 
melodijas ir savus kompozito
rius. Jis dirigavo kelis šimtus 
spektaklių, paruošė daug solis
tų, sudarė 2 plokšteles, sukūrė 
keliolika dainų. Jo palikimas 
turtingas. 

Minėjimą paįvairino skaidrės, 
kurias taikliai aiškino B. Sodei-
kaitė-Skorubskienė. Ekrane bu 
vo matyti St. Sodeikos tėvų šei
ma, moksleivių erupės, studentų 
draugystė Klaipėdos konservato
rijoje, St. Sodeikos vedami cho
rai. Rodant nuotrauką Sodei
kos suorganizuoto Tautinio an
samblio, pabrėžta, kad jis davė 
361 spektakli p-r trejus metus. 

Prie nuotraukos su Vydūnu pri
minta, kad Vydūnas buvo Sodei
kos mokytojas. Buvo nuotrau
kos Dainavos ansamblio Civic 
operos rūmuose, Orchestra Hali, 
Carnegie Hali. Užbaigta laido
tuvių vaizdais. 

Šį minėjimą surengė Dainavos 
ansamblio vadovybė ir St. So
deikos giminės. 

Minėjime buvo graži meninė 
programa. Sol. J. Vaznelis atli
ko Hendelio rečitatyvą ir ariją 
iš operos "Xerxes" ir ariją iš 
Verdi "Reąuiem". Solistas lai
mėjo gilų publikos dėmesį. Jaut
riai skambėjo ragelių trio: L. 
Bichnevičius. V. Vaitkevičius, B. 
Pakštas. Jie atliko A Kača-
nausko "Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka'', P. Petrausko "šių nak-
tely", J. Švedo "Daina be žo
džių". Komp. Sodeikos mokinė 
D. Stankaitytė publiką domino 
St. Sodeikos sukurtomis daino
mis: "Rugiagėlės", (Buivydai-
tės), "Dukružėlė" (Binkio), "Be-

I namių daina" (Brazdžionio). 
Solistus fortepijonu palydėjo 

j muz. M. Motekaitis. Pritaiky-
| ta programa pirmaujančių solis-
! tų atliekama, publikos buvo šil-
I tai sutikta ir palydėta. Gražiai 
skambėjo Dainavos ansamblio 
dainos, vadovaujant muz. A 
Gaiziūnienei. Įvadui Z. Gėlės 
"Tėviškėlę" padeklamavo Au
drutė ir Andriukas Gaižiūnai. 
Dainava dainavo "Leiskit į Tė
vynę" (Vanagaičio, žodžiai 
Margalio). vieną mėgiamiausių 
Sodeikos dainų "Oi toli" (Gaile-
vičiaus, žodžiai Mikuckio), liau
dies dainą "Mergyte jaunoji" 
(harmonizuota Bendoriaus), 
"Jūs berneliai apgavikai" (liau
dies, harmonizuota St. Sodei
kos). Raudoniui padeklama
vus "Lietuva, šiaurės pašvai
stė" (Brazdžionio), ją padaina
vo "Dainava". Brazdžionio žo
džiai, St. Sodeikos kompozicija. 

Dr. L. Kriaučeliūnas. baigda
mas minėjimą ,skatino, kad So-

J. JL VALSTYBIŲ 
— A a. Ona Bastis, 89 metų 

amžiaus, mirė Jamaicos ligoni
nėje Brooklyn, N. Y., sausio 17 
d. Gyveno Amerikoje nuo 1912 
m. Priklausė anksčiau Angelų 

I Karalienės parapijai, bet ją už 
darius, prisirašė prie Atsimainy
mo parapijos Maspethe. Nuliū
dime liko sūnus su šeima. Pa
laidota Šv. Karolio kalinėse prie 
savo anksčiau mirusio vyro. 

— Prof. dr. Tomas Michals-
kis, profesoriaująs šiaurės lo
vos universitete, padarė dakta
ratą, parašydamas disertaciją 
apie imigrantus jugoslavus. 
Taip pat domisi ir lietuvių imi
gracija. Jis yra gimęs Brookly-
ne, N. Y., priklauso lietuvių pa
rapijai, taip pat Lietuvos Vy
čiams. Moka, be anglų, lietu
vių kalbų, vokiečių, lenkų ir ru
sų, šeima yra lietuviška. 

