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Protestai nesiliauja 
TSRS Generaliniam sekretoriui, 

TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkui J . Andropovui 

P a n e v ė ž i o v v s k u p i j o s 
kunigų 

Pareiškimas 
Lietuvos kunigai ir tikin- ; 

tieji labai skaudžiai sukrėsti 
LTSR Aukščiausiojo teismo 
1983.V.6 rūsčios ištarmės 
Viduklės klebonui kun. A. 
Svarinskui ir Kybartų klebono 
kun. S. Tamkevičiaus su
ėmimu. Tai dalis naujos skau
džios veiklos prieš Lietuvos 
Katalikų Bažnyčią. 

Spaudoje po kun. A. Sva
rinsko teismo rašė: „Naudo
damas bažnyčią ir kulto tarno 
padėtį, skleidžia šmeižikiškus 
prasimanymus apie Tarybinę 
valstybę ir visuomeninę san
tvarką"... (Tiesa, 1983.V.7 
Algirdas Strumskis). „Juo
dinti, niekinti, apšmeižti visa, 
ko mūsų šalies ir respublikos 
žmonės yra pasiekę Tarybų 
valdžios dėka" („Valstiečių . 
laikraštis" 1983.V.11. Mocku-
vienė). 

Kybartų klebono kun. Si
gito Tamkevičiaus suėmimas, 
apkaltinant tuo pačiu BK 
straipsniu (68, I-d). teikia pa
grindo manyti, kad ir jo veikla 
bus panašiai įvertinta. 

Kunigai ir tikintieji, kurie 
gerai pažino šiuos suimtuo
sius kunigus, nesutinka su 
tuo, kas parašyta minėtuose 
laikraščiuose. Jų darbas buvo 
religinėje srityje. Jie dorino, 
blaivino liaudį. 

Jei būtų jų pamoksluose 
pilna melo ir šmeižtų, prasi
manymų, nuo jų pirmiausiai 
būtų nusigręžę patys tikin
tieji, nes jie sugeba melą at
skirti nuo tiesos. Jų pamokslų 
tikintieji ilgėjosi, o juos su
ėmus, labai skaudžiai pergy
veno, meldėsi, o kurie turėjo 
galimybę pareikšti soli
darumą raštu, ginant suim
tuosius, tie savo parašu tai pa
tvirtino. Vien už kun. A. 
Svarinską pasirašė 55000 

asmenų. 
Suimtieji kunigai, kaip Ti

kinčiųjų teisėms ginti Katali
kų komiteto nariai, valstybės 
įstaigoms įteikė dokumentus, 
pasisakančius ne prieš valsty
bę ar jos santvarką, o tik kėlė 
viešumon faktus, rodančius 
tikinčiųjų diskriminaciją gy
venime, ateistų sauvalę tikin
čiųjų atžvilgiu, kuri skaudžiai 
žeidžia tikinčiųjų jausmus. Ar 
tai galima laikyti valstybės ir 
jos santvarkos šmeižimu? 

Jei jų raštai falsifikatas ir 
paskviliai, kaip spauda teigia, 
tai kodėl nei vieno dokumento 
neišspausdinta spaudoje, kad 
visuomenė galėtų susipažinti 
ir įsitikinti? 

Jei kun. A. Svarinskas teis
mo laikomas tokiu nusikal
tėliu, tai visuomenė turėjo 
turėti galimybę įsitikinti tei
siamojo kaltumu ir kitiems 
apie tai papasakoti, dalyvau
jant teismo salėje. Tačiau kun. 
A. Svarinsko teisme galėjo 
dalyvauti tik jo sesuo ir brolis 
šalia spec. publikos. Kunigai 
ir tikintieji, norėjusieji įeiti į 
teismo salę, buvo milicijos grū
dami į mašinas ir vežami toli 
už Vilniaus į miškus. Kitus 
baudė paromis, administraci
nėmis baudomis. 

Teismas rengiamas kun. S. 
Tamkevičiui, išdrįsusiam pasi
sakyti prieš įžeidžiančius tikė
jimą ateistų išpuolius ir ginti 
sąžinės reikalus. 

Prašome • Jus, kaip Valsty
bės Vadovą, patvarkyti, kad 
tikintieji nebūtų diskriminuo
jami, o už teisingą kritiką 
suimtieji kunigai nebūtų kali
nami ir baudžiami, nes jie 
pasinaudojo Konstitucijos 47 
str. suteikta teise. 

Iš 127 Panevėžio vyskupijos 
kunigų nepasirašė tik du: kun. 
Juozas Antanavičius ir kun. 
Jonas Uogintas. 

(Bus daugiau) 

Dar apie pirminius 
Illinois rinkimus 

Chicaga. — Antradienio 
pirminiai rinkimai Illinois 
valstijoje davė demokratams 
kandidatams 194 delegatus į 
partijos konvenciją. Iš jų dau
giausia laimėjo Walter Mon-
dale — 96, Sen Hart gavo 40, 
Chicagos meras Washingto-
nas kontroliuoja 35 delegatus, 
o 23 į konvenciją vyks neįsi
pareigoję nė vienam kandida
tui. 

Suskaičiavus balsus, valsti
joje už Mondale balsavo 651,-
606, už sen. Hart balsavo 
570,234 h* už Jacksoną 329,802 
balsuotojai. 

Senatorius Percy nugalėjo 
savo konkurentą kongresme-
ną Corcoran 381,542 balsais 
prieš 237,190. Corcoran pa
sakė, k a•• jis iŠ politikos pasi
traukia. 

Senatoriaus Percy štabas 
paskelbė, kad laukiama stip-
~ s kovos su demokratų kan
didatu Paul Simon. Sen Per
cy, 64 metų amžiaus, jau 
tarnavo Senate tris kaden
cijas. Jis 1966 m. nugalėjo ve
lionį sen. Paul Douglas, de
mokratą. 

Kandidatas Paul Simon, 55 
metų. penkiskart buvo išrink
tas , Atstovų Rūmus. Prieš tai 
jis tris kadencijas dirbo Il
linois seimelyje, dvejus metus 
buvo Springfieldo senate. Kai 
gubernatorium buvo Richard 

-1 
Ogilvie, 1968 m. Simonas buvo 
išrinktas jo pavaduotoju, lei
tenantu gubernatorium. Simo
nas kandidatavo į gubernato
riaus vietą 1972 m., tačiau 
pralaimėjo Dan Walkeriui. 

Kongresmenas Simon pir
miniuose rinkimuose gavo 36 
nuoš. balsų. Juodas demokra
tas Roland Burris gavo 23 
nuoš., Alex Seith — 21 nuoš. ir 
Illinois senato pirmininkas 

•išsjjip Rock gavo 19 nuoš. 

Žemės drebėjimas 
sovietų Azijoj 

Maskva. — Sovietų spauda 
pranešė, kad antradienį, rytą 
Uzbekistane, Turkmėnijoje ir 
Tadžikistane buvo stiprus 
žemės drebėjimas, pasiekęs 7.1 
Richterio skalėje. Daugiausia 
nukentėjo Gazli ir Bucharos 
miestai, daugiau 100 sužeistų, 
apie žuvusius neskelbiama. 

Maskvos televizija rodė su
griautus pastatus. I nukentė
jusias apylinkes pasiųstos 
maisto, drabužių, medicinos 
siuntos, palapinės, lovos. 
Daug kur sugriautos mokyk
los, nutrauktos elektros ir tele
fono linijos. 

Žemės drebėjimas palietė ir 
kaimyninį Afganistaną, buvo 
jaučiamas Irane. Gazli mies
tas nuo drebėjimų nukentėjo 
1976 m. Buvo pastatyta daug 
naujų namų, kurie dabar vėl 
sugriauti. 
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Salvadoro žingsnis 
į demokratiją 

Rinkimai Sovietų Sąjungoje: naujas veidas, bet^viB taa Pat* senas rėmas. 

Incidentai jūroje 
Maskva. — Sovietų užsie

nio reikalų ministeris Gromy-
ko pasikvietė JAV ambasa
dos charge d'affaires ir 
pareiškė jam piktą protestą 
dėl sužaloto sovietų tanklai
vio „Lugansk", kuris Nika
ragvos Puerto Sandino uoste 
užplaukė ant minos, buvo su
žalotas, sužeisti penki jūrei
viai. Gromyko pasakė, kad 
Amerikos parama Nikarag
vos „kontrevoliucijai", tiems 
banditams, teroristams yra 
nepaskelbtas karas prieš 
Nikaragvą Amerika kalta dėl 
sunkių nusikaltimų, banditiz
mo ir piratiškų veiksmų. 

Amerikos ambasada atmetė 
šiuos sovietų kaltinimus. Vals
tybės departamento kalbėto
jas Alan Romberg pasakė 
reporteriams, kad Nikaragvos 
sukilėliai plačiai paskelbė, kad 
kai kurie uostai gali būti už
minuoti. Sovietai puikiai žino
jo, kad tie uostai pavojingi. 
Amerika apgailestauja laivi
ninkystei padaromus nuosto
lius ir jūreivių sužeidimus, ta
čiau dalį tų pavojų Centrinėje 
Amerikoje galima rišti su so
vietų politika, kuri remia kon
fliktus toje pasaulio dalyje, 
Centrinėje Amerikoje ir Kari
bų jūroje, todėl sovietams ne
tinka kaltinti kitus dėl augan
čių smurto veiksmų. 

Kitas incidentas jūroje įvy
ko 150 mylių nuo Pietinės Ko
rėjos krantų. JAV lėktuvnešis 
„Kitty Hawk" plaukė Gelto
nosios jūros link. Staiga lai
vas sudrebėjo. Sovietų povan
deninis laivas, kuris kelias 
dienas sekiojo lėktuvnešį, kil
damas į viršų užgavo JAV 
laivą. Nuostoliu Amerikos lai
vui nepadaryta. Netrukus pa
viršiuje pasirodė sovietų bran
duoline energija varomas 
povandeninis laivas, kuris, 
manoma, turėjo sunkumų ir 
buvo priverstas kilti į viršų. 
Lėktuvnešis radijo bangomis 
pasiūlė sovietų laivui pagal
bą, tačiau ji buvo atmesta, 
kaip nereikalinga. Sovietų lai
vas labai pamažu ėmė plaukti 
į šiaurę, į Vladivostoko uostą. 
Jį palydėjo sovietų „Karą" 
klasės naikintuvas. 

Tokių susidūrimų atviroje 
jūroje atveju kaltu visada lai
komas povandeninis laivas. I i 
lėktuvnešio pakilęs helikopte
ris praskrido keliskart virš so
vietų laivo, tačiau jokių suža
lojimų nepastebėjo. 

Kitas incidentas buvo Kari
bų jūroje. Kubos pakrančių 
sargybos laivas sulaikė dvi 
amerikiečių jachtas, plauku
sias regatoje iš Miami jacht

klubo į Montego įlanką Ja
maikoje. Blogas oras, matyt, 
išmetė jachtas iš kurso ir Ku
bos laivas jas sulaikė. Jachto
se buvo 19 amerikiečių, iš jų 
dvi moterys. Senatorius Clai-
borne Pell, deni. iš Rhode Is-
land, kreipėsi i Kubos vyriau-
s y b ę , p r a š y d a m a s 
amerikiečius paleisti. Jis lai
komas Kubos draugu, nes Se
nate vis siūlo pagerinti santy
kius su Fidel Castro valdžia. 
Kuba jachtų įgulas paleido. 

Izraelis planuoja 
vėl pasitraukti 

Jeruzalė. — Izraelio radi
jas ir Libano laikraščiai 
paskelbė, jog šį sekmadienį 
Izraelio kabinetas nutars 
keisti savo okupuotos terito
rijos Unijas Libane. Izraelio 
ministerių kabinete penki ar 
šeši ministeriai, vadovaujami 
vicepremjero David Levy, 
siūlo pasitraukti arčiau prie 
Izrealio sienos iš dabartinių 
pozicijų prie Awali upės. 
Komentatoriai mano, kad 
viena priežasčių, kodėl siūlo
ma pasitraukti, yra viltis, kad 
dėl Izratio kariuomenės apleis
tos teritorijos tuoj prasidės 
kovos tarp Libano krikščionių 
ir musulmonų. Kovos suardy
tų paskelbtas karo paliaubas, 
i š a r d y t ų Libano vadų 
konferenciją Lausanoje. 

Izraelio kariuomenės vadai 
pritaria pasitraukimui iš Sido-
no ir Nabatiyeh miestų, kur 
sunku kovoti su Libano tero
ristų grupėmis. Naujas linijas 
būtų lengviau ginti, kariuo
menė turėtų mažiau n uosto-
lių. 

Peru streikas 
Lima. — Peru vyriausybė 

paskelbė karinę padėti, atšau
kė civilines teises. Tuo prezi
dentas Fernando Belaunde 
Terry atsiliepė į darbininkų 
unijų federacijos paskelbtą 
generalinį 24 valandų streiką, 
kuris turėjo įvykti ketvirtadie
nį. Prezidentas savo kalboje 
pabrėžė, kad vyriausybė nori 
garantuoti „teisę į darbą" 
tiems piliečiams, kurie nenori 
streikuoti. Valdžia dar paskel
bė, kad kiekvienas darbinin
kas, kuris tą dieną dirbs, gaus 
iš vyriausybės po vieną dolerį 
vietine valiuta. 

Darbininkų unijos reikalau
ja valdžios keisti ekonominę 
politiką, nes šiuo metu inflia
cija siekia 125 nuoš. per me
tus ir vis didėia nedarbas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— A.a. prof. J. Ereto 
laidotuvių pamaldos įvyko 
kovo 19 d. Šv. Juozapo bažny
čioje, Bazelyje, Šveicarijoje. 
Palaidotas Hoernli kapinėse. 

— Prezidentas Reaganas 
trečiadienį lankėsi Kongrese, 
tarėsi su respublikonais. Jis 
pagrasino vetupti tokius defi
cito mažinimo planus, kurie 
pakeltų mokesčius. 

— 2ydų spauda džiaugiasi, 
kad birželio mėnesį į erdves 
pakils pirmoji astronautė, 
elektros inžinerijos daktarė 
Judith Resnik iš Ohio. Rug-
piūčio mėn. su erdvės keltu 
skris kitas žydas Jeffrey Hoff-
man, astrofizikas iš New 
Yorko. 

— Prezidentas Reaganas at
šaukė planą parduoti Jor
danui ir Saudi Arabijai prieš
lėktuvines raketas. 

— Ateinantį trečiadienį, 
kovo 28 d. CBS televizijoje 8 
vai. vakare įvyks debatai, ku
riuose dalyvaus kandidatai į 
prezidento vietą: sen. Hart, 
Mondale ir pastorius Jackson. 
Debatus moderuos Dan 
Rather. 

— Los Angeles Olimpinis 
komitetas susitarė su Grai
kijos Olimpiniu komitetu dėl 
Olimpinės liepsnos nešimo 
procedūros. Graikai protes
tavo, kad liepsnos deglo 
nešimą amerikiečiai pardavi
nėja už aukas. Lėšos ateina iš 
biznio bendrovių, kurios orga
nizuoja deglo nešimo esta
fetes už pinigus. Susitarta, 
kad iki balandžio 10 aukos bus 
priimamos, o po tos datos 
prekyba bus sustabdyta. 

— Taivano prezidentas 
Chiang Ching-kuo buvo per
rinktas dar šešerių metų ka
dencijai. 

Shultz reikalauja 
lėšų Salvadoru! 

Washingtona8. — Sekre
torius Shultz kritikavo spau
dos konferencijoje Kongresą, 
kuris nepatvirtino lėšų Salva
doro vyriausybei. Jis pasakė, 
kad Amerika turės ilgą laiką 
mokėti didelę kainą, jei Cent
rinėje Amerikoje Maskvai ir 
Havanai pavyks pastatyti 
Amerikai priešiškas vyriausy
bes. 

JAV vyriausybė prašo skir
ti Salvadorui dar 93 mil. dol. 
Kariuomenė gina šalį nuo ko
munistinės agresijos, jai trūks
ta amunicijos, pasakė Shultz. 

Salvadoro sukilėliai stabdo 
autobusus ir atiminėja iš kėlei-

San Salvador. — Pirmi
niai balsavimai Amerikoje už
temdė kitus svarbius rinki
mus, kurie šį sekmadienį įvyks 
Salvadore. Amerikai spau
džiant, salvadoriečiai balsuos 
demokratiniuose rinkimuose, 
nors tauta Vakarų demokra
tijos nepažįsta ir, daugelio 
nuomone, nėršjjai pasirengu
si. Apie 50 metų Salvadorą 
valdė karinės chuntos. 

I Salvadoro prezidento vie
tą kandidatuoja trys kandida
tai. Bijoma, kad nė vienas jų 
negaus konstitucijos numa
tytų 50 nuoš. visų balsų. Tuo 
atveju rinkimus reikės pa
kartoti po šešių savaičių. Stip
rus yra buvęs laikinas, kari
nės valdžios pakviestas 
prezidentas, krikščionis 
demokratas Jose Napoleon 
Duarte. Dešiniųjų partijos va-

"das Roberto d'Aubuisson va
dina Duarte „komunistu". Du
arte pravardžiuoja savo 
oponentą „fašistu". Trečiasis 
kandidatas yra tautos vieny
bės partijos atstovas Francis-
co Jose Guerrero. 

