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LKB Kronika Nr. 60 

Tiesos negalima 
nuteisti 

(Tęsinys) 
1983 m. gegužės 16 d. 10 

vai. Vilniaus Aukščiausiame 
teisme buvo pradėta nag
rinėti Garliavos gyventojos 
Jadvygos Bieliauskienės byla, 
J. Bieliauskienė kaltinama 
parašų rinkimu po pareiš
kimu KP CK pirmajam sekre
toriui Petrui Griškevičiui dėl 
tikinčio jaunimo persekio
j imo, b e n d r a d a r b i a v i m u 
„LKBK", vaikų būrimu į rate
lius bei organizavimu nacio
nalistinio turinio vaidinimų. 

Beveik visi teisme liudi
ninkais dalyvavę vaikai ir 
jaunimas J. Bieliauskienę 
charakterizavo kaip labai 
gerą, aukštos moralės tikin
čią moterį. Garliavos I-os vid. 
mokyklos direktorius Nausė
das savo parodymuose liu
dijo, kad J. Bieliauskienės 
nepažįsta, bet jau nuo 1979 m. 
pastebėjęs, jog vadovauja
moje mokykloje būriuojasi ne 
vienos klasės, t.y. įvairaus 
amžiaus mokiniai. Buvo gau
ta žinių, kad tikintys moki
niai renkasi kartu atšvęsti 
gimtadienių; priimtas nuta
rimas, kad tokiuose suėji
muose privalo dalyvauti vie
nas iš pedagogų. Direktorius 
paminėjo, kaip iŠ komjau
nimo išstojo mokiniai — 
Gluoksniai ir Artūras Slepko-
vas. Nemažai dėmesio savo 
kalboje jis skyrė Mindaugui 
Babonui, pasakojo, kaip Min
daugas savo mokykliniuose 
rašiniuose Dievą buvo pra
dėjęs rašyti didžiąja raide, o į 
mokytojų perspėjimus, kad tai 
yra bendrinis žodis ir jį reikia 
rašyti mažąja raide, atsakęs: 
„Jums tai gal ir bendrinis 
žodis, o man tikrinis". Kal
bėjo, kaip M. Babono rašinį 
apie taiką reikėjo net per
duoti atitinkamoms instan
cijoms. Teisėjui paklausus, 
kas vaikams darė tokį po
veikį, direktorius atsakė, kad 
jo manymu, buvęs Garliavos 
vikaras kun. Vaclovas Sta-
kėnas. 

J. Bieliauskienės gynimosi 
kalba, pasakyta 1983 m. ge
gužės 17 d.: 
„Seniai, labai seniai 
Užrašyta Rašte Šventam 
„Ir tarė sau kartą beprotis: 
— Nėr Dievo!.." — 
Išminčiai, pranašai, žyniai 
Giedojo psalmes, giesmes, 
Liepsnojo aukurai 
Galybių Dievo šlovei 

O tą nežmonišką vapėjimą, 
lyg juodą liepsną vėjas 
plaikstė 
Iš šimtmečio į šimtmetį, 
Kol gimė padermė liūdna, 
Kuri kartot panūdo 
Anuos nužudančius žodžius 
— Nėr Dievo! Dievo nėra!.. — 
Tiktai žmogus!.. — 
Jo nesukūrė joks dangus!.. — 

Ir nelaimingoji karta 
Uždėjo tiesai grandines, 
O melas išskleidė sparnus 

Keliolika metų pati sunkiai 
sirgau sunkia epochos liga — 
bedievybe... Skaudžias žaiz
das paliko sieloje šie metai ir 
davė rūsčią patirtį apie mir
tiną netikėjimo pavojų. Be
rods Gėtė yra pasakęs, kad 
žmogus daug praranda, nete
kęs turto, nepalyginamai 
daugiau nustoja, netekdamas 
garbės, ir beviltiškas vargšas 
tampa, prarasdamas tikė
jimą... Lietuva jau žino, ką 
reiškia netikėjimas! Jis Lie
tuvą jau atvedė prie kapo duo
bės. Liūdnas pasidaro žmo- , 
n i ų g y v e n i m a s , k a i 
bendravimo pagrindu tampa 
savimeilė, o gyvenimo tikslu 
— malonumų ieškojimas. 
Nepastebimai plinta girtuok
lystė, ištvirkimas — griūva i 
šeimos. Kiek daug šiandieną 
nelaimingų vaikų, jaunuolių, 
kuriems pasaulis šaltas, ny
kus nesvetingas. Gimdytojai 
gyvi, bet šeimos židinio nėra. 
Kas atpirks vaikų ašaras, 
skriaudas / širdgėlą, kas išgy
dys sužeistą prigimtį?! 

(Bus daugiau) 

Balandžio 6 d. į erdves vėl skris erdvėlaivis „Challenger". šioje kelio
nėje dalyv aus astronautai (iš kairės): Robert Crippen. George Nelson, 
James van Hoften, Terry Hart ir Diek Scobee. Jų apmokymas vyksta 
sėkmingai. 

Japonija stiprina 
ryšius su Kinija 

Kur turėtų būti 
Amerikos ambasada 

Je ruza l ė . — Izraelio parla
mento rinkimai, didžiųjų par
tijų vadams susitarus, įvyks 
liepos 23 d. Premjeras Sha-
miras norėjo rinkimus atidėti 
vėlesniam laikui, kol sustip
rės ekonomija. Darbiečių 
partijos vadas Perės reika
lavo ankstyvesnių balsavimų. 

Amerikos spaudoje vyksta 
debatai dėl Kongrese iškelto 
klausimo apie JAV ambasa
dos perkėlimą iš Tel Avivo į 
Jeruzalę. Abu svarbieji demok
ratų kandidatai į prezidento 
vietą: Hart ir Mondale žada 
ambasadą perkelti. Prezi
dentas Reaganas Dasakė, kad 
toks perkėlimas būtų labai 
neprotingas žingsnis. Jis net 
^ppaneigė h.»iimybės, kad tokį 
Kongreso nutarimą jis ve
tuotų. Vakarų Kranto, Jeru
zalės klausimas dar neiš
spręstas. Dėl tų klausimų turi 
derėtis Izraelis ir arabų šalys, 
pasakė prezidentas. 

Amerikos Arabų sąjungos 
pirmininkas Robert Joseph 
pasmerkė abu demokratų kan
didatus, kad jie, nežiūrėdami 
Amerikos interesų, viliodami 
Žydų balsus, žada įsteigti 
Amerikos ambasadą Jeru
zalėje. Tie kandidatai aukš
čiau stato žydų paramą už 

valstybės interesus, pasakė 
pirmininkas. 

Kaip žinoma, trečiasis kan
didatas pastorius Jesse Jack
sonas pasisakė prieš ambasa
dos perkėlimą. Jam nepritaria 
ir prezidentas. 

Izraelio spaudos sekretorius 
Avi Pazner pasakė, kad 
Amerikai būtų logiška turėti 
ambasadą Jeruzalėje, kuri yra 
Izraelio sostinė. Visi diploma
tai, kurių įstaigos yra Tel Avi
ve praleidžia daug laiko va
žinėdami, nes visos Izraelio 
ministerijos, išskyrus gyny
bos ministeriją, yra Jeru
zalėje. Izraelis yra vienintelė 
valstybė, kur Amerikos amba
sada yra ne sostinėje, bet 
kitame mieste. 

Izraelio mokslo ir technikos 
ministeris Yuval Neeman 
pasakė nesuprantąs, kodėl 
Amerika laiko ambasadą Tel 
Avive. Taip yra todėl, kad 
Amerika nepripažįsta Izraelio 
suverenumo Jeruzalėje. 

— Sen. Edward Kennedy 
pasakė, jog prezidento Rea-
gano administracija stumia 
Ameriką į dar vieną karą 
Centrinėje Amerikoje. Jis ra
gino Kongresą uždrausti 
vyriausybei siųsti kareivius. 