— Žmogaus teisių konferenci
joje Los Angeles Ambassador 
viešbutyje kovo 17 dalyvaus 
daug spaudos žmonių. Palankūs 
pranešimai gauti iš Radijo Free 
Europe ir Radijo Liberty vice
prezidento Williams Buel, ABC 
politinio komentatoriaus Bruce 
Herschenson, KNX ir KFWB 
radijų stočių, švedų ir anglų te
levizijų, kurios jau čia olimpi
niams žaidimams yra atsiuntu
sios savo atstovus. Dėl susida
riusių aplinkybių dr. Vytautas 
Vardys konferencijoje nedaly
vaus. Specialiai į konferenciją 
atvyksta PLB valdybos vykdo-

I masis vicepirmininkas dr. To-
j mas Remeikis. 

— lietuvių diena, minint ir 
šv. Kazimiero mirties sukaktį. 
Los Angeles, Calif., rengiama 
birželio 17 d. Tai bus šv. Kazi
miero minėjimo tęsinys. Lietu
vių dienoje dalyvaus solistai Al
girdas Brazis iš Chicagos ir Ma
rytė Bizinkauskaitė iš Brockto-
no, Mass. Jiems akompanuos 
pianistė Raimonda Apeikytė. 

— Šv. Kazimiero parapijoje 
Los Angeles, Calif., balandžio 
11-15 dienomis bus gavėnios su
sikaupimas — rekolekcijos. Jas 
ves kun. Vytautas Bagdanavi-
čius, marijonas iš Chicagos. Re
kolekcijos prasidės balandžio 11 
d. 7:30 vai vak. ir baigsis ba
landžio 15 d., sekmadienį, 1 vai. 

KANADOJE 
— Hamiltono skaučių ir skan

ių tuntai "Širvinta" ir "Nemu-
| nas" vasario 26 d. turėjo suei
gą, kurioje paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės ir šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukaktis. 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje buvo iškilmingos pamaldos, 
o paskui akademinė dalis. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį Hamiltono 
LB apylinkė surengė bažnyčioje, 
kur pamaldas atlaikė ir pritai
kytą pamoksle pasakė kun. J. 
Liauba ir paskiau Scot Parko 
aukšt. mokyklos salėje akademi
ne ir menine dalimi. Paskaitą 
skaitė dr. Algis Norvilas, sve
čias iš Chicagos. Dalyvavo vie
tos valdžios pareigūnai i r kitų 
tautybių atstovaL Meninę pro
gramą ; tliko mergaičių "Aido" 
choras, adovaujamas D. Deks-
nytės-PovveU, akompanuojant \. 
Juodelei. Programą pravedė L. 
Stungevičienė, pabaigoje žodį ta
rė pirm. K. Deksnys. 

— Hamiltono Lietuvių Ben
druomenės apylinkė išsirinko 
naują valdybą, kurion įėjo K. 
Deksnys, A. Enskaitis, P . Kano
pa, A Krivinskaitė, E. Labuc-
kas, A. Liaukus, B. Mačys, K. 
Mikšys, A. Mingėla, J. Remesat. 
ir R, siūlys. Revizijos komisi-
jon išrinkti: J. Bajoraitis, A. 
Garkūnas, B. Pakalniškis, J. Sa
dauskas ir J. Stanius. Pareigo
mis dar nepasiskirstė. 

— I šv. Kazimiero 500 metu 
mirties minėjimą Romoje iš Ha
miltono išskrido G. Cibienė, O. 
Bakšienė, S. Dalius, S. Kalvai-
tienė, K. Mileris, S. Sirtautienė, 
A. Pranckūnienė ir Pajarskienė. 
Jie visi iš Romos dar vyko į 
Egiptą ir Izraelį. B. ir A. Juoza-
pavičiai išvyko tik į Romą. 