Stebėtojai mano, kad sun
kiausia Salvadoro politikams 
šiuose demokratinės san
tvarkos pratimuose bus iš
mokti pralaimėti. Bijoma, kad 
pralaimėjęs kandidatas ban
dys valdžią paimti jėga. Tam, 
žinoma, reikės kariuomenės 
pagalbos. 

Kariuomenės vadai bijo, kad 
laimėjus dešinės srovės vadui 
d'Aubuisonui, kuris žada bal
suotojams tuoj sustabdyti 
visokias reformas ir nugalėti 
komunistus sukilėlius, Ameri
kos vyriausybei bus dar sun
kiau remti Salvadorą ginklais 
ir lėšomis. Dešinioji vyriausy
bė Amerikos Kongrese turės 
dar daugiau priešų, negu da
bar. D'Aubuissonui laimėjus, 
generolai gali jo valdžią nu
versti. Generolams nepatinka 

Sen. Gary Hart 
kampanija Montanoj 

Billings. — Senatorius 
Hart, pralaimėjęs pirminius 
rinkimus Illinois valstijoje, di
delį dėmesį skiria Montanai, 
kur pirminiai demokratų bal
savimai bus šį sekmadienį. Jis 
nesitikėjo gauti daug balsų 
Minnesotoje, kandidato Mon-
dalio gimtinėje, tačiau Monta
na, netoli nuo senatoriaus 
Colorado, gali duoti Hartui ne
mažą nuošimtį balsų. Gyven
tojų Montanoje nedaug, apie 
800,000, tačiau čia gyvena 
daug unijoms, priklausančių 
įvairių kasyklų darbininkų, 
kurie gan aktyvūs. Unijos, 
kaip žinoma, remia kandidatą 
Mondale. Paskutinis opinijos 
tyrinėjimas parodė, kad Mon
dale gali gauti apie 45 nuoš. 
balsų, o Hartui gali tekti 16 

I nuoš. 
Į Stebėtojai kalba, kad sen. 
Harto iškilimas jau praeityje. 
Jis dabar pradėsiąs „slysti že
myn". Savo kalbose Hartas 
Montanoje vilioja moteris, 
gamtos apsaugos veikėjus ir 
žemės ūkio draugijas. Daug 
šalininkų Montanos demokra 
tų tarpe turėjo iš varžybų pasi
traukęs sen. Glenn Dabar sen 
Hart tikisi paveldėti jo šali
ninkų balsus. 

vių valdžios išduotas identi 
Akacijos korteles, be kurių sal-
v a d o r i e č i a i n e g a l ė s 
sekmadienį dalyvauti rinki 
muose. Sukilėlių radijas skel
bta grasinimus tiems valdžios 
pareigūnams, kurie ragins ar 
vers žmones balsuoti. 

ir to politiko pažadai paimti 
kariuomenę į civilinės val
džios rankas. D'Aubuissonas 
yra buvęs karininkas, majoro 
laipsnyje pasitraukęs iš 
kariuomenės. Generolams 
nepatiktų, jei toks žemas kari
ninkas imtų tvarkyti karo jė
gas. 

Duarte irgi sukelia karo va
dams įtarimų, nes jis kampa
nijoje žada pradėti „dialogą" 
su visomis šalies srovėmis, 
įskaitant ir kairiuosius suki
lėlius. Opozicija tvirtina, kad 
Duarte atiduos komunizmui 
tai, ko jie negalėjo laimėti 
kovos lauke. Duartes neremia 
ir Salvadoro biznio sluoks
niai, dvarponiai. Jie gali 
spausti kariuomenę perimti 
valdžią, jei Duarte laimėtų. 

Salvadoro komunistinės 
grupės rinkimuose nedaly
vauja. Jų atstovas Ruben 
Zamora paskelbė užsienio ko
respondentams, kad sukilėliai 
rinkimų netrukdys, tačiau 
rinkimuose nedalyvaus. Iš 
Salvadoro 250 miestų ir mies
telių, apie 80 valdo sukilėlių jė
gos. Tose vietovėse jokių rin
kimų nebus. 

Popiežius pritaria 
lenkų jaunimui 

Roma. — Popiežius Jonas 
Paulius II trečiadienio gene 
ralinėje audiencijoje pirmą 
kartą kalbėjo apie Lenkijoje 
prasidėjusią tikinčiųjų kovą už 
kryžių palikimą mokyklų kla
sėse. Jis išreiškė savo „solida
rumą' savo tėvynės broliams, 
kurie pageidauja kryžių tose 
vietose, kur auklėjami jauni 
žmonės. Audiencijoje daly
vavo apie 30,000 žmonių, jų 
tarpe apie 300 lenkų. 

Lenkijos studentai surinko 
daug parašų ir paskelbė atvi
rą laišką popiežiui, prašy
dami juos užtarti. Dėl tos kry
žių kontroversijos derybas 
Lenkijoje veda Garwolino vys
kupas Jan Mazur ir religinių 
reikalų ministeris Adam Lo-
patka. Šis pažadėjo vyskupui, 
kad vyriausybė nevers moki
nių tėvų pasirašyti pareiš
kimų, jog jie pripažįsta vals
tybės a t s k y r i m ą n u o 
Bažnyčios ir pritaria kryžių 
pašalinimui. Iki šiol tik vie
nas kitas tėvas tokį pareiški
mą pasirašė. Daugumas prita
ria Bažnyčios nusistatymui, 
kad kryžiai klasėse niekam ne
kenkia. Net ir komunistų 
partijos vadas gen Jaruzels-
kis jaunystėje baigė jėzuitų 
gimnaziją, kur klasėse kabėjo 
kryžiai. Tai nepadarė jo blo
gesniu komunistu. 

Mietne miesto žemės ūkio 
mokykla, kur prasidėjo moki
nių streikas ir vietinis vai
vada įsakė mokyklą uždaryti, 
ji vis dar uždaryta. Vyriausy
bės atstovai tvirtina, kad jie 
nenusileis ir kryžių nesugrą
žins. Centrinei vyriausybei šis 
konfliktas labai nenaudingas, 
nes jis gali pasklisti po visą 
Lenkiją ir sukelti naujus ne
ramumus. 

KALENDORIUS 
Kovo 23 d.: Domas. Akvilė, 

Galiginta8. Vismante. 
Kovo 24 d. Apreiškimas. 

Hilda Daumantas, Niką 

ORAS 
Saulė teka 5:51, leidžiasi 

6:05. 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 42 I., 
nakti 35 1. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. kovo mėn. 23 d. 
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• 

APŽVALGA 

MIRĖ ALFAS PIRM. V. DAUDARAS 
Sydnejuje kovo 5 d. mirė 

ALFAS (.Australijos Lietuvių 
Sporto sąjunga) pirm. Vladas 
Daudaras, 63 m. amžiaus. 

Jaunystesje žaidė krepšinį 
už Šiaulių gimnaziją ir Kauno 
J S O klubą. Australijoje, 
Sydnejuje buvo vienas iš stei
gėjų ir pirmasis pirmininkas 
L i e t u v i ų Spor to klubo 
,,Kovas", kuris pirmuosius 
trejus metus buvo Australijos 
lietuvių meisteris. V. Dauda
ras buvo ir vienas organizato
rių Australijos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto 

sąjungos ir pirmasis jos 
pirmininkas. 

Nemažesnis V. Daudaro 
įnašas ir Australijos lietuvių 
visuomeniniame gyvenime: 
priklausė Lietuvių klubui, 
Inžinierių sąjungai, dirbo LB 
Sydnėjaus apylinkės valdy
boje, LB Krašto valdyboje, 
radijo valandėlėje ir dainavo 
Lietuvių ansamblyje, paski
ruose sambūriuose ir oktete. 

Jį laidojant karstą nešė ir 
lydėjo uniformuoti „Kovo" 
sportininkai ir daug visuo
menės atstovų. 

LAUKO TENISO 
VARŽYBOS 

Chicagos Lietuvių Lauko 
teniso klubas praves „Round 
Robin" varžybas šeštadienį, 

• balandžio 7 d., 7:30 vai. vak. 
Willowbrook teniso klubo 
patalpose. Po varžybų bus 
užkandžių ir gėrimų atsigai
vinimui. Dalyvavimo mokes
t i s 10 — dol. asmeniu i 
na r i ams , užsimokėjusiems 
1983 84 metų nario mokestį. 15 
dol asmeniui svečiams ir 
kitiems. 

Į mokestį įskaitoma: daly
vavimas varžybose, kamuoliu
kai, užkandžiai ir gėrimai. 
Informacijas teikia ir registra-
c i j ą v y k d o A n t a n a s 

••/• Kušeiiauskas; kreptis vaka
rais tel. 434-2265. Klubo 
nariams bus pasiųsti prane
šimai. Visi norintieji daly
vauti raginami nedelsiant 
regis t ruot is , nes žaidėjų 

"•" "skaičius bus ribotas. 

-«.ft 

lygiomis. 
Trečiajame žaidime V. 

Smyslovas neprotingai pasirin
ko gintis Cambridge Springs 
tęsiniu, kuriame baltieji 
paprastai paaukoja pėstinin
ką ir puola karalių. Kadangi 
G. Kasparovas pagarsėjęs 
savo neatremiamais puoli
mais, senasis maskviet is 
prileido baltiesiems pozicinį 
pranašumą, kad išvengtų 
kovingesnių tęsinių. Nusi-
mainė valdovės, ir G. Kas
parovo baltajam bokštui 
prasiveržus į paskutiniąją 
gulstinę, susidarė žemiau 
nubraižyta padėtis. Tolimes
niu ėjimu jaunasis šachmatų 
„stebuklas". G. Kasparovas 
laimėjo kokybę, ir netrukus 
iškovojo savo pirmą laimė
jimą. 

,«. 

Šachmatai 
DIDMEISTRIŲ 

KOVA VILNIUJE 
Vilniuje vykstančiame 

pre tendentų finale Garis 
Kasparovas pirmauja prieš 
Vasilijų Smyslovą 2-1. Pirmie
ji du žaidimai pasibaigė lygio
mis, tada G. Kasparovas 
laimėjo trečiąjį. J isai turėtų 
laimėti ir ketvirtąjį žaidimą, 
nes jis turi pėstininką daugiau 
atidėtoje baigmėje. 

P i rmajame žaidime G. 
Kasparovas žaidė baltaisiais. 
V. Smyslovas gynėsi tęsiniu 
slaviškosios gynybos, kuris 
paliko juodųjų stovyklą šiek 
tiek suvaržytą, tačiau G. 
Kasparov ui nepavyko savo 
erdvinio pranašumo išnau
doti. Jam neatsirado progos 

' pulti juodąjį karalių, kurį 
juodosios figūros susiglaudu
sios gynė. Jo pastangos 
suardyti juodųjų pėstininkų 
grandinę valdovės sparne 
teprivedė prie figūrų išmainy
mo. V. Smyslovas priėmė jo 
pasiūlymą lygiomis. 

Ant ra jame žaidime V. 
Smyslovas Taraso tęsinyje 
atskleidė teoretinę naujovę, 
kuri įžiebė kovą dėl lentos 
centro. Tačiau G. Kasparovas 
taikliai atsikirto, kova išblė
so, ir buvusiam pasaulio 
meistrui teko pasitenkinti 

Cicero jaunieji lietuviai sportininkai. 
mis, tačiau kilusioje maišaty
je jaunasis šachmatininkas 
geriau susigaudę; jam tęsinių 
išskaičiavime nepri lygsta 
senasis V. Smyslovas, kuriam 
kovo 24 d. sueis 63 metai. 
Žaidimo pabaiga atidėta, 
tačiau G. Kasparovas turi 
pėstininku daugiau ir turėtų 
lengvai laimėti. 

Atidėtą žaidimą nagrinėti 
G. Kasparovui padės jo trene
riai A. Nikitinas, J. Vladimi-
rovas ir G. Timoščenko. V. 
Syslovui padės jo treneriai V. 
Kupreičikas ir J. Averbachas. 
Visai galima, kad V. Smyslo
vas patyręs du pralaimėjimus 
iš eilės, vyriausio teisėjo Vlado 
Mikėno paprašys pertraukos. 

Žaidimai vyksta kas antrą 
dieną. Laimėtoju bus paskelb
tas tas, kuris surinks 8.5 
taško. 

\ Vilnių yra suvažiavę 
įvairios šachmatų įžymeny 
bes; jų tarpe FIDE prezi
dentas F. Kampomanesas, 
buvęs pasaulio meistras M. 
Talis, ir dabartinė pasaulio 
meistrė M. Ciburdanidzė. 

Šias varžybas aprašo 
daugiau 150 žurnalistų iš įvai
rių kraštų. Žaidimai nagrinė
jami JAV didmeisterio Robert 
Byrne „New York Times", vos 
žaidimui pasibaigus. Taip pat 
jie spausdinami įvairių JAV 
laikraščių šachmatų skyre
liuose. 

a b c d e f g h 

G. Kasparovas sužaidė 33. 
Rfl-a6! ir juodieji niekaip 
negalė jo aps ig in t i nuo 
grasinimo laimėti bokštą už 
rikį. Pavyzdžiui. 

33... Rd5-f3 
34. Ra6-c8 Ža4-c5 
35. Rd6-c5. 
Juodieji neįstengia baltųjų 

sumatuoti 3o...Bd7-dl, nes 
juodųjų bokštas yTa baltųjų 
rikio susietas su karalium. 
Įdomu, kad V. Smyslovas susi
dariusio pavojaus nepaste
bėjo. G. Kasparovas atsiradu
sios galimybės neišnaudojo. 
V. Smyslovas vėl šio pavojaus 
nepastebėjo, ir tik tada G. 
Kasparovas praregėjo, kad jis 
gali žaidimą laimėti. 

Ketvirtasis žaidimas prasi
dėjo taikiai. V. Smyslovui lyg 
ir siekiant lygiųjų, kad atgau
tų pusiausvyrą po pralaimė
jimo. Tuo tarpu G. Kasparovas 
gražiai išdėstė savo stovyklą. 
S t a i g a V. S m y s l o v a s 
nusprendė pagyvinti žaidimą, 
tačiau viskas klojosi G. 
Kasparovo naudai. V. Smyslo
vas gynėsi apsukriomis auko-

•whm;itų didmeistriu* (>. Kasparovą ir V. Smyslovą Vilniuje 
sutinka V. Mikėnas (viduryje), vyriausias teisėjas iiuo metu 
Vilniuje vykstančiose varžybose dėl pasaulinio Šachmatų 
i*«npi >n< titulo 

gos sportinėms rinktinėms, 
kitu atveju jie apšaukiami 
kaip stokojantys entuziazmo 
ir atsidavimo. 

Ledo r i t u ly s 

Ok. Lietuvos ledo ritulio 
taurės laimėtoja tapo Klaipė
dos „Bal t i .os" komanda . 
F i n a l i n ė s e r u n g t y n ė s e 
klaipėdiečiai 8:5 įveikė Kauno 
„Politechnikos" ledo ritulinin
kus. 
Rungtynės vyko Elektrė
nuose. 

Tinkl inis 
Vilniaus „Mokslo" v a f l i a i 

ir Šiaulių „Pedagogo" mergi
nos tapo ok. Lietuvos studen
tų spar takiados t inklinio 
varžybų laimėtojais. 

Futbolas svetur 
EUROPOS TAURĖS 

VARŽYBOS 
Ketvirčio finalinių pirmųjų 

rungtynių pasekmės. 
Meisterių t a u r ė s varžy

bose: FC Liverpool — Lissabo-
nos „Benfica" 1-0, AS Roma — 
Ber lyno „ D y n a m o " 3-0, 
M i n s k o , , D y n a m o " — 
Bukarešto „Dinamo" 1-1 ir 
Wien „Rapid" — Dundee Utd. 
2-1. 

Chicagos lietuvių tarpe pasižy
mėjęs šachmatininkas K. Jakš
tas. 
Ii Lietuvos padanges 

Lauko tenisas 
Ok. Lietuvoje rūpinamasi 

jaunimo platesniu mastu 
sudominimu lauko tenisu. Iki 
šiol ši sporto šaka ok. Lietu
voje vegetuoja dėl teniso aikš
čių t r ū k u m o . T r e n e r i a i 
nusiskundžia, kad stinga ne 
tik šiam sportui aikščių ir 
salių, bet net kamuoliukų, 
rakečių ir joms stygų. Dėl šių 
priežasčių jaunimas mieliau 
renkasi kitas sporto šakas — 
krepšinį, rankinį, ledo ritulį, 
dailųjį čiuožimą ir kt. Dalinai 
peiktini ir teniso treneriai, jie 
stokoja entuziazmo ir atsi 
davimo. Apie tai plačiai kalba
ma kovo mėn. keliose „Tie
sos" laidose atspausdintame 
straipsnyje. Tačiau, atrodo, 
kad yra ir atsidavusių šiai 
sporto šakai trenerių, tokiais 
minimi vilnietis K. Makarevi-
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Taurės laimėtojų varžybo-
Andnus Kulikauskas s e : FC Barcelona - Manches-

ter Utd. 2-0, Haka (suomiai) — 
Turino „Juventus" O-l, Buda
pešto „Ujpest" — FC Aber-
deen 2-0 ir FC Porto — Donezk 
3-2. 