P e k i n a s . — Japonijos 
premjeras Nakasone viešėjo 
komunistinėje Kinijoje kovo 
23 - 26 dienomis. Jis susitiko 
su svarbiaisiais Kinijos va
dais ir susitarė pradėti plačią 
draugiškumo ir kooperavimo 
erą. Diplomatiniai sluoksniai 
šį abiejų valstybių užsianga
žavimą lygina su Europoje 
buvusiu Charles de Gaulle ir 
vokiečių kanclerio Adenaue
rio susitarimu po II Pasau
linio karo. Pripažįstama, kad 
Prancūzijai ir Vokietijai buvo 
lengviau užmiršti praeitį ir 
žengti kooperavimo keliu, nes 
abi valstybės turėjo panašias 
politines, ekonomines sis
temas, tas pačias kultūrines 
vertybes ir panašius siekimus. 

Japonija laikosi Vakarų de
mokratijos, pripažįsta laisvo
sios rinkos sistemą ir pluralis-
tinę visuomenę. Kinija yra 
komunistinė šalis. Didelis 
skirtumas abiejų šalių gy
venimo sąlygose. Kinija yra 
vieno bilijono šalis, atsilikusi 
pramonėje, valdanti didžiulį 
žemės plotą. Japonija yra iš
sivysčiusi pramonės valstybė, 
kurios dydis ir žmonių skai
čius lygus Kinijos vienos pro
vincijos dydžiui. 

Vienas japonas ekonomis
tas, važiavęs su Nakasone į 
Kiniją, kalbėjo, jog japonams 
reikia ieškoti naujų draugų, 
nes anksčiau ar vėliau Vaka
rų Europa ir Amerika ims boi
kotuoti japonų prekes, jos ga
minius. Jau dabar kyla daug 
ekonominių prieštaravimų. 
Japonijai teks pasukti į nau
jas rinkas, ieškoti naujų bičiu
lių. Čia ir kyla draugiškumo 
su Kinija svarba. 

Japonų premjeras aplankė 
kinų įmones, apžiūrėjo žemės 
ūkio komunas. Japonų spau
da pabrėžia didelius pasikei
timus kinų sistemoje. Ne
seniai pradėtas „moderni
z a v i m a s " l aba i r y š k i a i 
palietė kinų žemės ūkį. 
Komunose ūkininkai turi dau
giau laisvių. Jie gali auginti, 
ką nori, uždirbti pinigus, kaip 
nori ir juos išleisti, kur nori. 
Anksčiau tokios laisvės ne
buvo. Gyvenimo lygis spar
čiai kyla. Miestuose veikia 

laisvos turgavietės, kur vals
tiečiai pardavinėja savo pro
duktus. 

Valdžia bando įvesti pana
šias laisves ir pramonėje, nors 
čia sunkiau įgyvendinti lais
vosios rinkos principus. Ban
doma kopijuoti Vakarų Euro
pos ir Japonijos gamybos, 
administravimo būdus. 

Kinijos vadai ragino japonų 
delegaciją daugiau investuoti 
lėšų į Kinijos pramonę. Japo
nų bendrovės iki šiol yra in
vestavusios apie 20 mil. dol., 
kada Amerika investavo ketu
r i skar t d a u g i a u . J a p o n a i 
skundžiasi, kad dar nepakeis
ti Kinijos uždaros bendruo
menės įstatymai, nesutvar
kyti patentų, pajamų ir pelno 
mokesčių klausimai, o tai at
baido japonus biznierius. Dėl 
to skundžiasi ir kitų pramo
nės šalių atstovai. Kinai sku
ba savo įstatymus reformuoti, 
pritaikyti juos tarptautinės 
prekybos reikalams. Naka
sone pažadėjo Kinijai 2.1 bil. 
dol. paskolą lengvomis sąly
gomis ir žadėjo daugiau lėšų 
ateityje. Laukiama, kad drau
gystės ir bendradarbiavimo 
sus i t a r imas duos dvišalę 
naudą. 

Libija toliau 
ieško konfliktų 

Kai ra s . — Libijos dikta
torius Kaddafis paskelbė, kad 
atidaroma siena su Egiptu. J i s 
reikalavo, kad Amerika ati
trauktų savo jėgas iš Egipto ir 
Sudano. Jis kritikavo Egiptą, 
kuris per vienerius metus jau 
ketvirtą kartą prašė Amerikos 
žvalgybos lėktuvų AWACS. 

Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje Libijos užsienio 
reikalų ministeris Ali Treike 
kaltino Ameriką, kurios lėk
tuvų pasiuntimas esąs pro
vokacija. JAV delegacijos 
narys Clark pasakė, kad žval
gybos lėktuvai nėra agresijos 
ginklas, o tik stebėtojas. 

Egipto spauda ra to , kad 
Iibija vėl planuoja organi
zuoti žygį į Egiptą. Toks ci
vilių, neginkluotų masių žygis 
įvyko 1970 m. Tuometinis pre-

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Turkijoje sekmadienį pra
sidės NATO šalių gynybos mi-
nisterių pasitarimai. 

— FBI įsijungė į kvotą, kas 
pakenkė tradiciniam ^Ameri
kos skaučių pyragaičių, sau
sainių pardavinėjimo vajui. 
Aštuoniose valstijose pyragai
čiuose rastos adatos, stiklo šu
kės, smeigtukai.~Du vaikai 
susižeidė. Pyragaičių pardavi
nėjimą skaučių organizacija 
atšaukė. 

— Iranas pirmą kartą įsi
leido JAV televizijos kores
pondentą ir parodė pietinę 
fronto dalį. Irako lėktuvų puo
limai trečiadienį užmušė 47 
civilius, sužeidė 84. 

— Lenkijos žemės ūkio 
mokykloje Mietne prasidėjo 
darbas. Studentai boikotuoja 
klases. Įsileidžiami tik tie, 
kurie raštu pažadėjo neprotes
tuoti dėl kryžių pašalinimo. 

— Libane vėl prasidėjo ar
šios kovos tarp krikščionių ir 
musulmonų. Beirute žuvo 37 
žmonės. 

— Č i l ė j e m a s i n ė s e 
demonstracijose žuvo dar trys 
asmenys. Streikai vyksta San-
tiago, Valparaiso ir Concep-
cion miestuose. 

— Kinija paskelbė, jog Viet
namo karo lėktuvas skraidė 
virš Kinijos teritorijos. Prieš
lėktuvinė artilerija lėktuvą 
išvijo. 

— Turkijos savivaldybių 
rinkimus laimėjo valdančioji 
Tėvynės partija. 

— Kambodijoje Vietnamo 
šarvuočiai ir artilerija pradėjo 
didesnį puolimą prieš suki
lėlius. Į Tailandiją atbėgo dar 
12,000 Kambodijos pabėgėlių. 

— Peru sostinės kalėjime 
kilo riaušės, nužudyti keli įkai
tai, žuvo 19 kalinių. Kariuo
menė tvarką atstatė. 

— Beirute peršautas Pran
cūzijos diplomatas. J is ir li
banietis tarnautojas sunkiai 
sužeisti. 

Salvadoro rinkimai 
dar neaiškūs 

S a n Salvador . — Naujas 
prezidento Reagano ambasa
dorius Centrinės Amerikos rei
kalams Harry Shlaudeman, 
išvykdamas į tų šalių sos
tines, pasakė reporteriams, 
kad senatoriaus Hart reikala
vimas išvežti visas JAV jėgas 
iš Centrinės Amerikos per
duotų tas šalis marksistų - le-
ninistų režimams. 

Salvadoro rinkimų rezulta
tai dar nepaskelbti, balsai bus 
skaičiuojami dar kelias 
dienas. Iki šiol stipriausiai 
pasirodė krikščionių demokra
tų kandidatas Duarte, gavęs 
38 nuoš. balsų. Dešiniųjų 
atstovas d'Aubuisson turi apie 
33 nuoš. balsų. Trečiasis — 
Guerrero — surinko apie 24 
nuoš. 