VENECUELOJ 
— Dr. Vytautas Danbrava 

Venecuelos prezidento buvo ap
dovanotas Diego de Losada, Ca-
racas miesto įkūrėjo, medaliu už 
savo darbus Lietuvių Bendruo
menėje, Venecuelos pagerinime, 
aktyvų prisidėjimą įkuriant spe
cialų universitetą. Taip pat ap
dovanota "Darbo nuopelnų" me
daliu dr. Babianskaitė-Seputie-
nė už darbą medicinos srityje ir 
nuopelnus Venecuelos medicinai. 
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deikos pavyzdys uždegtų mus su 
lietuviška giesme ir daina jung
tis darbui dėl Lietuvos. Padė
kojo visiems programos atlikė
jams ir pakvietė vaišėms į ka
vinę. 

Programa buvo neperkrauta 
ir labai patraukli. i. Pr. 

SPINDULIO BALIUS 

"Spindulio" tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja muzikė 
Rasa Šoliūnaitė, suruošė savo 
tradicinį balių Jaunimo centre 
vasario 25 d. Ši Lemonto apylin
kės grupė jau beveik dešimt me
tų reiškiasi Chicagos ir apylin
kių lietuvių veikloje. Rasa Šo
liūnaitė ne tiktai yra grupes 
akordeonistė, bet taip pat pa
stato ir pritaiko šokius scenai. 
Lapkričio mėnesį "Spindulys" 
atliko koncertą Chicagoje ir da
bar vikriai ruošiasi artėjančiai 
Tautinių šokių šventei Clevelan
de. Grupėje šoka 12 merginų ir 
12 berniukų kurių amžius nuo 
17 iki 27 metų. 

Jaunimo centro salė buvo pil
na vasario 25 dieną. Vakarą ati
darė ir visus susirinkusius pa
sveikino Rasa Šoliūnaitė, pri
statydama programos pranešėją 
Alidą Vitaite. Pranešėja savo 
pareigas atliko tikrai sklandžiai 
ir puikiai. Programa buvo sma
gi ir svečių šiltai priimta. Pir
moje dalyje buvo atlikti keturi 
šokiai. Ketvirtainis, linksmas 
keturių dalių kadrilis, malūnas, 
senas stailizuotas šokis, vaiz
duojantis grūdų malimą, našli-
nis jonkelis, kuriame šoka 4 mer
ginos ir penki berniukai, ir sen
bernio poflca, smagus sceninis 
vvwlfiUa. kuriame nacvveneA 

viengungis išeina pasivaikščioti 
ir sutinka merginas, kurios pa
sisavina jo kepurę. Reikia pami
nėti, kad Linas šoliūnas tikrai 
gabiai atliko senbernio charakte
rį per paskutinį šokį. 

Per antrą dalį programos ma
tėme Jadvygos Matulaitienės 
sukurtą stilizuotą šokį mergai
tėm Per girią girelę. Dar ne ta
vo valioj, per kurį Zita Šoliū
naitė su 5 vyrais bando sukelti 
pavydą savo jaunuoliui, links
mai šokdama su jo draugais. 
Toliau šokėjai pasirodė su šluo
tele, komišku žaidimu - šokiu, 
per kurį vyrai gali rinktis sau 
merginą t ik tada, kai šluota pa
dėta ant žemės. Tikrai smagu 
buvo stebėti šį šokį: š i tam dide
liam būry — tai smagus lietu
viškas ratelis, pagal dainą "ši
tam dideliam būry". Programą 
užbaigė šokėjai su liuoksniniu, 
kuris yra pasilinksminimo šokis, 
dar XX amžiuje šoktas Panevė
žio apylinkėse. "Spindulio" šo
kėjai atliko programą tikrai pui
kiai ir su dideliu entuziazmu. Ra
sai Šoliūnaitei akordeonu pri
t a rė Viktoras Puodžiūnas. Ap
švietimą tvarkė Vanda Aleknie
nė ir scenines dekoracijas pa
ruošė Algis Trinkūnas. Svečiai 
skaniai pavalgė O. Norvilienės 
paruoštus pietus ir smagiai šo
ko "Aido" orkestro melodijom 
grojant. Buvo pravesti turtin
gi laimėjimai ir daug svečių grj 
žo į namus su gražiom dova
nom. 

Vakaras prabėgo sklandžiai ir 
įdomiai. Reikia pasveikinti vi
sus šokėjus ir įą vadovę už ge
rai atliktą programą. 

Agnė Katiliftk rtė Oon. sell 