UEFA Taurės varžybose: 
Prahos „Sparta" — Hajduk 
Split (jugoslavai) 1-0, Totten-
ham — Austria Wien 2-0, 
Anderlecht (belgai — Mask
vos „Spartak" 4-2 ir Notting-
ham Forest — Sturm Graz 
(austrai) 1-0. 

Šiose varžybose žaidžiama 
po du kartus, o svetimoje 
aikštėje pelnytas įvartis 
skaitomas dvigubai. Šios an
tros rungtynės buvo kovo 21 
d. 

AS Roma, italų futbolo 
meisteris, iš visų ketvirčio 
finalinių varžybų 24 dalyvių 
aiškiausiai užsitikrino sau 
laimėjimą meistrų taurės 
varžybų pirmose rungtynėse, 
įveikdamas Berlyno „Dyna
mo" net 3-0. 

Taurės laimėtojų varžybose 
įdomesnėse rungtynėse FC 
Barcelona pirmose rungty
nėse įveikė Manchester Utd. 2-
0. Čia ispanai susi laukė 
pagelbos iš pačių anglų, kai 
pirmą įvartį anglai įsispyrė 
patys sau: o antrą įvartį ispa
nai įkirto anglams prieš pat 
baigminį švilpuką. Ispanų 
tarpe puikiai sužaidė vokietis 
Schuster ir argent iniet is 
Maradona kuris žaidė nors ir 
būdamas lengvai sužeistas. 
Tačiau šis yra tik vienas 

x, . o u . , ispanų laimėjimas; jų dar 
čius ir palangiškė B. Kabikai laukia kieta kova .antrose 
tė, kurie esą daugybę valandų rungtynėse Anglijoje, 
praleidžia teniso aikštėse. Staigmena įvyko kitose 
Jau ryškėja ir pirmieji jų dar- taurės laimėtojų varžybų 
bo vaisiai, nes jų treniruo- p į r r n 0 8 e rungtynėse, kai 
jamos J. Mackevičiūtė ir V. vengrų Budapešto „Ujpest" 
Zubernytė tapo pakviestos į n e t 2-0 pasekme įveikė 
Sovietų Sąjungos olimpinio pernykštį (ankstyvesni) šios 
rezervo rinktinę. Europos taurės laimėtoją »ko-

Siūlosi išvada, kad ok. tų FC Aberdeen. Po šių 
IJetuvos įvairių sporto šakų rungtynių FC Aberdeen 
treneriai privalo ugdyti sporti komandos menedžeris buvo 
nes Žvaigždes Sovietų Sąjun- taip nusivylęs savo žaidėjais, 

kad net nea t ė jo 
persirengimo kabiną. 

Kita staigmena ir netikėtu
mas tai suomių „Haka" 
patekimas į taurės laimėtojų 
ketvirčio finalines rungtynes; 
tai turbūt bus naujiena Eu
ropos taurių istorijoje. Tai dar 
vienas įrodymas, kad didie
siems ir mažuosius reikia 
respektuoti, ypač, kai suomių 
„Haka" vos 0-1 pralaimėjo 
pirmąsias rungtynes italų 
Turino „Juventus" komandai, 
kurioje be kitų tarptautinių 
žvaigždžių žaidžia ir garsusis 
prancūzas M. Platini. Vienin
telį suomiams įvartį įkirto 
italų pakaitalas Vignola ir tai 
paskutinėje Žaidimo minutėje. 
Gaila, kad suomiai dėl 
nepalankios žiemos tempera
tūros negalėjo žaisti šių pirmų
jų rungtynių savo tėvynėje 
Suomijoje, o žaidė Strassbur-
ge... 

PIETŲ AMERIKA 

1986 m. Pasaulio futbolo pir
menybių kvalifikacinėms vjar; 
Žyboms P. Amerikos kraitų t-
mą grupę sudaro Argentina, 
Peru, Kolumbia ir Venezuela. 
II-rą grupę — Urugvajus, Chi-
le ir Ecuadoras. III-čią, ̂ sun
kiausiąją grupę — Brazilija, 
Paragvajus ir Bolivija. Iš jų 
kvalifikuojasi keturi kraštai: 
trys grupių laimėtojai ir* ket
virtas, kuris laimės ekstra gru
pės varžybas, š i priedinė gru
pė bus sudaryta iš antras 
vietas laimėjusių ir trečią vie
tą pirmoje grupėje po kvalifi
kacinių varžybų laimėjusio 
krašto komandos.' 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D W I D E D A I L Y ( U S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 

P u b i i s h e d dai ly except S u n d a y a a n d M o n d a y s . Legai Holidays, 
Dcc. 2 6 t h . a n d J a n . ^nd by t h e L i t h u a n i a n Catho l i c Preas Society. 
S « c o n d claaa poatage paid a t C h i c a g o , IL. 

P o e t m a s t e r S e n d addrees c h a n g e s to D r a u g a s 4645 W. 63rd S t , 
C h i c a g o . IL 60629 . 

Subacr ipt ion Rate* $50.00 — Chicago , Cook County, Illinois a n d 
C a n a d a E l s e w h e r e in the U .S .A . $50.00 Fore ign eountrie* $50.00. 

P a S t o islaidrtS m a ž i n a n t , r a k v i t a v i m a i už g a u t a s prenumeratas 
nettiunCiami. A n t D R A U G O pr.e kiekvieno skai tytojo adreso, g a v u s i* 
jo m o k e s t i , a t ž y m i m a , iki k a d a yra užsimokėję*. 

. D R A U G O prenumerata m o k a m a iš anksto 
m e t a m s l/2 m e t ų 3 m ė n 

C h i c a s o ir C o o k C o u n t y $50.00 
K a n a d o j e (U. S. A dol . ) $50.00 
U ž s i e n y j e . . . . . . $50 .00 
K i t u r — Amer ikoje . . $50 0 0 
S a v a i t i n i s (SeStad.pried.) $30.00 

$30 .00 
$30 .00 
$30 .00 
$30 .00 
S19 .00 

$20.00 
$20.00 
$20.00 
$ 2 * 4 0 

i 
• A d m i n i s t r a c i j a d irba kas
dien n u o 8:30 iki 4:30, šeš tadie
n ia i s n u o 8:30 iki 12:00. 

• R e d a k c i j a d i rba k a s d i e n n u o 
8:30 - 4 : 0 0 . - . , 

• Redakci ja s tra ipsn ius ta i so s a v o 
nuožiūra. N e s u n a u d o t u straipsnių 
nesaugo . J u o s g r ą ž i n a tik i s anks to 
sus i tarus . Redakcija už ske lbimų 
turini n e a t s a k o . Skelbimų ka inos 
pr i s iunč iamos g a v u s prašymą. 

DR. KENNETH J. YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pens in inkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago , Il l inois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

0R. ROMUALDAS POVILAITIS 
D A N T Ų GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
.' . 5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagai susitarimą 

Dr. Peter T . Brazio crfHa pereme 

DR. VIJA Y BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
"2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. 6. BALUKAS 
. . A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 

G i n e k o l o g i n e C h i r u r g i j a 
6 4 4 9 S o . P u l a s k i R o a d ( C r a v t f o r d 
M e d - e a l B u i l d i n g J . Tel. LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsi l iepia, skambinti 374-8004 
'j Priima l igonius pagal susitarimą 

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

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 
2 7 0 9 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
"Vai. pagal susitarime pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt 10-4; 5e5tad 10-3 vai. 

Ott 735 4477; ta 246-0067 arfea 246-6SS1 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

E M O C I N Ė S LIGOS 
CRAVVFORD MEDKZAL BUILDING 
. . . 6 4 4 9 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Argent inie t is Brazil i jos 
futbolo komandoje 

Argentinos garsusis var
tininkas U. Fillol, padėjęs Ar
gentinai iškovoti Pasaulio fut
bolo meis t ro t i tu l ą ir 
daugiausia žaidęs už "River 
Plate" futbolo komandą, buvo 
parduotas brazilų "Flamen-
go" futbolo klubui už 300,000 
anglų svarų. 

-
Urugvajus. 

Urugvajaus krašto futbolo 
pirmenybes šį sezoną atrodo 
laimės "Nacional". Jo amži
nam konkurentui "Penarol", 
(Libertadores Cup laimėtojui 
ir Pasaulinės taurės tarpklu-
binėse 1982 m. varžybose lai
mėtojui), nesiseka — jis yra ar
ti paskutiniųjų vietų toje 
pačioje pirmoje Urugvajaus ly
goje. "Penarol" nesiseka ir fi
nansiniai; be to jie P. Ameri
kos kraštų pirmenybėse dėl 
susižeidimo neteko ir geriau
sio savo puolėjo Morena. 
Urugvajaus pirmoje lygoje vi
si trylika futbolo klubų turi 
finansinių sunkumų, išskyrus 
"Wanderers", kuris parduoda 
žaidėjus į užsienį. Jo žaidė
jams dar laiku užmokama. Čia 
kalčiausias yra mažėjantis 
žiūrovų skaičius. Paskutiniai [. 
Urugvajaus laimėjimai, kaip ' 
Pietų Amerikos kraštų pirme- j 
nybių laimėjimas, neskaitant • 
laimėjimų Pan American var- \ 
žybose, manoma, turėtų pa ' 
kelti žiūrovų skaičių; bet vėl 
bijomasi iškeliavimo (exodus) 
tarptautiniai pagarsėjusių žai-, 
dejų į svetimus kraštus, kas ;. 
vėl sumažins žiūrovų skaičių . 
ir mažai padės finansiniuose I 
sunkumuose... 

V. Krikščiūnas 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T e l . — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3 9 0 7 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarime 
Tel. 585-7755 

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

4 6 0 0 VV. 103 St . O a k Lavvrt 
Tel. 42J-8380. 

V a l a n d o s pagai susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. t>3rdSt. 
Vai. pagal susitarimą: pirm :r ketv. 12—4 

o—8 antr 12—o: oenkt 10—12. 1—6 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
J O K § A 

VAIKŲ LIGOS . 
6 4 4 1 S. Pulaski Rd 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR.A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3 8 4 4 VVest 63rd Street 
Va lando j pagal susitarimą 

6132 S. Kedz ie Ave. Chicago 
VVA 5-26*70 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos paga! susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clink 
217 East 127 St., I.emont, 111. 

1 mylia ; vakarus nuo Ateitininku namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedrie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, UI. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susita'rima 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

Tel . REliance 5-1811 

DR. IVALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3 9 2 5 VVest 5.9th Street 
Vai. pirm , antr . ketv ir penkt. 

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak. 
Treč\ ir JeSt uždaryta 

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

2 6 5 9 W . 5 9 S t . . C h i c a g o 
T e l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą — P i r m 
antr . trec1. ketv ir seitad 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. R obe r t s Road 

1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 
Tet. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviukai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 W. 7 is t St. - Tel. 737-5149 

Vai pagai susitarimą Uždaryta trec\ 

Dr. Juozo Meškausko ofiia perėmė 

T. RAMA, M JI. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 5 4 VVest 71st Street 
ir Campbell Ave. kampas) 
434-1818 ir 476-3344 

Res. 852-0889 
Vai.: p i rm, antr, ketv ir penkt. 

v-p.p. Tik susitartu 

(71-mos 
Te! 

3 iki 

T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trec" 5e4t 12 iki 4 vai. popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU « VAIKU LIGOS 
SPECIALISTE 

M E D I C A L BUILDING 
3 2 0 0 VV. 8i«t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v 
. O f i s o tel. RE 7 1168 r e i k i 2 3 4 - 2 * 1 * 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSIŲ PŪSLĖS IR 

PROS^ATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Striet 

antr. 1-4 p y .- ketv 2-5 
Sešt. pagal »u«itarima. 

.Ofiso tel . 776-2SSC. m. 448-5545J 

Vai: p p . 

Ofiso tel . 434-2123, namų 448 6l»S 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W M 7 1 * Stntat 
Pirm., antr.. ketv. ir penkt 
valandos pagal susiUrirtuj 

P P l 

Of«. tel. 5a6-3 l6*; namu J«1.3772 

DR. PETRAS 21MIA 
GYDYTOIAS IR CHIRU1CAS 

674S VVest 63r4 Street 
Vai pirm . antr ketv. ir penkt 

2-4; i 
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Tiesą suprastinti 

TIESĄ IŠDUOTI 
Kai kurie žmonės negali je nuskriaustieji ėmėsi visai 

pakęsti sudėtingumo. Juos suprantamo, bet nepateisi-
baugina gyvenimo problemų namo keršto žygio. [Įsidėmėti-
komplikacijos, dviprasmybės, ni žodžiai: kerštas, nors 

v* 

-

m 

• 

• 

i 

. 

neaiškumai, griežtų ribų nebu
vimas. Jeigu galima taip išsi
reikšti, jie norėtų visą gyveni
mo „aukštąją matematiką" 
suvesti į pradžios mokyklos 
lygio aritmetiką. 

* 
Protestuodamas prieš 

okupaciją, Lietuvoje susidegi
no Romas Kalanta. Jo žygis 
— herojiškas, patriotiškas. 
Bet, krikščioniškuoju požiūriu 
žvelgiant, jis taip pat — 
objektyviai nedoras: tikslas 
nepateisina priemonių, o savi
žudybė yra sunkus nusidėji
mas. Ir kaip, tą veiksmą 
vertinti? Tam, kuris užsimotų 
Kalantą tik aukštinti, ir tam, 
kuris užsimotų Kalantą tik 
smerkti, gresia vienodas pavo-
jus problemą nelemtai 
subanalinti. 

Argi kiekvienas žmogus yra 
būtinai toks, kad jį reikėtų 
arba tik ištisai aukštinti, arba 
tik ištisai smerkti? Slidus tas 
žodis „ištisai". Visi žinome 
trafaretinę tiesą, kad papras
tai gyvenimas susideda tiek iš 
gerų, tiek iš blogų darbų, ir 
vertiname tą gyvenimą pagal 
tai, katrų daugiau. Tačiau 
Kalantos susideginimo atveju 
stovime prieš veiksmą, kuris 
pats vienas savyje turi ir pozi
tyvių, ir negatyvių elementų. 
O tokia dviprasmybė ir išmu
ša kai kuriuos žmones iš 
pusiausvyros. 

Jie į klausimą dėl Kalantos 
nori „trumpo ir .aiškaus" 
atsakymo, o ne tokio, kuris 
atspindėtų daugiabriaunę 
tikrovę, kaip pvz.: 

Nors Kalantos veiksmas ir 
buvo neleistinas, mes netu
rime teisės už tai jį smerkti, 
nes nežinome, ar jis pats 
suvokė savižudystės nedo
rumą. Priešingai, turime lenk
ti galvą prieš jo nepaprastą 
drąsą , v a l i ą ir jame 
pasireiškusią aukos dvasią. 
Bet kaip tik dėl to, kad šioms 
dorybėms parodyti jis pasirin
ko netinkamą būdą,' negalime 
jo elgesio statyti pavyzdžiu 
kitiems, nes masinis Kalan
tos sekimas šiuo atžvilgiu 
reikštų tautai pražūtį. 

* 
Lygiai daugelis norėtų 

trumpai-drūtai susidoroti ir su 
itin komplikuota lietuvių-žy-
dų santykių problema, pagal 
modelį: mes teisūs, jie netei
sūs — that's all! Daug kas (ir 
tarp lietuvių, ir tarp žydų) 
trokšta matyti vieną pusę išti
sai užbaltintą, o kitą — išti
sai apjuodintą. Jiems nepa
tiktų jautresnis, sąžiningesnis 
balsas, primenantis, kad pvz. 
ir lietuvių istorijoje šiuo 
atžvilgiu yra ne tik garbės, 
bet ir gėdos lapų, tariant 
vieno mūsų vyresniosios kar
tos atstovo žodžiais: 

„Objektyvumas verčia 
dirstelėti į lietuvių tautos 
gėdos lapus. Lietuvių tautoj 
atsirado žmonių, kurie žydus 
naikino. Šitą lietuvių tautai 
skaudžią ir gėdingą akciją 
galima padalyti į du laiko
tarpius: 1. bolševikams atsi-
keršijimo laikotarpį ir 2. 
sąmoningą naciams talkini
mo žydų naikinimo darbe 
laikotarpį. 