Bijoma, kad antrieji bal
savimai tarp dviejų vadovau
jančių kandidatų atneš dar 
daugiau smurto veiksmų ir ne
tvarkos. Dešiniųjų organi
zacija Slaptoji Antikomunis
tinė Armija paskelbė, kad ji 
iš t i rs r inkimų pareigūnų 
elgesį. Ši grupė mano, kad ne
tvarka ir sąmyšis kilo dėl 
komunistų sabotažo. Kaltieji 
bus nubausti. 

i smerkia 
žydų įtaką JAV-se 

Ammanas. — Britanijos 
karalienė Elizabeta ir princas 
Pilypas, Edinburgo kuni
gaikštis, vieši Jordane, klu
bus penkias dienas. Tuo pačiu 
metu Britanijoje lankosi Izra
elio prezidentas Chaim Her-
zog. Izraelio spauda neslepia 
nepasitenkinimo, kad britų 
karalienė lanko Jordaną, o 
dar nėra aplankiusi Izraelio. 

Izraelio nuotaikoms nepa
dės ir BBC bei britų laikraš
čių paskelbta žinia, kad 
Jo rdanas , negavęs prieš
lėktuvinių raketų Ameri
koje, planuoja pirkti britų 
„Javelin" raketų už 130 mil. 
dol. 

Britanija palaiko artimus 
ryšius su arabų šalimis. Lon
dono bankuose naftos valsty
bės laiko savo pinigus, vyksta 
abišalė prekyba. Karališkoji 
britų šeima yra lankiusi Ku-
waitą, Saudi Arabiją, Quata-
rą. Daug arabų valdžios žmo
nių yra baigę britų mokyklas. 
Jų tarpe ir Jordano karalius. 

„Time" žurnalas paskelbė 
pasikalbėjimus su dviem svar
biais arabų vadais: Jordano 
karalium Husseinu ir Sirijos 
prezidentu Assadu. Karalius 
pabrėžė, kad santykiai su 
Amerika negali būti nor
malus, nes Amerikos Kongre
se Izraelis turi milžinišką 

Minos Nikaragvoje 
M a n a g v a . — Liberijos 

prekinis laivas buvo sužalo
tas minos Nikaragvos Corin-
to uoste. Vyriausybė pa
skelbė, kad miną padėjo 
Amerikos remiami banditai. 
Dvi organizacijos: Hondūre 
veikiančios Nikaragvos de
mokratinės jėgos ir Kostari-
koje veikianti Revoliucinė 
demokratinė santarvė pasigy
rė, kad minos Nikaragvos uos
tuose yra jų išmėtytos. 

Vasario mėn. minos nu
skandino du žvejų laivus, du 
sužalojo. Praėjusią savaitę 
sužalotas sovietų tanklaivis, 
olandų uosto gilintojas. Vakar 
Nikaragvos gynybos minis
teris Humberto Ortega Saa-
vedra išvažiavo į Sovietų Są
jungą ir Šiaurinę Korėją. Jis 
yra chuntos vado Daniel Orte
ga brolis. Ministeris paskelbė 
atsišaukimą į draugiškas 
šalis, prašydamas minų gau
dytojų, kurie išvalytų jo šalies 
uostus. Jis prašė ir kitų 
gynybos ginklų. 

Pikti debatai 
N e w Yorkas. — Trečia

dienį įvyko demokratų kandi
datų debatai, kurie buvo 
įtempti ir pikti. Mondale kal
tino sen. Hartą dėl kampani
joje naudojamų skelbimų, 
kurie kaltina buvusį viceprezi
dentą, kad tas pasiryžęs siųsti 
į mirtį jaunus amerikiečius. 
Jacksonas nesikišo į aštrius 
ginčus sakydamas, kad „jie 
todėl taip ginčijasi, kad jų 
politika panaši". Jiedu kalba 
tik apie Centrinę Ameriką ar 
Viduriniuosius Rytus. Niekad 
neminima Pietų Afrikos 
respublika, pasakė Jack 
šonas. 

įtaką, nors abejotina, ar ta 
įtaka tarnauja Amerikos inte
resams. Jis nebūtų planavęs 
pirkti Amerikos priešlėktu 
vinių raketų, jei būtų žinojęs, 
kad prezidentas turės eiti į 
United Jewish Appeal su
važiavimą prašyti pagalbos, 
kad jis galėtų tas raketas Jor
danu i pa rduo t i , p a s a k ė 
Husseinas. 

Kalbėdamas apie spaudimą 
Amerikos Kongresui perkelti 
JAV ambasadą iš Tel Avivo į 
Jeruzalę, karalius klausė, 
kodėl ši iniciatyva nekilo iš 
Izraelio vyriausybės, o kilo 
JAV Kongrese? Mes esame 
liūdnoje padėtyje, pasakė 
karalius. Izraelis gali gauti 
ginklų, paskolų, paramos be 
jokių klausimų. Izraelis turi 
veto teisę bet kam. ką JAV nu
taria daryti savo arabų drau
gams. Kodėl tokie dvigubi 
standartai? Kodėl Afganis
tane kovojantieji sukilėliai 
vadinami „mujahedinais", 
laisvės kovotojais, o palesti 
niečiai vadinami teroristais? 

Sirijos prezidentas Assadas 
irgi palietė Izraelio įtaką 
Amerikos pol i t ika i . J i s 
pasakė: .,Amerika duoda Izra
eliui apie 3 bil. dol. per metus. 
Kiekvienas izraelietis gauna 
po 1,000 dol. per metus iš 
Amerikos mokesčių mokėtojų. 
Trečiojo pasaulio valstybių 
tarpe apie 90 nuoš. gyventojų 
tiek per metus neuždirba. Dar 
blogiau, didelė tų lėšų dalis 
duodama ginklais, kurie nau
dojami žudyti mūsų žmones ir 
okupuoti mūsų žemes, pasakė 
Assadas. 

Jis apgailestavo, kad ara
bai neturi Amerikoje balsuo
tojų, kurie galėtų išrinkti pre
zidentą. Yra buvę tokių 
Amerikos prezidentų, kurie 
žiūrėdavo Amerikos interesų. 
o ne sionistų interesų. Toks 
buvo Eisenhoweris. Amerikos 
žydai išvysto spaudimą 
rinkimų metu. Tas spaudimas 
nenaudingas Amerikos inte
resams, bet — Izraelio inte
resams. 

P r e z i d e n t a s A s s a d a s 
nurodė, kad Amerika aiškin
davo, jog parama Izraeliui 
duodama išlaikant jėgos 
pusiausvyrą tarp žydų ir ara
bų. Atrodė, kad iš arabų fronto 
pasitraukus Egiptui, ta Araeri 
kos parama sumažės, tačiau 
įvyko priešingai, parama padi
dinta. Mes arabai netekome 
pusės savo jėgų. tačiau Izra
elio jėgos buvo padidintos, 
parama padidėjo. Po Iibano 
karo Sirijon atvyko Amerikos 
Kongreso delegacija. Aš jai 
pasakiau: jūs mums siūlote 
kalbėti apie taiką, o Kongrese 
vyksta debatai apie paramą 
Izraeliui, apie bilijonus do
lerių ekonominiams ir ka
riniams Izraelio reikalams. 
Jūsų žodžiai neturi pusiau
svyros, pasakė Assadas dele
gacijai. Jūs mums siūlote gra
žius žodžius apie taiką, o 
Izraeliui siūlote tankus, karo 
lėktuvus, artilerija ir dolerius. 
Kur čia logika, pasakė Sirijos 
prezidentas Assadas. 

zidentas Sadatas demonstra
cijos dalyvius apsupo ir sunk
vežimiais išvežė atgal į Libiją. 

Egipto prezidentas Muba-
rakas pasakė, kad jis svei
kintų tokį libiečių žygį j 
Egiptą, jei to žygio priešaky 
žygiuotų pats pulkininkas 
Kaddafis. 

— Sri Lankoje kariuomenė 
apšaudė tamilų minią, žuvo 10 
žmonių, 25 sužeisti. 

— Vak. Vokietijos social
demokratų partija reikalauja 
uždrausti visus buvusių nacių 
suvažiavimus. Šeštadienį He-
sene planuoja susirinkti Waf-
fen SS. 3-čio8ios tankų divizi
jos buvę kariai. 

KALENDORIUS 

Kovo 30 d.: Regulas, Kor
nelija. Danulis. Medą. 

Kovo 31 d.: Benjaminas, 
Balbina, Ginutis, Vartvilė. 

ORAS 

Saulė teka 5:39. leidžiasi 
6:12. 

Saulėta. temperat;';n\ dieną 
45 1., naktį 35 1 
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APŽVALGA 

PIRMENYBĖS 
J A U N I U K R E P Š I N I O 

VARŽYBOS 

Šį savaitgalį, kovo 31 — 
balandžio 1 d., Chicagoje, 

Marquette Parko (Fieldhouse) 
sporto salėje prie Kedzie ir 
Marąuette Rd., vyks Vidurio 
Vakarų apygardos jaunių 
krepšinio pirmenybės A, B ir 
C. amžiaus klasėse. 

Įdomios rungtynės dėl 
meistrystės Chicagoje turėtų 
būti tarp „Neries" ir „Lituani-
cos" B klasės komandų. 

„Žaibo" ir „Lituanicos" A 
klasės jauniai suves kovon 
ateinančių metinių SALFASS 
žaidynių Toronte favoritus. 

Rungtynės vyks šia tvarka: 
š e š t . , k o v o 3 1 d. — 
2 vai. p.p. „Lituanica" — 

„Neris", B kl., 
3 vai. p.p. „Lituanica" — 

„Neris", C kl„ 
4 vai. p.p. „Žaibas" — 

„Neris", A. kl. 

Sekm., ba l . 1 d. — 
11 vai. ryto „Žaibas" — 

„Lituanica", 
2 vai. p.p. „Lituanica" — 

„Neris". 

ASK „LITUANICA" 
APYGARDOS 

MEISTRAS 
P r a ė j u s į s a v a i t g a l į 

Clevelande įvykusiose Vidu
rio Vakarų apygardos vyrų 
krepšinio pirmenybėse ASK 
„Lituanica" komandos laimė
jo pirmąsias vietas abejose A 

•: ir B vyrų klasėse. 
Plačiau apie įvykį praneši

me a te inančioje „Sporto 
Apžvalgos" laidoje. 

LAUKO TENISO 
VARŽYBOS 

Chicagos Lietuvių Lauko te
niso klubo pravedamos „Rou-
nd Robin" varžybos įvyks šeš
tadienį, balandžio 7 d„ 7:30 
vai. vak. Willowbrook teniso 
klubo patalpose. Po varžybų 
— pabendravimas su užkan
džiais ir gėrimais. Dėl infor
macijų kreiptis vakarais į An
t a n ą Kuše l i auską , te l . 
434-2265. 

LIETUVIAI 
MARQUETTE 

PARKO LYGOJE 
Šį sekmadienį, bal. 1 d., 

Marąuette Parko vyrų krepši
nio lygos priešžaidyminiame 
rate, abi lietuvių komandos 
kovos su kitomis vietinėmis 
komandomis dėl teisės pakliū
ti į baigminį ratą. ASK „Litua
nica" žais 12 vai. r., o „Neris" 
1 vai. p.p. 

VAITONIO PAGERBIMO 
TURNYRAS 

NEW YORKE 
New Yorke kovo 25 d. įvyko 

Lietuvių Atleto klubo šachma
tų turnyras. 

LAK šachmatininkai kovo 
18 d. pradėjo Vaitonio pager
bimo turnyrą. Dalyvauja: Arū
nas Simonaitis, Edvardas 
Staknys, Vytautas Kulpa, 
Juozas Vilpišauskas, Linas 
Kudžma, Česlovas Janusas, 
Albinas Saka las , Zigmas 
Brižnikas. Po pirmojo rato 
Simonaitis, Staknys ir Kulpa 
turi po vieną tašką. Partijos 
lošiamos kas antrą sekma
dienį. 

Šachmatai 

A.A. R. ESTKĄ 
PRISIMENANT 

Marąuette Parko šachmatų 
klubo sekretorius R. Racaitis 
l a i š k e p r i s i m e n a a . a . 
šachmatininką Ričardą Estką, 
mirusį š.m. kovo 17 d. 

„ R i č a r d a s Es tka buvo 
" stiprus šachmatininkas ir kar

tais sutikdavo žaisti be bokšto 
a r va ldovės . J i s laikėsi 
šachmatų teorijos taisyklių 
ligi tobulumo. Priklausė 
Marąuette Parko šachmatų 
klubui maždaug trisdešimt 
metų ir tapo amžinu nariu. 
Kada jis uždarė savo pašto 
ženklų ir monetų krautuvę ir 
išėjo į pensiją Sunny Hills, 
Floridoje. Ten jis sudėjo savo 
šachmatus ir pasidavė visą 
gyvenimą žaistame žaidime su 
likimu". 

Ričardas Estka buvo vienas 
iš pranašiausių Chicagos 
lietuvių šachmatininkų. Jis 
priklausė „Perkūnui", kuris 
1952 m. tapo Chicagos lygos 
meistru. Vokietijoje dukart 
laimėjo Lippstadto miesto 
pirmenybes — 1947 m. ir 1949 
m. Gražiai užsibaigė žaidimas 
iš 1947 m. pirmenybių, 
kuriame jis baltaisiais nugalė
jo Kafertą. 

• 

M o m e n t a s i š A S K „ L i t u a n i c o s " ir D e t r o i t o „ K o v o " k r e p š i n i o 
r u n g t y n i ų . „ L i t u a n i c o s " A l g i s T a m o š i ū n a s ( o r e ) p u o l a 
k a m u o l i N u o t r . A l g i o K o r z o n o 

• - a b c d e f g h 

Dirstelėjus atrodo, kad 
juodųjų pulkai užtemdys 
baltųjų stovyklą. Tik va, ir 
sugriaudžia ten, kur nematyt 
debesų. 
19. Bdl-d5 f5-e4 
20. Bal-dl Rd7-e6 
21. Rel-a5 Vc7-b7 
22. Bd5-e5 Re6-b3 
23. Vc2-e4 Rb3-dl 
O dabar sužaibuoja! 
24. Re2-d3 ! g7-g6 
25. Be5-e7 

Juodąjį karalių partrenks 
26. Ra5-c3 arba 26. Be7-h7, 
tad Kafertas pasidavė Ričar
dui Estkai. 

Andrius Kulikauskas 

DIDMEISTRIŲ 
KOVA V I L N I U J E 

Vilniuje vykstančių varžy
bų penktajame žaidime Vasili
jus Smyslovas neprarado 
pusiausvyros ir iškovojo lygią
sias su Gariu Kasparovu. G. 
Kasparovas šiuo metu pirmau
ja 3,5-1,5. Šachmatininkas 
surinkęs 8,5 taško bus 
paskelbtas pasaulio meistro 
Anatolijaus Karpovo varžovu. 

Penktajame žaidime V. 
Smyslovas netikėtai gynėsi 
Anti-Merano gambitu, prieš 
kurį G. Kasparovas yra nese
niai iškovojęs įtikinančių 
pergalių. Senasis maskvietis 
pasiūlė anksčiau nematytos 
pėstininko aukos, kurios visgi 
G. Kasparovas nepriėmė. 
Karaliai atsirado atskiruose 
sparnuose. G. Kasparovas 
ruošėsi valdovės sparne savo 
bokštams pravesti kelią į 
juodąjį karalių, tad buvęs 
pasaulio meistras gynėsi savo 
pėstininkų pulkais. Juodųjų 
karaliaus dengėjai buvo toli 
pažengę, kada baltųjų valdo
vė prasiveržė ir užpuolė 
nebedengiamą karalių. Tačiau 
V. Smyslovui pavyko savo 
bokštais užimti centrines 
statmenas. Kada nusimainė 

Iš Lietuvos Padangės 

Dal ia Kutka i tė laimėjo 
Čekoslovakijoje 

Vilnietė gimnastė Dalia 
Kutkaitė, praėjusiųjų metų Eu
ropos meninės gimnastikos 
čempionė, tapo ir Čekoslo
vakijoje pasibaigusio tarptau
tinio turnyro nugalėtoja. Dalia 
Kutkaitė daugiakovėje su
rinko 39,40 balo, 0,4 balo pra
lenkdama an t ron vieton 
patekusią čekę D. Bošanską. 
D. Kutkaitė geriausiai pasiro
dė trijuose pratimuose. Atski
rose rungtyse Dalia buvo įver
tinta: su lanku — 19,55 balo, 
kamuoliu — 19,85, kuokelėmis 
— 19,75 ir kaspinu — 19,60 
balo. 