„Pirmas laikotarpis apėmė 
bevaldį — interregnumo — 
periodą, kai rusai traukėsi, o 
vokiečiai dar neįsikūrė. To 
interregnumo metu kilo 
spontaniška, niekieno neor
ganizuota reakcija prieš bolše
vizmą ir bolševikus, atsi
skaitymo, keršto valanda [...] 
Kaip asmens keršto pavyzdį 
priminsiu Rokiškį. Bolševikai 
vokiečių išstumti. Daug šeimy
nų jų buvo išvežti į Rusijos 
pasviečius. Išvežtųjų pasiliko 
artimų giminių ir net kai kurių 
— vaikų. Mieste pasiuko kokis 
skaičius bolševikų agentų ir 
trėmimo į Rusiją talkininkų. 
Jų tarpe, kaip visoj Lietuvoj, 
buvo nemažas skaičius žydų. 
Už savo išvežtas šeimas ir 
suardytą laimę pasilikę laisvė-

GARSĖJA DAILININKAS 
PRANAS DOMŠAITIS 

Pokalbis su LDMI pirmininku dr. Gediminu Baluku 

čiui rūpėjo jo lietuviškoji kilmė — Kalbant apie meną, 
ir jis savaip ieškojo savo eiliniam žiūrovui, nors ir žino-
šeimos šaknų — tai galima m o dailininko paveikslai gan 
išskaityti iš jo laiškų savo nepatikti, bet kaip žinome, 

suprantamas, tačiau nepatei
sinamas! — m. dr.] Pagautieji 
bolševikų agentai ir trėmimo 
pagalbininkai buvo žudomi. 
Jų tarpe žuvo ir kiek žydų 
bolševikų. 

„Šiuo anarchijos metu buvo 
žudomi tik bolševikai. [Čia 
tarsi susvyra ir mūsų auto
riaus objektyvumas: iš kurgi 
jis žino, kad buvo žudomi „tik 
bolševikai"? Po kelių sakinių 
jis tą pats paneigia. — m. dr.] 
Nužudytųjų tarpe buvo ir 
žydų. Statistikos niekas neve
dė. Sunku tad pasakyti, kiek 
jų šiame laikotarpy žuvo. 
Aišku tik, kad jie buvo žudo
mi ne kaip žydai, bet kaip 
bolševikai [tačiau argi tarp 
žudikų nebuvo ir tokių, kurie 
taip „samprotavo": jeigu jau 
žydelis, tai ir bolševikas...? — 
m. dr.], kaip Lietuvos Respub
likos duobkasiai ir lietuvių 
naikintojai ir žudytojai, o 
antra, kad šiuo laikotarpiu 
l ie tuvių buvo i šžudyta 
daugiau negu žydų. Maišė ir 
asmeniškumai, atsiskaitymai 
ir tolimesnė praeitis [kitaip 
triant, grynas iš istorijos 
paveldėtas antisemitizmas — 
m. dr.] Į tą akciją įsibrovė ir 
tautos padugnės, kaip papras
tai tokiais momentais atsi
tinka. Nukentėjo* nemaža ir 
nekaltų žmonių. Kaip pavyzdį 
paimsiu S. Kalvariją. Čia 
Baltramiejaus naktį surengė 
vienas morališkai kritęs lietu
vis, vietos policijos pareigū
nas — nacis Kupstas. Jis per 
vieną naktį suėmė apie 150 
žmonių iš miesto ir apylinkių 
ir atidavė gestapininkams. Jų 
tarpe bolševikų buvo ne 
daugiau kaip 10. Suimtųjų 
tarpe buvo žydų tik 36, kiti 
lietuviai: vaikai, moterys, 
priaugančio jaunimo ir 3 
Lietuvos išslaisvinimo kovų 
savanoriai Vyčio Kryžiaus 
kavalieriai. [Taigi, buvo žudo
mi ne tik bolševikai ir ne tik 
„kaip bolševikai" — m. dr.] 
Gestapininkai nužudė 110 
žmonių. Kitus pavyko išgel
bėti tik vietos kunigų ir 
pasaulininkų inteligentų 
drąsių ir jų pačių gyvybei 
pavojingų žygių dėka. 
[Klausykite, Raul HŪbergai ir 
OSI! — m. dr.] Tokia banga, 
žinoma, ne tokiu mastu, kaip 
Kalvarijoje, persirito per visą 
Lietuvą. • 

„Pirmojo laikotarpio negali
ma griežtai atskirti nuo antro
jo, nes tautos padugnės pasi
reiškė pačios suirutės pradžioj. 
Jie pradėjo žudyti žydus, 
vokiečiais sekdami, dėl jų 
turto, dėl prisigerinimo vokie
čiams ir kitais tolygiais 
nešvar ia i s sumet ima i s . 
[Atseit, ne tik „iš keršto" už 
Lietuvos Respublikos palaido
jimą — m. dr.] 

„Tačiau antram laikotarpy 
jau veikė tik tautos atmatos 
[...] įdomu, kad tokių žydų 
žudikų priešakin labai dažnai 
stodavo buvę enkavedistai ar 
šiaip bolševikai. Kaip pavyzdį 
čia priminsiu Požėlą, Šiaulių 
advokatą, kuris prie bolševikų 
buvo aršus enkavedistas, daug 
įdavęs ir sunaikinęs lietuvių, o 
prie vokiečių tapo gestapinin
ku, uoliu žydu naikinimo 
organizatorium ir jų turto 
plėšiku. Viekšniuose ypač 
pasižymėjo žydų naikinimu 
aršūs bolševikai: K. G., J. R., 
P. ir kiti. Jie dažniausiai savo 
kruviną darbą dirbo ne sava
rankiškai, bet vokiečių vado
vaujami ir nurodomi. Tokių 
išsigimėlių nebuvo daug. Bet 
jų, deja, buvo. To paneigti 
negalima. Jie yra Lietuvos 
gėda ir nelaimė". 

Taip rašė Mykolas Krupavi
čius (žr. „Visuomeniniai klau
simai", Pop. Leono XIII fon
das, 1983 m.). Šie žodžiai — 
ašaka teisuolių gerklėje, nepai
sant katros jie bebūtų stovyk
los. Bet tokių žodžių kaip tik 
reikia, nenorint suniekinti 
tarnybos tiesai ir gėriui. . 

— Esate Lietuvių dailiojo 
meno instituto (LDMI) tary
bos ir valdybos pirmininkas, o 
taip pat ir Lietuvių Fondo 
vienas iš pradininkų bei 
daugiametis tarybos ir valdy
bos pirmininkas. Gal galite 
trumpais bruožais papasakoti 
instituto įsteigimo aplinky
bes, ryšį su Lietuvių Fondu ir 
kas pakišo mintį dail. Prano 
Domšaičio darbus įsigyti 

ANTANAS JUODVALKIS 

šešis) ir tokiu būdu palaiko 
tarpusavio ryšį. 

Gerą ir teigiamą įspūdį L. F. 
tarybai paliko žinomo mūsų 
dailininko-grafiko a.a. Teles
foro Valiaus parašyta išsami 
studija apie dail. Domšaitį. š i 
studija buvo išleista atskiru 
leidiniu L. K. M. akademijos 
Romoje, Italijoje, 1974 metais. 

— Kalbant apie Lietuvių Dail. Valius asmeniškai 
dailiojo meno instituto (LDMI) pažinojo Praną Domšaitį ir 
steigimą, negalima užmiršti ir buvo gerai susipažinęs su jo 
Lietuvių Fondo meno puose- meno darbais. Tuo pačiu 
Įėjimo komisijos, kuri buvo sužinojome, kad dail. Domšai-
įsteigta LF tarybos 1980.111.23 ; tis buvo priskirtas prie 
nutarimu. L.F. taryba, į keturiolikos geriausių Vokie-
išklausiusi dail. A. Valeškos ir ! tijos dailininkų ir buvo labai 
adv. P. Zumbakio pranešimą teigiamai įvertintas reprezen-
apie dail. P. Domšaičio meno taciniame vokiečių meno leidi-
darbus ir galimybę juos įsigy- ny- (Apie Prano Domšaičio 
ti, sudarė prie tarybos Meno gyvenimą ir kūrybą buvo 
puoselėjimo komisiją ir pave- išleistas specialus „Draugo" 
dė tartis su dailininko žmona kultūrinis priedas (1981.IV.4). 
Adelheit Domšaitiene-Zyiro-, - Kokiai meno srovei dail. 
Penf-.. * T^SDO Jw»«f3inio' prana8 Domšaitis priklauso? 
komisiją L. F. taryba pakvietė' _ D a i l i n i n k a s p ^ ^ D o m . 
šiuos narius: dr. K. Ambrozai- ^ . ^ y r a e k 8 p r e 8 i o n i z m o 
ti,dr. G Baluką(pirm.),dr.J. s r o v ė g a t e t o v a g > todel norė_ 

Dr. Gediminas Balukas 

atsispindi ir vėlesniuose 
Domšaičio darbuose, kaip 
bėgimas Egiptan, ir taip pat vių įkalba yra ypačiai sunki, 

brolvaikiui Guentheriui. Cia 
duodu kelias ištraukas iš 
laiško, rašyto 1948 metais: 
„Tavo laišką gavau ir Tu nori 
daugiau paaiškinimų apie 
mūsų protėvius. Vardas 
Domsheit yra vokiečių su
vokietintas. Iš tikrųjų yra 
tikras lietuviškas vardas — 
Domšaitis. Mes esame kilę iš 
žemaičių, kurie gyvena j šiaurę 
nuo Klaipėdos. Mano motina 
Pottien — teisingai Putinas 
(reiškia lietuvišką augalą) ir 
Cropiens yra tikras lietuviško 
kaimo vardas Kropynas. 
Taigi, galop mes esame tikri 
lietuviai. Mano motina dažnai 
man pasakojo, kad jos sene
lis, dvaro savininkas Putinas 
buvęs labai išmintingas 
žmogus, net keturiuos fakul
tetuos studijavęs ir pats daug 
knygų parašęs 

Mano lietuvių kalbos 
mokėjimas yra menkas. lietu-

lietuviško8 buities scenose. 
— Iš kur atėjo žinios apie 

dail. Pr. Domšaitį ir jo meninį 
palikimą, nes lietuvių visuo
menė mažai apie jį težinojo? 

susijusi su sanskrito ir graikų 
kalbomis, o aš neturiu suprati
mo apie tas kalbas. Tačiau 
lietuviškas kraujas neme
luoja, lygiai kaip ir mano 
paveikslai yra taip pat tikrai 

— Vienas iš pirmųjų, kuris lietuviški". 
Račkauską dr A Ra/ma P ^ " ~ ~ — ~ ^ T J * 1 " * 1 " F™d™ P į r k t i Vokietijoj jis susilaukė 
^ č ^ k ^ r r ^ ^ . i : tumėm trumpai supažindmti Domšaičio paveikslus, buvo risuotinio prįažinimo, jis 
adv. P. Žumbakį 

Tuo metu L. F. meno duojamajame mene srovė, 
puoselėjimo komisija daug siekianti vidaus gyvenimo 
laiko praleido, diskutuodama turinį išreikšti regimomis 
su kitais lietuviais ekspertais meno priemonėmis. E. yra 
ir su amerikiečiais meno žino- subjektyvus įsigalėjusių meno 
vais apie dail. Domšaičio tradicijų pane ig imas ir 
meno darbų vertę. Komisija abstraktus tikslių gamtos 
sudarė lietuvių dailininkų reiškinių imitacijos vengimas. 
pakomisę, į kurią įėjo: A Nors E. neatsisako gamtos 
Valeška, R. Viesulas, V. vaizdavimo, bet nesigilin- bai, VIII t., 1974 m., Roma, 

ene-Kd. . asų laįįojnag vienu iš pirmųjų Sodeiką,^ dail A. Valešką-ir skaitytojus su šia meno krypti- dail. A 
• * Ekspresionizmas yra vaiz-1 s pandoj pasirodžius žinioms, Vokietijoj "pTsireiškianctų 

kad L. Fondas domisi dail. 
Domšaičio meno darbais, 
tuoj pradėjome gauti iš paski
rų asmenų ir organizacijų 
originalių straipsnių ir fotoko
pijų apie šį žinomą mažlietuvį 
dailininką. 

Telesforas Valius savo 
studijoj (L.K.M.A. Suvaž. dar-

Italija) apie dail. Domšaitį 
rašo: „Lietuvių visuomenei 
D o m š a i t i s labai maža i 
pažįstamas. Būtų galima 
kaltinti anuometinės Kauno 
meno mokyklos dėstytojus, 
kurie, būdami bendraamžiai, 

Balukienė, P. Lapė, B. Mūri- damas į jos detales, stengiasi 
nas. Šie dailininkai turėjo išryškinti esminę minti, tam 
specialų posėdį Chicagoje ir tikslui E. suprastina formų 
pritarė dail. Domšaičio meno kontūrus iki raiškios linijos, 
kolekcijos darbų pirkimui. pasalina perspektyvinę erdvę 

Reikia pasakyti, kad L. ir aplinką, pakeičia realių 
Fondo tarybos narių nuomo- daiktų dydžio santykius, juos 
nes dėl Domšaičio paveikslų surišdamas uždaroje kompozi- nėra sekę to meto meno 
įsigijimo buvo įvairios. Šiam cijoje, susiaurina ir suintensy- gyvenimo už Lietuvos ribų, 
reikalui buvo pašvęsta daug vina spalvų skalę. Lietuvių gįu o atveju — Vokietijoj. Jų 
valandų, diskutuojant ir dailėje grynas ekspresioniz- pareiga buvo šį, nors ir 
renkant ekspertų nuomones, mas neatstovaujamas, nors A. suvokietinta pavarde, lietuvį 
Pirmą kartą L. Fondo veikloje Dargio, V. Petravičiaus, P. įr j 0 kūrybą pastebėti, nes 
buvo svarstoma meno darbų Augiaus, T. Valiaus, V. Rato Domšaitis dalyvavo parodose 
apsauga išeivijoje. Daug ir kt. kūryboje ekspresionizmo s u žymiais to meto dailinin-
prakaito išliejo L. Fondo elementų yra (L. E. V tomas, kais. Ne be to, kad Domšaičio 
inve8tavimo-nnansų komi- psl. 426-427). keliais atvejais lankymasis 
sija, kol surado magišką Į Vokiečių ekspresionizmo tė- Vilniuje ir Kaune turėjo duoti 
s p r e n d i m ą ir s u t e i k ė Į vu yra laikomas žinomas progų susitikimui su mūsų 
beprocentinę paskolą. Pasko- norvegų dailininkas Edward meno veteranais, nes tuo 
lai gauti turėjo būti sukurta Munch. Pranas Domšaitis tikslu jo kelionės ir buvo daro-
teisinė institucija. Taip iš L. F. aplankė šį garsų dailininką mos. Jeigu mes, tada Kauno 
meno puoselėjimo komisijos, Norvegijoje 1912 metais, meno mokyklos studentai, 
gimė Lietuvių dailiojo meno Pagal vokiečių meno kritiką būtume turėję progos per meno 
institutas (LDMI). Kari Schaffler, Domšaičiui ši! istorijos paskaitas, tuo labiau 

Lietuvių dailiojo meno in- išvyka buvo labai naudinga, einant ekspresionizmo tapy-
stitutas yra savarankiška Ji8 dar giliau įsijautė į ekspre- bos kursą, apie Domšaitį ką šiandien lietuviškoji visuo-
organizacija, bet susieta su L. sionizmo meno filosofijos patirti, nebūtų tada buvusi menė įvairiai komentuoja šį 
Fondu įstatuose numatytais prasmę. Pagal Kari Schaffler, tokia staigmena, Domšaitį žingsnį. Pasakykite kokia 
ryšiais. L. Fondo taryba Domšaitis tuo metu pradėjo Voralberge sutikus. šiandieną yra Pr. Domšaič;~ 
siunčia į instituto tarybą du daugiau gilintis į religines Ta pačia proga noriu darbų padėtis ir kas numa-
trečdalius narių (iš devynių — nuotaikas. Tos pačios temos paminėti, kad Pranui Domšai- tomą toliau daryti? 

dailininkų, jo pavardę nuolat 
mini žymiausi meno žurnalai, 
jo globėjas pasidaro garsusis 
Tathenau, o visą eilę paveiks
lų nusiperka žymios meno 
galerijos. Jo tapyboj kritikai 
randa daug ko bendra su poe
tu Hristianu Morgensternu ir 
skuptorium Barlachu. Jį ypač 
traukė Lietuva su savo roman
tika, Čiurlionis ir mįslingieji 
Rytai. Laiks nuo laiko lanky
davosi Žemaičiuose, o iš lietu
vių dailininkų buvo ypač susi
draugavęs su velioniu J. 
Eidukevičium. Jo meistriškais 
kūriniais laikomi „Kuršių 
žvejų laivai", „Peizažas prie 
upelio", „Merginos prie jūros", 
„Kylantis rūkas", „Rytprūsių 
gamtovaizdis". Vedęs žmoną 
dainininkę ir dabar taip pat 
atsidėjęs kuria". 

Taip pat turime fotokopiją 
įdomaus straipsnio — „Pra
nas Domšaitis — mūsų 
neatpažinta įžymybė", Žibu
riai, Nr. 17(76), 1947.IV.26. Šio 
straipsnio autorius Ant. M. 
(Antanas Montvydas?). Šis 
straipsnis yra ilgesnis ir tikrai 
įdomus. 

— Nors dailininko Prano 
Domšaičio darbai įsigyti prieš 
ketvertą metų, bet dar L r 

menininko kūrybos vertę 
sprendžia žinomi muziejai, 
galerijos ir meno žinovai. Be 
to, LDM institutas turi daug 
Domšaičio meno parodų 
katalogų (daugiausiai iš 
prieškarinės Vokietijos ir 
Pietų Afrikos), kuriuose 
Domšaičio meno darbai yra 
labai palankiai įvertinti žino
mų tarptautinio masto meno 
kritikų. Tuometinės vokiečių 
tapybos „biblijoje" — Deut
sche Malerei der Gegenwart 
(autorius Richard Bie), išleis
toj 1930 m. Weimare, Vokie
tijoje, tarp to meto geriausių 
vokiečių tapytojų randame ir 
mūsų Praną Domšaitį. Tikrai 
turime daug palankios 
medžiagos apie šį garsų 
mažUetuvį dailininką. Tikė
kime, kad ateityje apie jį bus 
parašytas mokslo veikalas — 
diserstacija mokslo laipsniui 
gauti. Domšaitis tos garbės 
tikrai vertas. 

Jau ir iš mūsų pokalbio, 
atrodo, turime pakankamai 
duomenų, kad Pr. Domšaitis 
yra aukšto tarptautinio lygio 
dailininkas — ekspresionizmo 
srovės atstovas, kokių mes nei 
laisvoj, nei pavergtoj Lietu
voje neturėjome ir neturime. 

Daugiau kaip septynių 
šimtų Pr. Domšaičio paveikslų 
įr.ventarizacija ir katalogavi
mas truko gana ilgai, bet šis 
darbas jau baigtas. Praneša
me, kad visų dailės darbų 
metrika, inventorizacija ir 
katalogavimas yra pilnai 
atliktas. Tą darbą, pareika
lavusi daug dienų ir reikale 
nusimanančių darbo rankų, 
atliko menininkų patariamoji 
komisija: M. Ambrazaitienė, 
V. Balukienė, J. Kelečius, P. 
Lapė, I. Vainorienė ir R 
Viesulas. Negalima užmiršti ir 
LDM instituto reikalų vedėjo 
Kazio Barzduko, kuris labai 
daug prisidėjo prie šio ir kitų 
instituto projektų vykdymo. 
Visą technišką darbą jis neša 
ant savo pečių. 

Chicagoje kasmet vyksta 
tarptautinė meno paroda 
(Chicago International Art 
Expo8ition) gegužės 10-15 d. Ši 
paroda yra pagarsėjusi visa
me meno pasaulyje, joje daly
vauja šimtai garsiausių ir 
žinomiausių iš įvairių valsty
bių meno galerijų ir menu 
besidominčių organizacijų. 
LDM institutas užsiregistravo 
ir buvo priimtas į šią parodą. 
Tuo pačiu norime pažymėti, 
kad ne visos galerijos ar 
organizacijos yra priimamos į 
šią žinomą tarptautinę meno 
parodą. Gavome dalyvau
jančių šioje parodoje galerijų 
sąrašą ir joms išsiuntėm 
specialius laiškus su infor
macija apie dail. Domšaičio 
meno kūrinius. 

(Bus daugiau) 

SU PALAPINE 
IACADIĄ. 

GRAŽINA KRIAUClCNIENĖ 

knygą, kurioje buvo sudėti visi gauti pakvietimai pakvietimus atvykti paskaitą skaityti ir visą šį 
šeimai koncertuoti. Nebuvo pasirinkimo ir, pakvie- uždarbį skiria misijoms. (Informacija atrinkta iš 
timais pasinaudodami, išvyko į Ameriką. Pasibai- Maria von Trapp knygų „Trapp Family Singets" ir 
gus jų 6 mėn. vizai, turėjo grįžti Europon. Praleidę „Maria — her own story"), 
metus gastroliuodami po Skandinavijos kraštus, vėl 
gavo vizą į Ameriką. t Per kabius į namus 

„ % kar»ą vi/a-, b a i g u s . Karas siaat* po vis;. Prisipirkę knygų (su Marijos parašu), plokštelių ir 
1 2 Europą, tad gavo leidimą pasilikti, o po penkerių g t o k i u suvenyrų pasukome į pietus 100 kebu. 

metų priėmė šio krašte pilietybę. Karui pasibaigus, K a l n a i a u k š t i< ° vanuška pradėjo streikuoti. \ aukš-
Iš Austrijos nutarė pasitraukti, kai galutinai D U V 0 grįžę Austrijon, tačiau savo rūmų nenorėjo, t e 8 n i k a l n a- V08 1 6 m v h u šalčio iškosėjo. Šiaip taip 

teko pasirinkti tarp garbės ir pinigų. P.rmiausia n e g karo metu čia buvo nacių vyriausio štabo busti ifi8ikap8tėm iš kalnų ir patekę į US 87 N.Y. valsti-
kapitonas atsisakė priimti darbą Vokietijos laivy- n ė „. d a u g ž r n o n ių jų sode buvo sušaudyta. Pašte J°Je spaudžiame kiek galime, tačiau ir čia vos tik 
ne. Jis buvo karstas patriotas ir jokiu būdu jam bėtina, kad gimtojo krašto meilė nenubluko. Poka ^ek kelias į kalnelį, tuoj pat greitis sulėtėja, 
niekas negalėjo įpiršti nacių vėUavos. rio metu, gastroliuodami Amerikoje, surinko ir Matome, kad nenuvažiuosime tiek, kiek plana-

Sykį aukštam pareigūnui atvykus ir paklausus, išsiuntė 275,000 su viršum svarų maisto konservų ir v o m e - tod ?"« Rochesterio apsistojome KOA 
kodėl ant jo namo nekabo nacių vėliava atsakė, drabužių į Austriją padėti nuo karo nukentėju stovyklavietėj. Sis stovyklaviečių tinklas žinomas 
kaip žinote, neturiu pinigų iš ko pirkti. Pareigūnui šiems. viso, Amerikoj turi elektrą, maudymosi baseiną TV 
pasiūlius vėhavą pristatyti namo papuošimui, Kapitonas von Trapp mirė 1947 metais, ir šeima ^ ^ t ^ ' S ^ t ? 
^SttiSS^^^^^ *™ l e i d i m « ™° Ū * ° - jone įteigti kapines. ^±££^J^£2E&JS* 
užtiesalų, kūnais mielai savo namą papuo? Matyt, V ė U a b palaidota duktė Martiną mirė 1 2 valandų kelionės wi vanuška atlaikv. 
pądąrtnamai, „padj, ne . M aj aa.o elg«, nebuvo 0aif&m,^ i r d l £ * H«lwi .a . V y r i a i M ^ M t a ? t £ , Z P o ^ n d a n ^ pn.faid. 

Rupert yra gydytojas. Jo brolis Werner su šeima didžiulių širšių, kai kurios ir į vanušką įskrido 
Tą patį pavasarį vyriausias sūnus baigė medi- gyvena Vermonte, savo ūkyje. Netoliese gyvena pasidairyti. Greit susigaudžiau nuimti padangte, tai 

ciną it gavo paskyrimą direktoriaus darban Beriy- sesuo Eleanora su šeima. Dvi dukros Agatha ir vėjelis širšes ir nupūtė, galėjom ramiai papusryčiauti 
no ligoninėje. Sio darbo atsisakė. Netrukus turėjo Rosemarie gyvena Marylando valstijoje, pirmoji yra Paskutinės dienos kelionė nelabai linksma, 
įvykti Hitlerio gimtadienio šventimas ir į Mas iškil- darželio mokytoja, antroji, baigus socialinius Kebas prailgo per karščius važiuojant, vanuška 
mes vos Trapp šeima buvo pakviesta dainuoti. Cia mokslus, padeda vargšams. Kita duktė, Maria dir- besirūpinant. Vakare, grįžus namo, pasidalinus 
jau nebuvo klausimo, kad atsisakius šios .garbės" ba misijonierės darbą Naujojoj Guinėjoj. Johanna įspūdžiais ir suvenyrais, dar buvo progos 
liks nepaliesti. Kadangi visa šeima dažna vykdavo su vyru gyvena Austrijoje, o jauniausias sūnus pasiklausyti žavios von Trapp šeimos muzikos. Tai 
į Alpes kopinėti, šį kartą nesukėlė įtarim išsiruoš- Johannes dabar tvarko šeimos užeigą ir gyvena ^ p ^ pa8ibaigė atostogos, pilnos įvairių prisimi-
davi panašiai kelionei į Italijos Alpes. •Hems vos ! netoliese su šeima: Prelatas Wasner po šešerių metų n m i ų . 
išvykus, tą pati vakarą pasienis tarp A-strijos ir misijų darbo Fiji salose dabar gyvena Romoje. 
Italijos buvo uždarytas. laimei kapiton?4 išsivežė Marija, nors daugiau kaip 80 metų, dar vis priima (Pabaiga) 



DRAUGAS, penktadienis, 1884 m. kovo mėn. 23 d. Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. Darbotvarkėje: 1) 
apylinkės valdybos ir* kont
rolės komisijos pranešimai, 2) 
diskusijos dėl pranešimų, 3) 
dalies valdybos narių ir 
kontrolės komisijos rinkimai, 
4) pastabos dėl 1984 metų Lie
tuvių Bendruomenės ir Alto 
skyriaus bendrai rengtos Va
sario Šešioliktosios šventės ir 
tos šventės ateityje rengimo 
klausimas, 5) įvairios pasta
bos, siūlymai* 

Susirinkime dalyvauti — 
visų apylinkės lietuvių tau
tinė pareiga. 

JAV LB Clevelando 
apylinkės valdyba 

TIKINČIOS 
LIETUVOS DIENA 

Padėčiai Lietuvoje apsvars
tyti ir pagalbai aptarti šv. 
Jurgio lietuvių parapija 
Clęvelande organizuoja tikin
čios Lietuvos ir politinių bei 
sąžinės kalinių popietę sek
madieni, balandžio 1 d., 11:45 

jral. r. parapijos salėje. Pro
gramoje paskaita paverg
tosios Lietuvos temomis ir 
bendras pokalbis - diskusijos 
bendradarbiavimo ir paramos' 
klausimais. Gavėnia yra pras
mingas metas tokioms te
moms svarstyti. Visi klevelan-
diečiai yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti. a. 

CLASSIFIED ADS 
IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

Šie „Grandinėlės*' Šokėjai ruošiasi dalyvauti VII- i toje Lietuvių Tautinių šokių šventėje. 
Nuotr. V. Bacevič iaus 

Mūsų K o l o n i j o s 

VEDYBŲ SUKAKTIS 

Vasario 11 d. Maironio Par
ko patalpose Vytauto ir Ane
lės Abromavičių vaikai suruo
šė tėvų 40 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties paminė
jimą. Sukvietė gimines, diau
gus ir kitus artimuosius pasi
džiaugti kartu su jais jų tėvų 
laime. 

Susirinkusius svečius pa
sveikino vyriausias sūnus Vy
tautas ir trumpa humoristine 
kalba nušvietė tėvų gyyeni-
mą. Baigdamas norėjo sužino
ti tėvų paslaptingą "receptą", 
kaip galima 40 metų ne tik 
gražiai sugyventi, bet ir gra
žiai atrodyti. 

Šv. Kazimiero parapijos 
kleb. kun. A. Miciūnas, MIC, 
sukalbėjo invokaciją. Sūnus 
Vytautas pakvietė visus pa
kelti šampano taures, linkint 
sukaktuvininkams sveikatos. "" 
Sugiedota "Ilgiausių metų" ir 
s-ušaukta tris kartus "Valio!" 
Net ir pasibučiuoti "jaunieji" 
svečiams reikalaujant ne kar
tą turėjo. Po vaišių buvo pa
kviestas Lietuvių Labd. dr-jos 
pirm. K. Adomavičius, kuris 
perskaitė gautus sveikinimus 

-ir trumpame sveikinimo žody
je priminė, kad Vytautas ir 
Anelė sukūrė šeimą tada, 
(1944 m.) kai atrodė, kad pa
saulyje nėra meilės, nes mūsų 
brangi tėvynė Lietuva buvo 
paskendusi gaisrų pašvaistė
se, dūmuose, ašarose ir krau-
juje, bet Vytauto ir Anelės šir
dyse meilė buvo ir tose 
gyvenimo sąlygose. J ie sukū
rė Šeimą, nors netrukus buvo 
karo audros nublokšti į Lenki
ją. Sūnus Vytautas padėkojo 
tėvams už išauginimą, išauk
lėjimą, o visiems svečiams už 
atsilankymą. Ypatingą padė
ką išreiškė Izabelei Parulie-
nei. kuri 1964 metais su a.a. 
vyru Albinu Abromavičių 

šeimai sudarė sąlygas iš Len
kijos atvykti į Ameriką ir juos 
atvykusius kurį laiką gi -bojo. 
Gaila, kad a.a. Albina." Paru
lis Šios gražios Abromavičių 
šeimos šventės ir padėkos žo
džių nesulaukė. Jis mirė 1978 
metais, palikdamas giliame 
skausme žmoną Izabelę. 

Vytautas ir Anelė Abroma-
vičiai išaugino gražią šeimą. 
Du sūnus, vyriausias Vytau
tas jau sukūręs šeimą ir augi
na dvi dukreles. Antrasis — 
Zenius, dukterys Danutė ir 
Alytė. Danutė ištekėjusi ir au
gina sūnelį. Abromavičiai pri
klauso Sv. Kazimiero parapi
jai. Vytautas šios parapijos 
vyrų chorui, o Aneliukė ALRK 
Moterų Sąjungos 5-tai kuodai. 
Abu darbštūs Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių kuopos nariai. 
Užbaigus pirmąją dalį, prasi
dėjo antroji — šokiai. "Jau
nieji" labai gražiai šoko val
są. Juos pasekė ir vaikai. Nuo 
jų neatsiliko ir svečiai. Šokiai 
ir vaišės tesėsi iki vėlyvos 
nakties. 

Dėkojant Dievui už nueitą il
gą bendro gyvenimo kelią, Vy
tauto A Anelės Abromavičių 
intencija Šv Kazimiero para
pijos bažnyčioje šv. Mišios bu
vo aukojamos sausio mėnesio 
pabaigoje. Mišių metu sukak
tuvininkai atnaujino savo 
priesaiką ir kun. B. Uždavi-
nis, MIC, palaimino. Tenka 
palinkėti geriausios sveikatos 
ir, Dievui padedant, laimingai 
sulaukti Auksinio vedybinio 
gyvenimo jubiliejaus. 

J. M. 

Clevelando žinios 

LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Clevelando apylinkės 
metinis visuotinis susi
rinkimas įvyks balandžio 15 
d., sekmadienį, 4 vai. po pietų 

IHIHHIIHIIItUlinUilHIIUIIIllIHIUlUHIlII 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 

6006 So. Kedae Avenue 
Chieago, BL 60689, TeL 778-8000 

Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

iiiiiiiiiiiiiiiiinniuiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiHii 

ZENONAS BALCHUNAft 
ADVOKATAS 

Pipal & Associates 
5985 S. Pateški Rd. 
TEL. — 767-0456 

Valandos nuo S iki 6 vaL vakaro 
Kitu laiku susitarus. 

Trečiadieniais uždaryta 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK flOAD CHICAG0, ILL. 
Į Peter Kszansuskas,. Prs*. Ta*. -, §47 7747 

aouKi Hen.tu*.rri.*>4 tfcur.«»a t a t . 9-1 

SERVING CHICAGOLAND ŠINCE1969 
SS L r 

t 

UNUOM. 4 kamb. butas vyresnio am
žiaus asmenims, Marąuette Pko. apy-
liakeje. Skambint vakarais telef. — 
4)4-4440. 

ISNUOM. BUTAS — Brtghton Parke, 
44 ir Artesian apyl. 6 kamb. (3 mieg.). 
Nuomininkai patys moka už gazą ir 
elektrą. 250 dol. į mėn. Informacijai 
ir susitarimui apžiūrėti skambint po 
6 vai. vak. teL 355-5211 

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

REIKAUNGA MOTERIS AR VYRAS 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

8804 W. 68 St. — TeL 778-9064 

> , * • • 

I I 1)1 Let thisyear's 
take abite out of lašt 

yearfe taxes. 

MS^ tw 
'M 

By opening an IRA 
at Standard Federal 

b y April 161b. 

< & 

*4. 

An IRA at Standard Federal lets you 
and your spouse deduct up to $4,000 off 

lašt year's income tax return. Using this year's 
money. Ifvou're filing individually you can 

deduct up to $2,000. And your IRA 
earnings are tax-

deferred 
until 
with-

drawn. 
It's a nice 

break for hard-working 
taxpayers. Standard FederaTs 

IRA counselors can help you 
(hoose the right plan to meet your 

present needs and future goals. 
Even if you Ve already filed for 1983. it's not 

too late to get a break on your taxes. Open an IRA 
by April IHth. ihcn file an amended return in order 

to laki* advantage of the IRA deduction. 
So stop in at anv of our eight convenient locations 

l>y April 16th for more information on how a Standard 
Federal IRA can save you money on lašt year's taxes. 

For the latest rates, call: 847-R-A-T-E. 
!KA acttiunts subj^-t to pmalty for eark withdraw»l. 

tiiititiiiniiiuiimiiiiiiiiiiiitininiiiitiiiiit 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa-
4*s, skambinant po 6-os vaL vakaro. 