_ 
Imtynės 

A. Grybauskas ir R Racevi-
čius Maskvoje, tradiciniame 
tarptautiniame savigynos im
tynių turnyre, atletų sverian
čių daugiau kaip 100 kg. var
žybose užėmė trečiąją vietą. 

Slidinėjimas 
V. Mogenytė, Syktyvkare 

įvykusios Sov. Sąjungos slidi
nėjimo taurės varžybose, 10 
km nuotolį įveikė per 31 min. 
08,1 sek. Ji liko 10-toje vietoje. 
Varžybas laimėjo Sarajevo 
olimpinių žaidynių prizininkė 
R Smetanina 10 km nuotolį 
įveikdama per 30 min. 10,6 
sek. 

Badmintonas 
Ok. Lietuvos komandinės 

badmintono taurės varžybas 
laimėjo Kauno „Politech
nikos" moterys ir Klaipėdos 
„Granito" vyrai. 

Boksas 
Kaune vyksta Sov. Sąjun

gos jaunimo bokso čempiona
tas. Vilniaus „Darbo rezervų" 
boksininkas V. Rudikas, ant
rojo vidutinio svorio katego-

valdovės, G. Kasparovas 
n u p l ė š d a m a s p ė s t i n i n k ą 
suardė juodųjų grandinę, bet 
V. Smyslovas pravedė savo 
pėstininką d — statmena 
dviejų bokštų globoje. G. 
Kasparovas šį pėstininką su
laikė, tačiau negalėjo jo laimė
ti. Nors V. Smyslovas turėjo 
dviem pėstininkais mažiau, jis 
galėjo priversti G. Kasparovą 
amžinai kartoti tuos pačius 
ėjimus, tad žaidimas pasibai
gė lygiomis. 

A t i t i n k a m o s e moterų 
pirmenybėse I. Levitina 
pirmauja prieš L. Semionovą 
3-1. 

Andrius Kuliknu«h~-

rijoje nugalėjęs kaunietį D. 
Kasparavičių, jau užsitikrino 
bronzos medalį. 

Antrojo sunkaus svorio 
kategorijoje, kaunietis G. Juš
kevičius, nugalėjęs sovietinės 
kariuomenės atstovą A. Mo-
nastirliovą, iškopė į finalą. 

E I R O P O S 
STALO TENISO 
ČEMPIONATAS 

Balandžio 14-22 d. Maskvo
je įvyks XIY-tas Europos stalo 
teniso čempionato varžybos. 
Jose dalyvaus stalo tenisinin
kai iš 28 kraštų. Rungtynės 
p r a s i d ė s k o m a n d i n ė m i s 
varžybomis. 

FUTBOLO 
ENCIKLOPEDIJA 

Ispanijoje išleista futbolo 
enciklopedija. Šis šešių tomų 
leidinys yra 2200 psl. apim
ties. 

Futbolas svetur 
EUROPA 

Vėliausia Europos Super-
Cup (kada persirungia abiejų 
Europos taurių laimėtojai), 
kiek anksčiau laimėjo škotų 
FC Aberdeen įveikę vokiečių 
Hamburg SV 0-0 ir 2-0. Kiti 
ankstyvesni laimėtojai Ajax ir 
Anderlecht po du kartus, po 
kartą Aston Villa, Kievo 
„Dynamo". Liverpool, Not-
tingham Forest ir Valencia. 
Šios varžybos vyksta kas 
metai su mažomis išimtimis 

nuo 1972 metų. -Tos visai ne
įvyko 1974 m. ir 1981 metais. 

P IETŲ AMERIKA 
Pietų Amerikos indivi

dualinių kraštų futbolo pirme
nybėse Argentinos meisteriu 
tapo „Independiente", Brazili
joje Carioca (Rio) lygoje 
pirmauja „Flamengo", kuris 
jau ruošiasi ateinančiam 
sezonui. Jie įsigijo naują varti
ninką — garsųjį argentinietį 
Fillol su kuriuo Argentina išsi
kovojo Pasaulio futbolo meis
terio titulą. I brazilų „Fla
mengo" grįžta garsusis Zico, 
kuriam Italijoje ilgiau žaisti 
nebepatiko... Meksikoje kraš
to pirmenybėse pirmauja 
„ A m e r i c a " , Kolumbijoje 
„America" (Cali), Venezueloje 
dėl dvejų šimtų metų sukaktu
vinės taurės pirmoje vietoje 
stovi „Tachira". Ekvadoro 
krašto pirmenybėse varžosi 
d a r š e š i o s k o m a n d o s . 
Manoma, kad laimės „Nacio-
nal" (Quito) komanda, kurioje 
žaidžia tik Ekvadore gimę fut
bolo žaidėjai. Chilėje krašto 
pirmenybėse pirmauja Colo 
ir Cobreola. Čia taip pat 
Univ. Calolica ir O'Higgins 
kvalifikavosi 1984 metų Liber-
tadores Cup varžyboms, 
kurios paprastai sutraukia ge
riausias Pietų Amerikos fut
bolo klubų komandas. Boli
vijoje krašto pirmenybes 
laimėjo „Bolivar". Šį kraštą 
slegia ekonominiai sunkumai, 
kurie atsispindi ir sporte; to 
pasėkoje Bolivijoje yra už
drausta samdyti užsieniečius 
futbolo žaidėjus... 

MEKSIKA 
Meksikoje įvyks 1986 metų 

Pasaulio futbolo pirmenybės. 
Daugelis kraštų jau dabar 
mėgina vietines sąlygas, žai
džiant su Meksikos rinktine ar 
vietinėmis žymesnėmis fut
bolo klubų komandorais. Pir
moji atvyko Švedija, kuri čia 
pralaimėjo Meksikai 0-2 ir 
vėliau laimėjo prieš „Guądala-
jara" 1-0. Po to atvyko 
Kanada, kuri pralaimėjo Mek
sikos „B" rinktinei net 0-5. 
Meksikos rinktinę treniruoja f 
prieš vienerius metus čia atvy
kęs jugoslavas B. Milutinovic 
— naujas Meksikos rinktinės 
treneris — vadovas. Meksi- . 
kiečiai klubų komandų tre-" 
neriai reiškia nepasiten
kinimą dėl jiems parodyto 
nepasitikėjimo. Meksikos 
olimpinę rinktinę treniruoja | 
meksikietis treneris. Meksikos 
rinktinės žaidėjams sukilus 
prieš vietinį trenerį ir atsi
sakius žaisti — treniruotis 
toliau, atitinkami vietiniai 
organai pagrasino jų suspen
davimu visam gyvenimui; žai
dėjai sugrįžo į žaidimo aikštę... 

AZIJA 
Azijoje Japonijos futbolo 

meisteriu tapo Yomiuri FC 
(Tokyo). Čia beveik visos fut-
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bolo komandos yra vado
vaujamos bendrovių arba 
mokyklų ir tik tie žaidėjai gali 
žaisti už savo komandą, kurie 
dirba tose bendrovėse arba 
lanko kursus tose mokyklose... 

V. K r i k š č i ū n a s 

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

2436 VV. Lithuanian Piaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJA Y BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

Specialybė vidaus l igos 
2434 VVest 71st Street 

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

DR. K. 6. BALUKAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n e C h i r u r g i j a 

6 4 4 9 S o . Puiaski Road (Cravvford 
M e d i c a l Bu i ld ing ) . T e l . LL 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr . 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 
2709 VVest 51st Street 

Tel . — GR 6-24O0 
T a i pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai 

Ot» 735 4477. **i 246 0067 arba 246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVV IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6 4 4 9 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
D A N T Ų G Y D Y T O I A S 

4 6 0 0 VV. 1 0 3 St . O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV e3rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirrr. ir ketv 12—4 

o—8 antr 12— o. oenkt 10—12. 1 —1> 

DR. VILIUS KUKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clmic 
2 1 7 East 127 St., Lemonl. III. 