Talei. — 476-3950 
flll!IHimilllllll!IIIUII!l!ltlfi!!!l!ltlllllllll 

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<K 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2846 W. 68 St, teL 776-1486 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

- -

F l o r i d o j e 
Reikalinga moteris ar vyras paruosti 
pietus Sekmadieniais. Amerikos Lie
tuvių klubui. Klubo virėjams yra jau
kus butas klubo patalpose. Dėl pla
tesnių žinių ir sąlygų kreiptis pas 
klubo pirmininką Antaną Gudooj, 107 
Udo Dm e, St Petersburg Beach, FL. 
33706 arba TeL 813—360-4388. 

R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda 3-jų butų namą. 
2 butai po 3 miegamus ir vienas su 
vienu miegamu. Aluminijaus papuoši
mai. 2% maš. garažas. Su stogu patio. 
Arti Archer ir Narragansett Avenue. 
Mažiau 130,000 dol. Skambinti — 
585-9742. 

J 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 

10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
apdraudą, nuo ugnies ir automobilio 

F R A N K Z A P O L I S 
V , V TeL OA 4-8654 

820614 W. 93th Street 
>oooooooooooooooooooooooooc 
» • • • • • • • • • • » » » « « « • » • • • • » » • 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
visų rūsių grindis 
B U B N Y S 

TeL — BE 7-5168 

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. 
•ooooooooooooooooooooooo-ooo 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

3607 W. 58 Place — Naujas bungalo. 
3614 W. 84 St. — 3-jų mieg. mūriais 
5057 S. Knox — Naujas 3 butų 
6740 W. 63 S t — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. 1% 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 botą 
N a 809 — Vieta mamai VĄ aukite 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
1% 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 

Pulaski. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus, l ies 
jums galime padėt, nes daugiau sten-
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daūctus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8068 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 69 Ct, Chicago, BL 60629 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 

* 

Come up ta our Standard. 

Pagal laiką — pirmiau 
gyvenimas, paskui mirtis, 
pagal amžinybę — pirmiau 
mirtis, paskui gyvenimas. 

Gounod 

SŲIND/IRD F EDE R/U. SįfiVlMGS 
HOME O n ICE: 4192 Arrher Avr., Chicago 60632 Ph. 8471140 DOW\T,R.s GR0VE: 5100 Foirst Avr., 60515 Ph. 963-1140 

47TH STRf.ET: M B W 47th St.. Chicago 60632 Ph. 523-1083 GARFIELI) RJix;E: 6**1 Archer Ave., Chicago 60638 Ph. 767 5200 
HICKORYHIUA:93"S. RobemRd.,60457Ph. 598-5050 HILLCREEICHilU r-kShoppingC«nter, HickoryHills60457 Ph.599-1977 

I OMRVRI): 23 N Main St.. 60148 Ph. 627 1140 OAK MWN: 10 ;v) S. PuUki Rd., 60453 Ph. 424-5910 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
- įvairių atstumų 

TeL 876-1882 arba 376 5996 

BY OWNER 
Garfleid Ridge — Apyl. Archer ir 
Harlem Ave. Savininkas parduoda me
dini 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. 
Spinteles virtuvėse. Du 2-jų maS. ga
ražai. 90 p. pločio sklypas. Susitari
mui apžiūrėti skambinkite po 7:30 
vai. vak. (angliškai) teL 586-2363. 

Ant 65-tos ir Tahnan savininkas par
duoda mūr. 6 kamb. 3-jų miegamųjų 
namą su naujais kilimais, modernistą 
virtuve ir mūr. garažu. Namas par
duodamas skubiai ir nebrangiai, ry
šium su darbo persikėlimu. Skambin
ti tel. 434-0293. 

L A IK YKIMES MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų butų marinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai įrengta* bungalo. Pui
ku didelei seimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 6Srd Street 
TeL 486-7878 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kra&tus 

NEDAS, 4059 Arcber Avenue 
CUeifo, IL 69632. TeL 927-5990 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOO-

MASTER PLUMBING 
Lkented, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
h* vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karsto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 686-2860 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < H > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiNtmiii 
RŪTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Narna pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notarlatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6528 S. Kedzie Ave. — 778-ttS; 
•iiiiiiimii 

Perskaitę "Draufą". duokit 
fi kitiems pasiskaityti. 



Daytona Beach meninis vienetas sėkmingai 
Vasario 16 d. minėjime atlikęs B. Brazdžionio 
'"Vaidilos Valiūno" poemą. Iš kairės: muz. A. 
Skriduli8, J. Daugėlienė, A. Jagutienė, J. Baru-

nienė, A. Dėkis, J. Sodaitis, A. Kašubą, G. Lape
nas, A. Kašuhienė, rež. Dalila Mackialienė, S. 
Sukarevičienė ir K. Barūnas. 

(Aprašymas buvo kovo 22 d.) 

MOSU KOLONIJOSE 
Grand Rapids, Mich. 

V A S A R I O 16-JI 
Vietinė LB apylinkė suruo

šė 733 Lietuvos vai (''*. ės įstei
gimo ir 66 m. jos Nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimą 
vasario 19 d. Pradėta su 12-os 
vai. Mišiomis Šv. Petro ir Po
vilo parp. bažnyčioje, jas lai
kant svečiui kun. E. Statkui. 
Ta proga buvo malonu klau
syti visas maldas lietuviškai, 
o per pamokslą kun. Statkus 
ragino melstis už persekioja
m ą Lietuvą, prašant Dievo ati
tolinti kančias ir suteikti stip
rybės bei ištvermės iki laisvės 
sugrąžinimo. Choras, veda
mas varg. A. Kamsickaitės, 
puikiai pagiedojo 4 giesmes. 
Lietuvos vėliavą nešė J. Izo-
kaitis su T. Treškaitės-Bode ir 
Aušros Mafcaney palyda. Gė
les nešė M. Jonaitytė su Kris
tina ir Zita Wesaw. Visos dė
vėjo gražius tautinius rūbus. 

Oficialioji dalis pradėta 3:30 
vaL parap. mokyklos salėje su 
LB vald. pirm. Vytauto Jonai
čio įžanginiu žodžiu. Po abie
jų himnų kun. J. Žvirblis su
kalbėjo invokaciją ir tylos 
minute buvo pagerbti žuvusie
ji už Lietuvos laisvę. Michiga-
TK>~ gubernatoriaus J. Blan-
chard proklamaciją ryškiai 
perskaitė Rima Puodžiūnaitė. 
Du N. Lietuvos savanorius-kū-
rėjus pagerbė, prisegant jiems 
gėles ir įteikiant išlietus Lie
tuvos Vyčio bareljefus dova
nų. Visa salė sugiedojo jiems 
ilgiausių metų. 

V. Jonaitis pristatė pagrin
dinį kalbėtoją PLB pirm. inž. 
Vytautą Kamantą, kuris, 
trumpai paminėjęs dabartinę 
okup. Lietuvos padėtį, pabrė
žė nepaprastai stiprų pasyvų 
lietuvių pasipriešinimą už ne
kaltų lietuvių baudimus ir trė
mimus į Sibirą bei ardymą jų 
sveikatos psichiatrinėse ligo
ninėse. Tas lietuvių ryžtingu
m a s yra aiškiai matomas iš la
b a i g a u s i o s p o g r i n d ž i o 
spaudos, kuri vis tiek pasiekia 
vakarus ir čia yra PLB per
spausdinama atskiromis lai
domis. Kalbėtojas kvietė tą po
grindžio ir laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudą peržvelgti, ant 
stalų jo atvežtus ir išdėstytus 
pavyzdžius. PLB pirm. kvietė 
visais galimais būdais padėti 
lietuviams tėvynėje ir kelti vie
šumon ten daromus nusikalti
mus, kad JAV visuomenė tai 
žinotų. Kadangi V. Kamantas 
čia pat kalbėjo abiem kalbo
mis, tai ir menkai suprantą 
lietuviškai, o jos nemoką galė
jo lengvai sekti jo mintis. Salė 
nuoširdžiai jam plojo už gerą 
kalbą ir taip puikų jos perda
vimą. LB vald. sekr. J. Treš
ka, jr., garsiai perskaitė rezo
liuciją, kurią visi dalyviai 
priėmė kad būtų pasiųsta 
prez. K. Reaganui ir kitiems 
vyriausybės nariams. 

Meninėj daly lietuvių cho
ras, ved. varg. A Kamsickai
tės. labai gražiai atliko 4 dai
nas: Tėviškė, Kur tas kelelis, 
Kur giria žaliuoja ir Kaip grįž-

.nčius namo paukščius. Salė 
nuoširdžiai dėkojo už dainas. 
Tautinių šokių grupė "Siety
nas", vedamas dabar Rimos 
Puodžiūnaitė8, atliko 4 šo
kius: suktinį, oželį (vien vy
rai), pas močiutę augau (vien 
moterys) ir vestuvių polką. 
Pažymėtina, kad šokis "Pas 
močiutę augau" buvo atliktas 

kartu moterų chorui dainuo
jant ir tas junginy s sukūrė la
bai stiprų garsų — judesių de
rinį. Sveikintina. Aišku, šokiai 
buvo labai šiltai priimti žiūro
vų, net plota pakartojimui. 
Įspūdingai pagrojo fleita Sue 
Tusch, o eilėraštį apie Lietuvą 
jautriai padeklamavo Daiva 
Turūtaitė. 

Pirm Vytautas Jonaitis, la
bai gražiai pravedęs visą mi
nėjimą abiem kalbom, nuošir-
d ž i a i d ė k o j o v i s i e m s 
matomiems vadovams ir prog
ramos atlikėjams bei nemato
mam elektrikui Vytautui Ba-
niukaičiui, o ypatingai — 
visiems atsilankiusiems sve
čiams. Varg. Kamsickaitė ap
dovanota gėlėmis. Baigiant jis 
kvietė šeimininkių V. Bliudni-
kienės, E. Frejerienės ir A. 2y-
gienės patarnavimais pasi
naudot i prie kavutės su 

pyragais ir kitais priedais. 
Parap. kleb. kun. K. Schich-

tel, atitrūkęs protarpiais nuo 
savo pareigų, stebėjo minėji
mą. Iš viso svečių buvo dau
giau kaip 150 asmenų, t.y. 
apie 25% daugiau, negu per
nai, nors pati LB apyl. yra la
bai maža. Pažymėtina, kad iš 
Battle Creek, Mich., buvo at
važiavusi ten 1981 m. išrink
toji Battle Creek karalienė — 
lietuvaitė J. Ūzaitė-Perazze, 
kuri yra gimusi ir augusi čia ir 
todėl su savo tėveliu atėjo. Ir
gi iš B.C. miesto atvažiavo 
Vaivadai, kurių duktė 1982 m. 
tame pačiame B.C. mieste bu
vo išrinkta festivalio karalie
ne, atstovavusi lietuvaitei su 
tautiniais rūbais, kaip ir Uzai-
tė. Dar buvo svečių iš Mar-
shall, Kalamazoo, Muskegon 
ir kitų vietovių. Tant šokiams 
grojo iš Mich, sostinės Lan-
singo atvykęs chemikas, kele
rius metus anksčiau grupei 
grojęs, Benius Kušlikis. Lietu

vos laisvinimo reikalams bu
vo surinkta 1421 doleris. Dar 
ilgai svečiai dalinosi įspū
džiais prie kavutės. Progra
mos su LB simboliu, choristų 
ir šokėjų sąrašais bei kt. in-
form. buvo kukliai ir stilingai 
abiem kalbom atliktos spaus
tuvėje. 

RUOŠIASI ŠVENTEI 

Taut. šokių grupė "Siety
nas", vedamas Rimos Puo-
džiūnaitės, jau turi daugiau 
kaip 12 porų narių ir grupė įsi
registravo į Tautinių šokių 
šventę, įvyksiančią liepos 1 d. 
Clevelande. Visi rūpestingai 
lanko pratybas, atvažiuodami 
net iš tolimesnių vietovių, kaip 
Aldona Botyriūtė, Izokaičiai ir 
kiti. Pradinį t &>kių būrelį čia 
įsteigė dar 1950 m. J. Puodžiū
nienė ir j « n daugelį metų va
dovavo. Dabar, matyt, ji yra 
padėjusi dukteriai Rimai tam 
pasiruošti. Pernai ši grupė 
gražiai pasirodė Gr. Rapids 
per miesto festivalį, per lietu
vių parapijos parengimą ir 
pernykštį Vas. 16-os minėji
mą. 

"Sietyno" grupės visi nariai 
pagerbė Veroniką Paovienę, 
kuri čia per 29 m. yra daug 
tautinių kostiumų ir eilučių 
pasiuvusi, pataisiusi ir netikė
tai š.m. vasario' 19 d. jai buvo 
įteikta gėlių puokštė, dėkojant 
už jos nepaprastą pasiaukoji
mą ir nenuilstamą darbą. 

TRUMPAI 

— Kaip girdėti, LB vaid. 
numato šaukti apyl. metinj 
sus-mą š. m. balandžio 15 d. 
parap. mokyklos knygyne. Na

riams iš anksto bus išsiunti
nėta biuleteniai su sus-mo 
smulkia darbotvarke. Pagei
daujama, kad apyl. nariai 
prieš tai jau būtų susimokėję 
solidarumo mokesčius ižd. 
Juozui L'gianskiui už 1983 me
tus. 

— Prie LB apyl. veikiąs Bal-
fo kom-tas, kaip pranešė jo 
p i r m . S. A s t r a s , n a r ė s 
Anelė Lukoševičiūtė ir Liucija 
Treškaitė praėjusį rudenį su
rinko 608 dol. aukų ir pasiun
tė jas centrui į Chicagą. Pri
klauso padėka aukotojams ir 
ypač aukų rinkėjoms — Liuci
jai ir Anelei. 

— Aukas Vasario 16-os gim
nazijai remti renka Juozas Lu
kas, kuris maloniai prašo au
kas jam asmeniškai įteikti ar 
jam pasiųsti šiuo adresu: 622 
Tremont Ct., Grand Rapids, 
Mich. 49504. Jau didžioji dalis 
būrelio narių aukas už šiuos 
metus įteikė. 

— Žinoma lietuvių liaud. 
menininkė U. Astrienė yra pa
kviesta kovo 25 d. nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. v. pravesti lietu
viškų margučių skutinėjimą 

marginimo ir šiaudinukų me
no pratybas Gr. Rapids mies
to muziejuje. Kartu paaiškini
mus teiks jos sūnus Donatas. 
Taip'pat U. Astrienė su Dona
tu yra pakviesti panašias pra
tybas pravesti Chicagoje S. 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje š. m. balandžio 7 d. 

— Jonas ir Florencija Freje-
riai, abu dirbę kelerius metus 
We8tdale Realtor Co., dabar 
atidarė savo nekilnojamo tur
to pirkimo — pardavimo fir
mą šiuo adresu: Frejeri.-
Associates, 1653 Leonard 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. kovo mėn, 23 d. 
- • «• i 

9001 WEST SSTH STREET 
CM1CAGO, HJUNOiS S062* 

(SU) 471* 

1984 m. sausio mėn. 

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
— įamžintojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, 
įgal. — įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso. 

lx 
1 
1 
1 

• 

$5.00 Casper (Kasparas) Albert, $105. 
$10.00 Tamašauskas Juozas, $660. 
$20.00 Dalbokas Jonas, $130. 
$50.00 Bruttenė Olga atm. įn.: Bručas Petras, $275. 

1 $85.00 Jasiukienė Ona atm. įn.: Kindurys Adolfas ir Ona $25 
ir 6 kiti, $85. 

11 $100.00 Ambražiūnas Adomas ir Eugenia, $300; Banėnas 
Antanas atm. įn.: Banėnas Amelija, $1,300; Bartoševi
čius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, $900; 
Burneikis Jonas, $220; Druseikis Algimantas, $300; 
Katarskis kun. Vaclovas $1,100; Klevas Vincentas ir 
Sofija, $600; Markus Kazys ir Bronė, $500; Račkaitis 
Benediktas atm. įn.: Brazauskas Marta $60 ir 5 kiti; 
Rugienė Valerija atm. jn.: Rūgytė Marija, $300; Vit
kus Valerijonas ir Viktorija, $500. 

1 160.00 Izdunis Romualdas atm. įn.: Kriščiūnas Felix ir Mary 
$50 ir 10 kitų. 

3 $200.00 Černius Kazys ir Filomena, $1,200; Katilius Jonas, 
Vincas ir Juozas atm. įn.: Vaitiekūnas Vytautas, 
$1,000; Staniškis Bronius ir Sofija, $1,600. 

2 $300.00 Skrupskelienė Alina, $1,000; Stepas Edvardas 
Joana, $500. 

1 v $400.00 Valaitis Jonas atmin. įn.: Assoc. Pathologists of Park 
Ridge $200, Baras Stasys ir Elena $50, Jelionis Adol
fas ir Sofija $25, Kaunas dr. F. V. $25 ir 7 kiti, $400. 

2 $500.00 Alkus Vytautas atm. įn.: suaukota šermenų metu, atst. 
Alkus Elena, $500; Kamaitis Klemensas, $1,000. 

2 $1,000.00 Druseikis Petras ir Julija, $1,200; Plukas Paskalis, 
$1.000. 
Iš viso $6,030. 

ir 

1984 m. vasario mėn. 
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$5.00 
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$20.00 

$25.00 

$37.50 
$40.00 
$50 00 

$55.00 
$72.00 

$100.00 

Stevens Genovaitė ir Henry, $5. 
Dargienės atm. įn.: Jurkūnas Algis ir Laima, $10. 
Naujokaitis Mykolas, $105. 
Adamson Bronė, $20; Bartkus Ona atm. įn. įm. 3 asm., 
$120. 
•Jasas Zuzana ir Adomas, $130; Pažėra Elena ir Juo
zas; $25; Raila Neringa, $125; Valiuškis dr. Antanas ir 
Konstancija, $1,075. 
Dabšys Rimtautas ir Birutė, $137.50. 
Valiulis Leonas $200. 
Lukšis Kazimieras atm. įn.: Lukšienė Antanina, $860; 
Mikuckis Vaclovas ir Ona, $400; Milaševičius Adal
bertas ir Irena, $200. 
Giparienė Marija atm. įn. įm. 6 asm., $55. 
Marąuette Parko Lituanistinė Mokykla, $2,451.22. 
Abelkis Sigutė ir Povilas, $300; Apeikis Nelė ir Vy
tautas, $200; Bacevičius Sofija ir Vytautas, $800; Bal
tutis Vytautas, $200; Bandzevičius Kazimieras ir Ona, 
$1,200; Brinkis dr. Zigmas, $500; Butkys Birutė ir 
Povilas; $525; Daukaa Lina ir Richard. $100; Deveikis 
Stasys ir Ona, $400; Dovydaitis Vincas ir Ema, $400; 
Dženkaitis Juozas ir Bronė, $725; Galdikas Antanas ir 
Filomena, $700; Jusionis dr. Jonas ir Jadvyga, $2.000; 
Kazakevičius Juozas ir Viktorija, $500; Kazlauskas 
Vincas, $500; Kindurys Alfonsas ir Ona, $2,700; 
L S S.T. Romo Kalantos Saulių Kuopa. atst. Gudonis 
Antanas pirm.. $100; Maskoliūnas Aleknas ir Melani
ja, $400; Maurukas Kazimieras atm. įn. 3 m. mirties 

Street, N.W., Grand Rapids, 
Mich. 49504. Jie patarnauja 
palankiausiomis sąlygomis 
•ių sūnus Jonas ir duktė Lisa 
yra aktyvūs taut. šokių "Sie 
tyno" narui. K Anutis 

East Chicago, Ind. 

LB S U S I R I N K I M A S 
JAV LB-nės apylinkės val

dyba šaukia metiiiį — visuo-

sukakties proga: Maurukienė Stasė, S4fX>- Melninkas 
.Ubettas ir Johaną $100. Miecevifiras KJI^>8 atm. įn 
Miecevičienė Genovaitė, $210; Nelsas Romas ir 
Angelė, $450; Oksas Leonas ir Izabelė, $1,100; Polikai 
oš Antanas ir Daiiiė, $610; Grušas Pranas ir Marija, 
$500; Račkauskienė Vlada, $200; Radvenis Gregorius 
ir Janina, $700; Raulinaitis Algis ir Angelė. $400; 
Mažutis Antanas, $300; Rudzevičius Bronius atm. įn.. 
Rudzevičius Kastutė ir Juozas, $100; Šakys Kazys ir 
Salomėja, $310; Šimkus Aleksandras ir Bronė, $600; 
Šimonėlis Justinas ir Elena atm. įn.: Šimonėlis Al
fonsas, $100; Šimonis Marija ir Juozas, $270; St. Geor-
ge's Lithuanian Siek Benefit Society, Morkūnas 
Leonas ižd., $100; Sutkus Mečys ir Violeta, $100; Tom
kus Daiva M., $100; Varnas-Warn Nijolė Ellen, $100; 
Velža Vladas ir Eleonora, $701; Žirgulis dr. J., $1,100; 
2ygas Juozas ir Apolonija atm. įn.: Baltutienė Danu
tė, $700. 

1 $120.00 Martinkus dr. Kazys atm. įn.: Martinkų šeima $70 ir 3 
kiti, $120. 

1 $150.00 Zaviskas Stanislovas atm. įn. mirties metinių proga 
įm. 11 asm. 

5 $200.00 Gedvilienė Sofija, $200; Remeikis Vytautas ir Ona, 50 
m. vedybinės sukakties proga įm. Nijolė O. Remeikis, 
$400; Rugys Antanas, $1,200; Smulkaitienė Stefanija 
atm. įn.: Smulkaitis Jonas, $635; Uksas Jurgis ir 
Marcelė, $1,600. 

1 215.00 Gulbinskas Antanas atm.: Mulokienė Jadvyga $30, 
Polikaitis Antanas ir Dalilė $30, Butkys Povilas ir 
Birutė $25, Činga Jonas ir Aldona $25, Grušas Pranas 
ir Marytė $25, Raulinaitis Algis ir Angelė $25 ir 4 kiti, 
$440. 

1 $500.00 Cinga Jonas ir Aldona, $2,501. 
1 $600.00 Ramanauskas Juozas, $3,607.45. 
1 $620.00 Mickūnas Rimantas atm įn.: Rastenis Vytautas ir 

Eugenija $40, Banevičius Vytas ir Adelė $30, Bara
nauskas Ilona $30, Balčiūnas Jurgis ir Violeta $25, 
Cereška Jonas ir Alė $25, Izbickas Vytas ir Felicija 
$25, Mickūnas Česlovas ir Irena $25, Rašys Juozas ir 
Irena $25, Santvaras Stasys ir Alė $25, Vasys Jonas ir 
Bronė $25, Veitas Brutenis ir Irena $25, Veitas Romas 
ir Rėdą $25, Ziaugra Vytautas $25 ir 21 kiti, $620. 

1 $900.00 Dapkus Jonas ir Aleksandra, $1,000. 
1 $1,000.00 Pusnikas Petras ir Teklė (Bitytė) atm. įn.: Bačauskas 

K., $1,100. 
1 $1,025.00 Mikalauskas inž. Jonas atm. įn.: Kačinskas Leonas ir 

Elena $100, Adomonis Jonas $50. Boden-Galinytė 
Jura $50, Izbickas Vytautas ir Felicija $35, Biknaitis 
Juozas $25, Bizinkauskas dr. Petras ir Verutė $25, 
Bričku8 Romas ir Rima $25, Čeraška Jonas ir Alė $25, 
Galinis Bronius ir Irena $25. Gimbutas dr. Jurgis ir 
Stasė $25, Ivaška Rymants $25, Izbickas Longinas ir 
Danutė $25, Kapočių šeima $25, Manomaitis Eugeni
jus ir Irena $25, Mickūnas Česlovas ir Irena $25. 
Okunis Jurgis ir Irena $25. Rašys Juozas ir Irena $25, 
Stuopis Jurgis ir Roma $25, Lowe John $25, Veitas 
Brutenis ir Irena $25, Veitas Romas ir Rėdą $25. 
žiaugra Vytautas $25 ir 25 kiti, $1,025. 

1 $1,320.73 X, $75,000. 
Iš viso $12,072.73. 

Lietuvių Fondas artėja prie trečio mUijono ir pagrindinis 
kapitalas 19*4.11.29 pasiekė 2,699.963 dol. Gautomis palūkanomią 
parėmė meną. lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą 1,191,586 dol. 

Palikim;3.; sudaro svarbią Lietuvių Fondo daų Iš viso pali
kimais gauta 754,000 dol. 

Sudarykirae testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime 8į tikslų pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

3001 WEST 59th STREET. CHICAGO, IL 60629' 
Pranešimas 

lietuvių Fondo nariai, dar norį užsisakyti sena kaina — 15 dol. 
knygą „LIETUVIŲ FONDAS", kuri yra jau spausdinama ir pasi 
rodys S.m. k«vo mėn. gale. praAomi užsisakyti neatidėliojant. 

t in į narių s u s i r i n k i m ą 
balandžiu 1 d. 11:15 vai. ryto, 
tuoj po lietuviškų pamaldų 
šv . Pranciškaus parapijos 
patalpose. Nariai ir prijau 
čiantieji prašomi gausiai daly
vauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti, kas liečia šokių švente 
Clev- ..inde Taip pat bus 
valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai. 

Va ldyba 

J.&J. P H AR MACY 
2557 W. lithuanian Piaaa Court 

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

Nemokamai supakuojame dovanas 
Pristatymas nmvokamai 

David Bmlka, ILPh. 

Brangiai mamytei 
A. f A. SOFIJAI NAMIKIENEI 

mirus, sūnui Vytautui ir seimai reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

ALDONA ir JONAS JOVARAUSKAI 

STEPONAS C. LACK ir SUNOS 
LACKAVV1CZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. R£ 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 
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DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. kovo mėn. 23 d. 

X Zurn. Jurgis Janušairis, 
Liet. Žurnalistų sąjungos c. v. 
pirm., su žmona Veronika nuola
tiniam apsigyvenimui išvyko į 
Daytona Beach, Fla Pakeis-

; darni adresą, jie kartu su pre
numerata atsiuntė 26 dol. auką 
ir laiškutį, kuriame tarp kitko 

x "Draugo" atkarpoje šian- r a * ° : "• • -Tikiu, kad iš saulėtos 
dien baigiame Gražinos Kriau-1 Floridos turėsiu progos dažniau 
ctūnieiiės "Su palapine į Aca- v ė l sugrįžti j "Draugą", kuria 
dią", o rytoj pradedame "Gran
dinėlės" jaunųjų šokėjų ir daini
ninkų įspūdžius 'Grandinėlės 
kelionė į Romą". 

X Kun. Kęstutis Trimakas 

me teko bendradarbiauti dau
giau kaip 50 metų (rašiau dar 
iŠ neprikl. Lietuvos). "Draugo" 
štabui linkiu ir toliau su t a pa
čia meile ir ryžtu budėti mūsų 
tautinio išlikimo ir lietuviško 

kovo 25 d, sekmadienį. 11:30. ž o d ž i o j ^ i kultūringos ir teisin-
val. kalbės Cicero šv. Antano į g^ informacijos sargyboje", 
parapijos salėje. Rekolekcijų re- j Veroniką ir Jurgį Janušaičiua 
liginio pokalbio tema — krikš
čionio gyvenimas m a l d o j e . 
Siame gavėnios religiniame po
kalbyje kviečiami visi parapie-
čiai ir apylinkių lietuviai daly
vauti. 

X Lietuvos Vyčių Chicagos 
senjoru kuopos susirinkimas bus 

skelbiame garbės prenumerato
riais. Mielai laukiame ir toli
mesnio bendradarbiavimo. 

X Sekmadieni, kovo 25 d„ 
Jaunimo centro Moterų klubas 

Į turės skanių spurgų ir kugelio, 
kuriuos pardavinės ateinantiems 
žmonėms nuo 9:30 vai. ryto, 

IŠ ARTI IR TOLI 

pirmadienį, kovo 26 d.r 6 vai. ' R riečiami visi pasinaudoti ska-
vak. Vyčių salėje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. 

mais pusryčiais. 
X Ateitininkų namų naujas 

'Margučio" rengiamas dai- telefono numeris yra: 312 — 
nos, muzikos ir pantamimos į 257-9769. Visais Ateitininkų na-
koncertas bus šį sekmadienį, ko j m u reikalais prašoma skambin-
vo 25 d., 3 vai. p. p. Jaunimo į tį šiuo nauju numeriu. 
centre. Proeramą atliks R. | 
Lampsatytė. Vilija Mozūrai te , x < E , f c a I * * ™ * * * ***-
Z Banevičiui ir M. Kollars. Bi- S tin"- a n š ^ k a I b a l e i d i m a s in-
Jietai gaunami Vaznelių preky j farmacinis biuletenis, vasario 
boję ir -Margučio" raštinėje, numeris, išėjo iš spaudos, gia-
Sekmadienį nuo 1 vai. p. p. b i - ! m e c e r y j e yra informacijų iš 
lietus bus gal: , - : IgMi Jaum- J A V ***** gyvenimo ir veik-
-no centre. Koncertas prasidės ^ 3 , t^ip pat apiekun. S. Tamke-
panktualiai. Prašoma nesivė- j V l č i a a s t e x S i J ^ u - tatus • * * * • 
. „ ^ i kalinius okupuotoje Lietuvoje. 

I Biuletenis leidžiamas New Yor-
X J.'*-tuviu fondo na nu irutd- ke, finansuojamas Tautos fondo. 

niarnp suvažiavime, vykstančia
me kovo 24 d., šeštadienį. 8:30 
vai. Jaunimo centre pranešimus j 
padarys tarybos pirm. Stasys j 
Baras, valdybos pirm. Viktoras 
Naudžius, pelno skirstymo ko- į 
misijos pirm. dr. Antanas Raz- Į 
ma, finansų — Povilas Kilius ir • 
kt. Kviečiami visi nariai daly
vauti. Po suvažiavimo bus vai
šės kavinėje. 

X Dr. Kastytis A, -Jučas. Cen- . 
tral Community ligoninės kon-; 
Bultantas, skaitys paskaitą apie j 
odos vėžį pensininkų susirinki
me balandžio 1 d. 1 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Jis paaiškins , 
apie senatvėje atsirandančius 
spuogus, kurie yra pavojingi ir j 
kurie tik senatvės žymė. 

x Fausto operos spektakliai j 
su Valpurgijos nakties scena; 
įvyksta gegužės 5 d., 7:30 vaL j 
vak., ir gegužės 6 d., 3 vai. po- | 
piet, Morton High School Audi-', 
torijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero, 01. Operą diriguoja Arū- Į 
nas Kaminskas. Dainuoja Anita ' 
Pakalniškytė. Margarit?? Mooa- I 
kienė, Aldona ^tempužienė. Dar-
refl Rowader. Tonas Vaznelis. į 
Algirdas Brazis. Bernardas Pra- ' 
puolenis ir Operos choras. Cho- į 
reografė — Violeta Karcsaitė. 
Scenos produkcija Kazio Oželio, f 
Chormeisteriai — Emilija Saka- į 
dolskienė. Alfonsas Gečas. 

Bilietai gaunami Vaznelių pre-' 
kyboje, 2501 W. 71st St., Chi-
cago, ill 60629. Tel. 471-1424. 
Jų kainos: 25 dol., 20 dol., 15 
dol. ir 10 dol. Ten pat gauna
mi ir autobusų bilietai. 

PaStu bilietai užsaVorri šiuo 
adresu ir pavadinimu: Lithua-
nian Opera Co., % Qr*ts Inter
national. 2501 W 71st St.. Chi-
cago, Dl. 60629 Okj prašome 
išrašyti LHbusnian Opera Co., 
Inc. ir pažyr/iėti spektaklio datą. 

Visus ir BS visur kviečia bilie
tus įsigyti iš anksto ir dalyvau
ti Fausto operos spektakliuose. 

lietuvio Opera 
(pr.). 

J. A. VALSTYBISE 
— Los .Ingeles šv. Kazimiero 

lietuvių bažnyčioje kovo 4 d. iš
kilmingai buvo paminėta šv. Ka
zimiero 500 metų mirties su
kaktis. Prieš tai susikaupimo 
dienas pravedė kun. Leonar
das Andriekus, pranciškonas iš 
Brooklyno, N. Y. Dalyvaujant 
kard. T. Manrjng, į bažnyčią bu : 

vo įneštos vėliavos. Koncetebra-
vo vietos kunigai. Pamokslą pa
sakė kun. L. Andriekus. Mišias 
giedojo komp. B. Budriūno ve
damas choras. Mišių pabaigoje 
sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
gen. kons. V. Čekanauskas. Gra
žų žodį pasakė kard, T. Man-
ning. Jam buvo įteikta lietuviš
ka stula ir šv. Kazimiero meda
lis. Po Mišių sugiedotas Lietu
vos himnas. Po pamaldų visi su 
kardinolu prie bažnyčios nusi-
fotgrafavp. 

Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos užgav5nių šiupinio vakaro programos atlikėjos. Iš kairės: Aldona Buntinaitė, 
Nijolė Kupstaitė, Eglė Rūkštelytė -Sundstrom, Broriė Variakojienė. Erra fininknT i.- RaM Buntinaitė. 

_ ^ Nuotr. M. Nagio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
TRADICINIS ŠIUPINYS 

CHICAGOJE 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 

draugija kovo 3 d. Chicagoje, 
Tautiniuose namuose, surengė 
tradicinį šiupinio vakarą. Daly
vavo daugiau kaip 180 draugi
jos narių ir jų bičiulių. 

Gumbine ir Karaliaučium. To-1 

A K A S 
l>- n<;i:iMi<- ir ta i somi ' \'f*ų raš tu 

M C M . I V 
i n k * i j Į>,t1 v t nnu <'san»< 

ĮMir;!!!.-.*! |':it's prižiūriu darbą 
ARVYDA* KJfcLA 

737-1717 

Pantomimikas Zigmas Banevičius 
savo programą atliks kovo 25 d. Jau- ' 
nimo centre rengiamame "Margučio" 
koncerte. 