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

Vai. pagal susitarimą. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K 5 A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Puiaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

N a m ų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, iii . 6 0 1 2 0 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7-6000 , R e z . G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos,pagal susitarimą 

Kylančio* tenisininkės Rūta ,r Audra Tallat Kelpaaitėa 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai . pirm , antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai pupit-t ir 6-8 vai vak 
Trec ir šešt. uidarvta 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia j vakarus nuo Hariem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

0R. IRENA KTRAS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 59 S t . , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

Valandos pagal sus i tar imą — Pirm 
antr trti . ketv ir šeštad 

Te l . o f i s o ir buto: O L y m p i c 2 - 4 1 5 9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

Dr. Juozo Meškausko ofisą pereme 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

C 

3 iki 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRI'RCIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 . 
Sėst pagal susitarimą. ) 

Ofiso tel. 776-2880, rex. 448-5545 

P P , 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAOCŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 8I»t Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p 
Ofteo tel. RE 7 H M ; reild. 239-2919 

Of i so tel. 434-2123, namu 448-6199 

0R. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 We* 7 1 * ftraat 
Pirm., antr , ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs . tel. 596-316*; naai* J » I - 3 7 7 2 

DR. PETRAS 2U0IA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We*» *3rd Street 
Vai : pirm . antr kerv ir penkt 

2-6; teitaAeniato pagal •uaitariir* 



• Po OSI pareigūnų sėdynėmis 
KURIAMA UGNELĖ 

Kas šiuo metu dedasi su teikta (nors vienas toks projek 
JAV Teisingumo departa- *«f minėtame Georgetown 
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mento Ypatingųjų kvotų įstai
gos (OSI) bylomis prieš prieš 
lietuvius? 

Jų, tų bylų (siekiančių 
nepiliečius deportuoti, o pilie
čius pirmiausia nupilietinti ir 
paskui deportuoti), yra apie 
10. Kazys Palčiauskas pirmo
joje instancijoje pralaimėjo; 
jam tapo atimta pilietybė. Jo 
advokatai sprendimą padavė 
apeliacijon. Juozas Kungys 
pirmojoje instancijo laimėjo — 
ir jam pilietybė nebuvo atim
ta (kaip tik dėl to, kad teisėjas 
atmetė prieš jį nukreiptus 
s o v i e t i n i u s p a r o d y m u s ) . 
Valstybės gynėjai (OSI) 
sprendimą taip pat apeliuoja. 
Tuo tarpu visų kitų (lietuvių) 
bylose dar jokio sprendimo 
nepasiekta. 

Kiek blogesnė padėtis su kai 
kuriomis prieš ukrainiečių, 
estų bei kitų tautybių asmenis 
užvestomis bylomis. 

Kaip į visa tai reaguoja JAV 
įsikūrusios paliestųjų tauty
bių bendruomenės? Beveik 
visos jų turi įsisteigusios 
g y n y b o s fondus , kur ie 
naprastai ribojasi gynybai 
reikalingų lėšų telkimu, pvz. 
Lietuvių teisėms ginti komi
tetas. Kai kuriose bendruo
menėse taip pat reiškiasi ir 
platesnių užmojų vienetai, 
renkantieji dokumentaciją, 
siekiantieji paveikti viešąją 
opiniją, Kongresą. Tarp lietu
vių tuo jau seniai rūpinasi 
JAV LB Visuomeninių reika
lų taryba, kiti veiksniai bei 
pavieniai asmenys, pvz. adv. 
Povilas Žumbakis ir jo 
bendradarbiai. Kadangi prieš 
visų Rytų Europos tautybių 
asmenis nukreiptųjų bylų 
problemos daugmaž vieno
dos, yra susikūręs (daugiausia 
lietuvaičių . Rasos Razgaitie-
nės ir Daivos Kezienės inicia
tyva) ir tarpetninis komitetas 
„American8 for Due Process", 
kuriame atstovaujamos visos 
paliestosios tautybės ir kuris 
telkia bei skelbia informaciją 
visų OSI užvestų bylų klausi
mais. Kaip tik šitokios infor
macijos pasidalinimo tikslu 
Americans for Due Process ir 
surengė vasario 4-5 d. George- siąjį tribunolą, teisininkų 
town universitete gerai organizacijos vadovybę ir 
pavykusį visų tautybių atsto- spaudą. Sia žingsnis ta ip 
vų po l i t i n į - i n fo rmac in į pat a t l ik tas . Kaip jrgi vakar 

universiteto seminare buvo 
adv. Davido Springerio, Liudo 
Kairio gynėjo, pristatytas 
seminaro dalyvių dėmesiui). 
Pirmiausia tam reikia paruoš
ti dirvą. Dirvos gerai neišpu
renus, ir vaisius bus blogas. O 
ką tai reiškia „paruošti dir
vą"? 

Pats primasis žingsnis — 
prieinama forma sutelkti 
dokumen t inę medž iagą , 
įtikinamai parodančią, kad 
OSI iš tiesų „blogai elgiasi". 
Šis žingsnis jau a t l ik tas . 
Vakar dienos laidoje pranešė
me, kad adv. Žumbakis su 
savo bendradarbiais parengė 
platų rinkinį dokumentų, 
paremiančių šias tezes: 1. OSI 
valdininkai yra užmezgę arti
mus profesinius ir asmeninius 
ryšius su Sovietų Sąjungos 
prokuratūra, teikiančia OSI 
įstaigai kaltinamąją medžia
gą, nukreiptą prieš Sovietų S-
gos politinius priešus; 2. šią 
kaltinamąją medžiagą OSI 
įstaiga priima be jokių abejo
nių ar rezervų kaip pagrindą 
JAV teismuose byloms užves
ti; 3. politinėse bylose sovie
tinė prokuratūra tačiau veikia 
kaip sovietinių saugumo 
organų įrankis ir yra jų 
m a n i p u l i u o j a m a be i 
kontroliuojama; 4. dėl to šioji 
sovietų prokuratūros pakišta 
ir OSI naudojama medžiaga 
yra iš esmės nepatikima, ką 
priedo patvirtina sovietinės 
teisės ekspertų liudijimai, 
tiesioginė tos medžiagos anali
zė bei vienu atveju ir 
federalinio teisėjo nuospren
dis; 5. nepaisant to, OSI 
valdininkai šį savo bendradar
biavimą — per sovietų 
prokuratūrą — su sovietiniais 
saugumo organais yra pakar
totinai paneigę ir bandę 
nuslėpti nuo savo tiesioginių 
viršininkų, JAV Teisingumo 
departamento aukštųjų parei
gūnų, nuo prezidentūros ir nuo 
Kongreso bei visuomenės 
akių. 

Antrasis žingsnis — šia 
d o k u m e n t i n e m e d ž i a g a 
aprūpinti įstatymų leidėjus, 
įstatymų vykdytojus, Vyriau 

seminarą, kuriame, seminaro 
nuotaikoms pr i ta rdamas , 
kalbėjo ir buvęs „Look" žur
nalo politinis korespondentas 
Warren Rogera. (Pastarojo 
dėka nacionalinėje spaudoje 
net trimis straipsniais prisiš
liejo ir žymusis kolumnistas, 
buvęs prez. Nixono bendra
darbis Patrick Buchanan.) 

Kogi šis sąjūdis, susilau
kiąs vis didesnės įtakingų 
amerikiečių paramos, iš tikrų
jų siekia? Reikia pabrėžti, jog 
jis anaiptol nesiekia to, kad 
OSI veikla būtų iš viso 
sustabdyta, kad nebebūtų 
ieškomi ir atsakomybėn 
traukiami Amerikon atvažia
vę karo nusikaltėliai. To 
reikalauti neįmanoma poli
tiniais sumetimais ir galbūt 
net nepate is inama mora
liniais. Reikalaujama tik to, 
kad ieškant, tardant ir teisiant 
tais nusikaltimais apkaltin
tus asmenis, nebūtų pažei
džiami JAV teisiniai nuosta
t a i . O tų p a ž e i d i m ų 
atrandama daug. Be to, atran
dama, kad kai kurie iš tų 
nuostatų, net tada, kada jų 
prisilaikoma be priekaištų, 
nesiderina su JAV konstitu
cijos dvasia. Todėl reikalau
jama, kad JAV Kongresas, 
kuris turi absoliučią galią 
leisti bei keisti visus su 
im ig rac i j a , p i l ie tybe i r 
deportacija susijusius įstaty
mus, tuos nuostatus atitinka
mai pakeistų, juos labiau 
priartindamas prie konstitu
cijos dvasios. Tai ir viskas. Kita 
vertus, tai labai daug, ir kelias į 
tikslą gana sunkus. 

Ligi šiol jokio konkretaus 
siūlymo, kaip Kongresas turė-

arkivyskupijo8 kurijos atsto
vas. Žodžiu sveikino ir Balfo 
pirm. M. Rudienė. Perskaityti 
raštu gauti sveikinimai: JAV 
prezidento R. Reagano, 
Connecticuto valstijos guber
natoriaus W. A. O'Neill, sena
toriaus L. Weicker, Lietuvos 
pasiuntinio Washingtone — 
dr. S. Bačkio, Lietuvos gen. 
konsulo New Yorke — A. 
Simučio, JAV LB krašto pirm. 
dr. A. Butkaus ir kai kurių 
kitų. Už sveikinimus, kurie 
susirinkusiųjų buvo priimti 
garsiais plojimais, padėkojo 
minėjimo rengimo komiteto 
pirm. inž. Ig. Budrys. J is taip 
pat sveikino vakarienei-ban-
ketui susirinkusius ir dėkojo 
visiems prie šventės ruošimo 
prisidėjusiems bei dalyviams. 

Po vakarienės, norintieji ga 
Įėjo ir pasilinksminti, nes gro
jo geras šokių orkestras. 

Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties minėjimas Hartfordo Šv. Juozapo katedroje kovo 4 d. 
Nuotr. W. Lawrence 

DIDINGAS ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

pranešėme, P. Žumbakio 
sudarytas talkininkų kolek
tyvas (maždaug 25 asmenys) 
kovo 28 d., mažomis grupėmis 
pasiskirstęs, aplankė kiekvie
no kongresmano ir senato
riaus įstaigą ir kiekvienai įtei
kė minėtą j į d o k u m e n t ų 
rinkinį. Rinkinys taip pat 
į t e i k t a s p r e z i d e n t ū r a i , 
vyriausiajam prokurorui, 
Vyriausiojo tribunolo pirmi
n inku i , A m e r i c a n Ba r 
Association pirmininkui, kai 
kuriems žymiesiems kolum-
nistams ir visiems naciona
linės spaudos, televizijos' bei 
r ad i jo k o r e s p o n d e n t a m s 
Wa8hingtone. Vadinasi, me
džiaga plačiai paskleista ten, 
kur reikia. 

Parengus ir paskleidus OSI 
demaskuojančią dokumentinę 
medžiagą, sekantis žingsnis 
būtų suorganizuoti platesnės 
visuomenės spaudimą, kad 
Kongresas į ją atkreiptų tinka
mą dėmesį. (Kaip jau minėta, 
JAV LB ir kitų tautybių 
o r g a n i z a c i j o s a t s k i r u s 
kongresmanus klibina jau nuo 
1979 m., kada OSI susikūrė, 
tačiau kadangi ligčiol eita 
palyginus tuščiomis ranko
mis, tai ir nebūta rezultatų.) 
Kongresas OSI veiklai suteikė 
mandatą, tad jo pareiga 
prižiūrėti, kad toji veikla būtų 
Svari ir be priekaištų. Užtat 
įteikiant jo nariams minėtus 
dokumentus, jie buvo palydėti 
su prašymu, kad Kongresas 
im tųs i OSI p a r e i g ū n ų 
apklausinėjimo (oversight 
hearings). Jeigu tokius „hyrin-
gus" pavyktų išgauti, tai atsi
vertų proga ir tolimesniems 
ujimams, kaip pvz bandy-

Šv. Kazimiero, Lietuvos glo
bėjo, 500 metų mirties minėji
mas Hartforde, Connecticuto 
valstijoje, buvo didingas. 
Minėjimas atliktas dviejų 
dienų įvykiais — renginiais. 

Minėjimas pradėtas kovo 3 
d., šeštadienį, 2 vai. p.p. Bush-
nell amfiteatre, esančiame 
prie valstijos kapitolijaus 
Hartforde, menine programa. 
Programą atliko 3 meninės 
grupės: Toronto vyrų choras 
„Aras", Clevelando Čiurlionio 
kanklių ansamblis ir lietuviš
kų tautinių šokių ansambliai 
— Tryptinis iš New Yorko, 
Vėtra iš New Haveno ir Berže
lis iš Hartfordo, pirmaujant 
pastarajam. 

Aro choristai, apsirengę vie
nodos spalvos rūbais, kas la
bai tiko ansambliečiams 
scenoje, vadovaujami muziko 
V. Verikaičio ir akompanuo
jami muziko J. Govėdo, pra
džioje pagiedojo tris giesmes 
šv. Kazimiero garbei, o po to 
pasigėrėtinai padainavo 6 
lietuviškas dainas. Tuo bai
gėsi pirmoji choro programos 
dalis, kurią atliko solistai 
pavieniai, po du ar tris, 
virtuoziškai pagrodami ketu
ris dalykus. 

Tada vėl ariečiai išėjo su 
antrąja chorui parinkta pro
gramos dalimi — septyniomis 
dainomis, daugiausia lietuvių 
kompozitorių, nors pora buvo 
ir nelietuvių komponuotos, bet 
labai tiko programos turiniui. 
Pabaigoje publika išprašė dar 
priedą, ir choras pagiedojo 

mirštančio aro giesmę. Arie-
čius sekė antroji kanklininkų 
paruošto koncerto dalis. An
samblis, diriguojamas O. 
Mikulskienės, pagrojo 4 kank
lėms sukurtus kūrinius. Kank
lių ansambliui priklauso ir 
sekminių rageliai bei kontra-
basinės kanklės. Jais grojan-
tieji jau pirmoje programos 
dalyje buvo groję solo, o čia 
dalyvavo ansamblio progra
moje. Tiek choro, tiek kankli
ninkų programos buvo gerai 
paruoštos ir atliktos pasigėrė
tinai. Garbė ansambliams! 

Po trumpos pertraukėlės ėjo 
tautinių šokių šokėjų šokami 
šokiai. Kai kurie šokiai pašok
ti visų trijų ansamblių kartu. 
Po vieną šokį pašoko kiekvie
nas ansamblis atskirai, o porą 
šokių — dviejų ansamblių 
šokėjai. Iš viso pašokti 7 tau
tiniai šokiai. Šokiams grojo 
Hartfordo muzikų grupės or
kestras, bet muziką orkestrui 
paruošė muz. Jurgis Petkaitis. 
Šokėjų grupėms vadovauja: 
Hartforde — Dalia Dzikienė, 
New Yorke — Jadvyga Matu
laitienė ir New Havene — Rū
ta Jurkevičiūtė-Mickūnienė. 
Tikrai malonu matyti darnų 
lietuviškų šokių atlikimą 
tautiniais rūbais apsirengu
sių jaunų žmonių, nors dau
gelis neįsivaizduoja, kiek pa
stangų tam reikia. Ačiū šo
kėjams ir vadovams. 

Meninė programa baigta 
visų meninės programos atli
kėjų pasirodymu scenoje, kur 
ariečiai sugiedojo „Lietuviais 

esame mes gimę", ir choristų, 
ansambliečių ir visų dalyvių 
(juos pakvietus) sugiedota, vi
siems atsistojus, „Lietuva 
brangi". 