X Antanas Kamštaitis, Gary, 
Ind., Agota šuopienė, Chicago, 
111., apsilankė "Drauge", įsigijo 
įvairių leidinių ir kiekvienas 
įteikė po 4 dol. auką lietuviškos 
knygos palaikymui. 

x Jaunimo šventėje — Tryp-
tinyje dalyvaus aštuonios šokė
jų grupės. Pamatykime, pasi
džiaukime ir pasididžiuokime sa 
vo gražiuoju atžalynu. Bilietų 
kainos 7 dol. ir 5 dol.. gaunami 
pas grupių vadovus, komiteto 
narius ir Vaznelių prekyboje. 
Šventė įvyks balandžio 8 d., 
3 vai. popiet Jaunimo centro di
džioje salėje. (pr.). 

x lietuvaitės studentės no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing 
Home, Thnrber Road, Putnam 
Ct. 06260. (sk.). 

X KASA lietinių Federalinė 
Kredito Unija nuo š. m. kovo 
26 dienos persikelia į naujas pa
talpas. Naujas adresas: 2615 W. 
71 Street, teL 787-2110. Darbo 
valandos lieka tos pačios: nuo 
pirmad. iki penktad. — noo 10 
vai. r. iki 6 vai. vak. ir šeštad. 
nuo 10 vai r. iki 2 vaL popiet. 

(sk.) 
« Albinas KorkolK akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman t 
Renshaw. Inc. patarnauja ak
cijų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7016. 

(ak.) 

kias mintis pareiškė visi t rys 
to vakaro kalbėtojai — Vincas t 
Žiobrys, Algis Regis ir vysku- j 
pas Ansas Trakis. 

Vakarą trumpu įvadiniu žo-1 
džiu pradėjo Vincas žiobrys,! 
Maž. Lietuvos lietuvių draugi- Į 
los pirmininkas. Programą ves-! 

šiupinys — ne vien Donelai- j ti buvo pakviestas dr-jos vice-! 
čio -'Metuose" minimas gardus' pirm, Algis Regs. 
patiekalas, bet tradicija, burian- j M e p i n ę v a k a r c p r o g r a i n ą p r a . \ 
ti draugėn gimines ir kaimynus,; d ė j o E n i a 2 i o b r i e n ė & R a s a j 
kad prie bendro stalo susėdę B u n t i n a i t ė < vaizdingai perakai-
stiprintume vieni kitus kūniškai; t y d a m o s K r lDo!1elaičio "Metų" 
ir dvasiniai, skatintume plikti ^ ^ _ . .p a v a s a r . ; 0 balsus". Dai-
tautiniai stipriais, nepaisant ne-1 n i n i n k ė s A M o n a Buntinaitė ir! 
palankių gyvenimo sąlygų ir ap-1 E g ] ė R ū k š t e l y t ė , akompanuo-1 
Unkybių. Septynetą šimtmečių; j a n t N i j o I e i K u M t a i t e L n u o t a i - ! 
atlaikėme svetimųjų mus nutau-į ^ ^ p a d a i n a v o : « p i a u k i a saU 
tinti siekimo pastangas. Išlai-; ^ ^ _ š i n k a u g j -Rudens 
kykime lietuvybę, senolių papro- į d a i n ą „ __ M e n d e l a o n o b « ^ o r . 
čius ir viltį grįžti į laisvą tėvy-, m a „ __ P u c c i r i 0 p r i e d u i _ 
n ę _ Lietuvą, kurios ribose bū- : l l K a č i u d u e t ą . , _ R o s s i n i gmm 
tų ir visa Maž. Lietuva su Tilže, \ kūryhos m o n o l o g ą a p i e šeimy-

„ . - , . , . . . . , „ , jninio gyvenimo problemas atli-
X Uriolė Astrtene i š G r a n d i k o B n ) n ė V a r i a k o j i e n ė . yisas 
Rapids, Mich.. atvyks į Chica- į a m o s a t l i k ė j a s ^ u U e -
gą ir Bateeko Lietuvių kultu- Į ^ ^ ^jo& ^ y ^ 
ros muaejuje balandžio T d.. a ^ , o v a n o j o e I e m i s > 0 ^ ^ 
nuo 10 fld 12 vai. prieš pietus • d a l y v i a i ^ ^ ^ k ą ^ į d o m i ą 
ir nuo 1 iki 3 vaL po pietų turės ( p r o ą i š r e i š k ė n u o š irdžiais 
meniško margučių marginimo | p j o j ^ ^ 
pamokas. " 

I -

Rezervuotis vietas 
reikia iš anksto Balzeko Liet. 
kultūros muaejuje. 

X Skautorama Chicagos jau
nesniesiems skautams ir skau-

Pagerbiant visą gyvenimą lie-
tyvybei pašventusį vyskupą | 
Ansą Trakj. jo į vyskupus pa
kėlimo proga, trumpą sveikini
mo žodį tarė Vincas Žiobrys, o 

tems vyks sekmadienį, kovo 25 j Ema Žiobrįenė visų susirinku-
d„ Jaunimo centre. Visi jauni j gįų vardu jausmingai pasveiki-
skautaį-tės su savo vadovais,- \ n o poetės Juozes Vaičiūnienės 
vėmis mažojoje salėje renkasi į eilėraščiu. Vysk. A. Trakiui ir 
9:45 vai. ryto. Atidarymas 10 j G žmonai Adelei buvo prisegtos 
vai. r. Dalyvių pažymėjimų ir crėlės. Pagerbta buvo ir nese-
kaspinų įteikimas bei skautora- j niai Loyoios u ruversitete dokto-
mos uždarymas — 12 vai. Visi: ratą įgijusi buvusi Maž. Lietu-
dalyvauja pilnomis uniformomis. Į vos Lietuvii: dr-jos vicepirm. 

X Stasys Krosniunas, Tigard,! Karina Srupvtė. Padėka iš- \ 
reikšta ir draugijai spaudos' 
reikaluose taikinančiai Irenai į 
Regienei. Abi buvo papuoštos 
puikiais orchidėjų žiedais. 

Trumpą jspūdingą padėkos j 
Ont., Kanada, A. Petevičius, i žodį tarė vysk." A. Trakis. Jis j 
Hamilton, Kanada. K. J. Miški-! taip pat iš pirmosios lietuviškos Į 
nis, Rochester. N. Y., Aurelija I knygos — Mažvydo katekizmo į 
Balašaitienė, Cleveland Ht". j perskaitė maldą, po kurios visi 
Ohio. pasinaudodami Lietuvis- j sėdosi stiprur s gardžiu šiupiniu Į 

Oregon, Paulius Balčiūnas, Mis-
sion Viejo, CaL, A. Matas. To-
manga, CaL, J. Miliauskas, Wor-
cester, Mass., Adolfas Aidukas. 
Seminole, Fla., J. Paužuolis. 

kos knygos klubo papigintu iš
pardavimu, užsisakė įvairių lei
dinių už didesnes sumas. 

X Velykų pusryčiai Jaunimo , 
centre bus šiais metais balan- i 
džio mėn. 15 dieną. Verbų 
sekmadienį, 11:30 vai. ryto. No
rinčius pusryčiuose dalyvauti, 
kviečiami vietas užsisakyti iš 
anksto skambinant A. Pocienei 
tel. 776-0043 arba A. Paškienci 
424-5588 arba 434-3444. (pr ) . 

x Paieškoma* vyriškiu. Atsa-
komingas asmuo reikalingas ad 
ministracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fedr 
fal Savia«k TėL 847-7747. 

(ak.). 

ir kitais patiekalais 

Netrukus suskambo ir sma
gūs Ąžuolo Stelmoko Orkestro 
muzikos garsai, salės viduryje 
pradėjo suktis poros. 

Vakaras praėjo nuoširdžioje 
nuotaikoje. Dalyviai jautėsi 
lyg vienos didelės šeimos nariai 
susirinkę į metinę šeimos šven
tę ir reiškė padėką M. L. Lie
tuvių draugijos valdybai už šio 
vakarc surengimą. 

Buvo prisiminti ir šiame ren
ginyje negalėję dalyvauti. Susi
būrusius palaikyti mažlietuvišką 
tradiciją raštu sveikino Maž. 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pirm. Kristupas Kikutis su žmo
na Mėta, M. L. Rez. sąjūdžio 
buvęs ilgametis pirm. Martynas 
Brakas su šeima, nenuilstantis 
Maž. Lietuvos veikėjas Marty
nas Gelžinis. "Lietuvos pajūrio" 
redaktorius Ansas Lymantas, 
VTiko valdybos narys dr. Jonas 
Stikliorius ir kiti, o Jonas Ju-
zaitis iš New Yorko net auką 
atsiuntė. 

Dabartinę M. L. Lietuvių 
dr-jos valdybą sudaro: Vincas 
Žiobrys — pirm., Algimantas 
Kleinaitis, Ramūnas Buntinas, 
Algis Regis ir Vilius Trump-
jonas. IR 

LIET. TAUTINIŲ KAPINIŲ 
SKLYPŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS 
Susirinkimas įvyko š. m. kovo 

11 dieną Dariaus-Girėno salėje. 
Susirinkimas nebuvo gausus, bet 
gana produktyvus. Susirinkimą 
atidarė direkcijos prezidentas 
kun. Eugenijus Gerulis 1:30 vai. 
p. p. Pasveikino visus dalyvius 
ir paprašė minutei atsistoti ir 
tyliai pagerbti visus praeitais 
metais mirusius mūsų kapinių 
sklypų savininkus. Perskaitė 
tos dienos susirinkimui pritai
kytą dienotvarkę.kuriai dalyviai 
pilnai pritarė. Pasiūlė susirin
kusiems išsirinkti susirinkimo 
pravedimui pirmininką. Pirmi
ninku vienbalsiai buvo išrinktas 
Eugenijus Gerulis. Toliau direk
cijos sekretorius Matas Batutis 
perskaitė praeitų metų (1983) 
protokolą, kuris buvo priimtas 
?u mažu pataisymu. Po to sc-

— Andriukas Adomavičius, 
pirmo skyriaus mokinys Ger-
mantown Elementary mokyklo
je, "Cultural Arts" .'vonkurse 
laimėjo pirmą vietą, jo piešinys 
gavo "Honorable Mention" pla 
tesniame Shelby County kon

kurse ir dabar pasiųstas į val
stijos konkursą Nashville, Tenn. 
Andriukas yra Aivydos ir Vik
aro Adomavičių sūnus ir dabar 
su tėveliais gyvena Jackson, 
Miss. 

— Kalifornijos lietuvių radijo 
valandėlė džiaugiasi galėdama 
įgyvendinti savo seną troškimą 
— įjungti j savo gretas ir jau
nąją kartą. Šitas tikslas jau pa
siektas: perorganizuojant re
dakcinį kolektyvą šiems me
tams, jaanimo redaktorės parei
gas sutiko eiti jauna meninin
kė, puiki keraJtukė Livija Lipai 
tė. Jos valandėlė bus girdima 
kas penktą šeštadienį, nes, turint 
penkis skirtingus recLiktorius, 
radijo klubas sugeba įtikti daug 
įvairesnio amžiaus ir skonio 
klausytojams, kartu galėdamas 
pasidžis-igti labai plačiu visuo
menės 'Tnesiu ir parama. 

_ Į Philadelplują atvyksta 
Daiva Kezieuė su pranešima 
apie "Americans for Due Pro-
cess" organizacijos veiklą prieš 
neteisingai vedamas OSI bylas. 
"Americans for Due Process" 
įsikūrė teisiškai ir dokumentuo
tai įrodyti, kad OSI bylos veda
mos nesilaikant Amerikos teisi
nių įstatymų ir net prasižen
giant su koristitucinėmis žmonių 
teisėmis. Pranešimas bus sek
madienį, balandžio 1 d., apie 12 
vai. (po 10:30 vai. lietuviškų 
Mišių) Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, 19-ta ir Wallace St. 
Pranešimas bus pailiustruotas 
įdomiomis video juostomis. Šią 
jdemią popietę rengia Philadel-
phijos LB apylinkės valdyba. 
"American for Due Process" or
ganizacijoje Daiva Kezienė ats
tovauja JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybai. 

"ZiburMio' m<vr»0» 
naus Valdo darbą. 
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kretorius perskaitė direktorių j 
metinės veiklos raportą. 

Direktorių (kapinių) iždinin-
kas perskaitė papildomą finan-j 
sinį raportą. Alfredas Dargis 
pareiškė, jog raštiškas audito
riaus raportas visiems daly-j 
viams buvo įteiktas prieš susi
rinkimo atidarymą, o jis tiktai) 
keliais žodžiais jį papildo. Dar- j 
bų komisijos pirmininkas Vy
tautas Uznys raportavo apie 
visus didesnius kapinių gerovei 
atliktus praeitais metais dar
bus. Pareiškė, kad praeitais 
metais buvo įdėta daug darbo 
atremontavimui kapinių admi
nistratoriaus rezidencijos, kuri 
yra skersai gatvės nuo kapinių, 
ir kad rezidencija per apie 30 
metų buvo apleista — nieko ne
buvo taisoma. Atremontavimas 
kainavo arti 10,000 dol. Primi
nė, jog kontraktorius už dyką 
atvežė žemės nuo kelių taisymo 
ir namų statymo ir supila že
mose vietose nuo 81 St. iki 83 
St. pagal Cork Ave. 

Čia noriu priminti, kad prieš 
porą metų, kai mūsų kapinių 
ilgametis administratorius Sta
sys Kasias išėjo į pensiją, direk
toriai buvo pasamdę jauną lietu
vį Kęstutį Truškūną. Pirmus 
metus ištarnavo nevisai blogai, 
bet vėliau tiek apleido raštinės 
ir kitus darbus, kad direktoriai 
buvo priversti jį iš tų pa
reigų atleisti ir samdyti kitą. 
1983 metų vasario mėnesį buvo! 
pasamdytas naujas administra
torius — jaunas lietuvis Saulius 
Balsys. Naujas administrato
rius jau su pareigomis susipa
žinęs ir darbus atlieka gerai ir 
sąžiningai. Tikimės, kad jis 
mama gal ilgai administrato-
riajs pareigose kapinėse tar-
r.aus. 

Po visų raportų sekė klausi
mai ir afsakymai. Buvo gana 
gerų ,r rimtų klausimų bei su
manymų, bet buvo keletas ir 
r.<->vi«uii rimtų 

N^baig^MOse reikaluose šiame 
susirinkime buvo užbaigtas tę-
Besis konstitucijos papildymo 
ir j ai ai B V m " U ausunas. Per 
tren;'7 metus ėjęs galų gale su 
keletu pataisymų buvo beveiki 

vienbalsiai sklypų savininku pa
pildymas patvirtintas. Už kelių 
mėnesių bus nauja konstituci
jos knygelė atspausdinta lietu
vių ir anglų kalbomis. Senos 
konstitucijos knygelių jau visai 
mažai likę. 

Naujuose sumanymuose di
rektorių komisija susirinkimui 
pateikė sumanymą — įnešimą, 
kad būtų gražu ir reikalinga 
Tautinių kapinių 75-rių metų ju
biliejiniais 1986 metais išleisti 
istorinio pobūdžio knygelę ir gal 
surengti k •• ^ertą a r balių. Da 
lyviai tam pilnai pritarė i r įga
liojo kapinių direktorius tam 
darbui ruoštis ir įvykdyti. Bus 
daug darbo, bet jau pradžią tu
rime. 

Taipgi noriu priminti, kad 
1985 metais baigiasi kadencija 
5-kių dabartinių direktorių. Bus 
renkami 5 nauji arba perrenka
mi tie patys, jei jie sutiks i r jūs 
juos išrinksite. Kiekvienas skly
po savininkas turėtų apie tai 
rimtai pagalvoti ir pasistengti, 
kad būtų išrinkti toms parei
goms tinkami asmenys j direk
torius, nes nuo gerų direkto
rių priklauso visa kapinių gero
vė ir kapinių ateitis. 

Antanas Povilonis 

GRAŽUS 
PRIEŠVESTUVINIS POBCVIS 

Kovo 18 d., sekmadienį. Dai
nos svetainėje Julės Liutikienės 
ir Jūratės Juodvalkienės pastan
gomis buvo Danutei Juodvalky
tei priešvestuvinis pobūvis (Sho-
wer Party). kuriame dalyvavo 
apie 50 viešnių su gražiomis do
vanomis. 

Vėliau atvyko ir būsimi jau
nieji Danutė Juodvalkytė ir 
Juozas Kapacuiskas, kuriuos 
viešnios sutiko ritmingais ploji
mais. Nors buvo labai nuste
binti sutikę tokią staigmeną, bet 
tuoj įsijungė į bendrą poLivį ir 
vaišes, kur buvo suruošti puikūs 
pietūs. 

Po vaišių ir dovanų apžiūrėji 
mo bei gražių linkėjimų jaunie
ji nuoširdžiai padėkojo visoms 
viešnioms, rengėjoms ir mamy
tėms už suruoštą malonią staig
meną ir dovanas. Dalyvė. 