Meninę programą atliekant, 
daug kas pasigedo nors trum
pų paaiškinimų tiek dainoms, 
tiek kanklių muzikai, tiek šo
kiams. Tiesa, programos kny
gelėje numatyti atlikti daly
kai buvo surašyti, bet ne visi 
paspėjo knygelę įsigyti, o tu
rintieji — dėl tamsos salėje ne
galėjo paskaityti. Visa pro
grama, bendrai imant, buvo 
labai gražiai atlikta, neper
krauta, kėlė pasitenkinimą ir 
tautinį pasididžiavimą. Ačiū 
programos atlikėjams ir va
dovams. Meninės programos 
pamatyti ir ja pasigėrėti susi
rinko amfiteatran apie 1000 
žmonių. 

Tos pačios dienos vakare 
puošniame La Renaissance 
restorane East Windsore, ke
lios mylios nuo Hartfordo, 
daugiau kaip 500 asmenų susi
rinko vakarienei-banketui. 
Pradžioje duota laiko atvyku
sių susipažinimui ir pabend
ravimui, naudojantis bufeto 
užkandžiais ir silpno ar stip
raus išgėrimo stiklu. Vaka
rienė pradėta 7 vai. palaimi
nimo malda, sukalbėta vieno 
dalyvio kunigo. 

Sekė minėj imo-šventės svei
kinimai. Arkivyskupo John F. 
VVhealon, sveikstančio po ope
racijos ir negalinčio dalyvau
ti, vardu atsiprašė ir minėji
mą bei dalyvius sveikino 

Religinė minėjimo 
dalis 

Kovo 4 d., šv. Kazimiero 
šventės dieną, sekmadienį, 
vyko religinė programos dalis. 
Minėjimo šventėn atvykę 
dalyviai, kurių buvo ir iš toli
mesnių Amerikos rytinio pa
kraščio vietovių, pvz.: Kenne-
bunkporto, Bostono, New 
Yorko ir kit., susirinko arki-
diecezijos mokykloje, kuri yra 
gretimas pastatas nuo Šv. 
Juozapo katedros. Iš mokyk
los sudarytomis po kelis žmo
nes eilėmis dalyvių eisena 
išėjo į gatvę ir ja nužygiavo j 
katedrą. Gatvės gabalas buvo 
neilgas nužygiuoti, bet proce-
sininkų srovė, vienu galu pri
pildydama katedrą, o kitu ga
lu vis plūsdama iš mokyklos, 
sudarė įspūdingą vaizdą. Pro-
cesininkai nešė ir plakatų, 
kurių vieni reiškė garbę šv. 
Kazimierui, kiti prašė šv. Ka
zimiero gelbėti Lietuvą, treti 
vaizdavo dabartinę Lietuvos 
priespaudą ir lietuvių kan
čias. 

Eiseną ir plakatus filmavo 
spaudos ir televizijos reporte
riai, jie ir apklausinėjo kai ku
riuos eisenos dalyvius. Eise
noje dalyvavo netoli pusantro 
tūkstančio žmonių. 

Procesin inkams užpildžius 
katedrą, 2 vai. p.p. atlaikytos 
šv. Mišios, dalyvaujant pa
čiam arkivyskupui John F. 
Whealon, bet dar tik sveiks
tančiam po operacijos ir ne
galinčiam koncelebruoti. Šv. 
Mišias koncelebravo 3 arki
vyskupijos vyskupai, vado
vaujant Hartfordo vyskupui 
John F. Hackett, daug lie
tuvių kunigų, tiek iš lietuviš
kų parapijų, tiek iš vienuoly
nų. Mišioms patarnaujantieji 
buvo surinkti iš įvairių lietu
viškų parapijų ir vienuolynų. 

(Bus daugiau) 

LAISVĖS STATULOS 
REMONTAS 

1884 metais liepos 4 -tą die
ną. JAV nepriklausomybės 
paskelbimo proga, prancūzų 
tauta padovanojo milžinišką 
statulą, vaizduojančią moterį 
su knyga vienoj rankoj ir de
gančiu fakelu antroj. 

Statula, išstovėjusi kone 
šimtą metų prie New Yorko 
uosto įėjimo, milijonams atei
vių pasiliko laisvės simboliu. 
Ne vienam iš mūsų ji įkvėpė 
pasitikėjimą ir džiaugsmą, ka
da, išvarginti karų ir stovykli
nio gyvenimo, iškėlėme koją į 
tą aukso šalį. 

Pats projektas buvo sukur
tas tuo laiku žymaus skulpto
riaus Frederic Auguste Bart-
holdi. Statulos griaučiai buvo 
sukonstruoti A.G. Eiffel, kuris 
suprojektavo ir Paryžiaus Ei
felio bokštą. Labai buvo susi
kompromituota, kada neatsi
rado lėšų pedjestalui pastatyti. 
Visuomenė tam projektui bu
vo abejinga. Visokie vajai ne
davė užtenkamai pajamų. Ir 
tik, kada J. Pulitzer, pats emi
grantas, kreipėsi per savo laik
raštį N.Y. World į skaitytojus, 
suplaukę penketukai ir dešim
tukai viršijo 100,000 dolerių. 

Statulos pedjestale yra kel
tuvas, kuris užkelia lankyto
jus į 150 pėdų aukštį- Pačios 
statulos viduje yra dveji spi
raliniai laiptai su pailsėjimų 
suolais. Pats fakelas yra 305 
pėdų auštyje ir 19 lempų duo
da 13,000 žvakių stiprumą. 
Karūnoje yra langai, pro ku
riuos vienu metu gali 25 žiūro
vai grožėtis apylinkių vaiz
dais. Tai didžiausias ir 
aukščiausias skulptūros kūri
nys pasaulyje. 

Remonto lėšų telkimui ini
ciatyvos ėmėsi Kodak kom
panija. N.Y. Grand Central 
stotyje Kodak pagaminta mil
žiniška spalvota skaidrė aiš
kiai rodo laiko ir oro permai
nų padarytą žalą. Numatyta 
remonto sąmata siekia 230 mi
lijonų dolerių. Kodak deda vil
tis, kad darbas bus užbaigtas 
šimtmetinėms 1986 metų iš
kilmėms. 

Edmundas Jakaitis 

ANGLAI KEIČIA 
BODĄ 

Anglijos statistikos tarnyba 
paskelbė metraštį "Britanija 
83". Galima konstatuoti, kad 
nors britai ėmė kurti šeimas 
žymiai vyresnio amžiaus, sky
rybų skaičius sparčiai auga. 
Lyginant su 1960 m., Britani
jos salų gyventojai ėmė ma
žiau rūkyti (daugiausia sau
godami sveikatą). Alkoholis 
priešingai — tapo labiau pa
mėgtas, nors kaip ir anksčiau 
gėrimų tarpe pirmauja alus. 

tų įstatymą pakeisti, dar nė mui pagerinti imigracijos ar 
vienam Kongreso nariui nepa- pilietybės įstatymus. m. dr. 

KELIONĖ 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE 
AGOTA SUOPIENĖ 

Iš čia autobusu į Niko. Čia yra šintu šventovė. 
Apavą paliekame prie durų ir einame į vidų. Apžiū
rėję šventyklą, išklausę vadovo aiškinimų, susė
dame, nes žada kažką parodyti. Aplink sukinėjasi 
šmaikščios mergaitės, matyti, kam nors ruošiasi. 
Pasirodo mergaitės su kardais ir varpeliais. Jos 
šoka Niko Kagūra. Tai jų religinis šokis. Dar 
aplankom muziejų ir einame arčiau kalnų į Kanaga 
viešbutį priešpiečių. O čia ir sniego pabarstyta. 
Valgo čia daugiausia žuvį ir kitokius jūros gyvius. 
Mėsa esanti labai brangi. Po priešpiečių kitu trau
kiniu išvažiuojame į Asakusą. 

Grįžtame pavargę, bet pilni įspūdžių. Prava
žiuojame Tokio Disneyland, įvairiom šviesom 
apšviestą Ginza rajoną, Kabuki ir jau viešbutyje, 
atseit, namie. Papietavę tvarkomės lagaminus, nes 
rytoj jau išvyksime į Kiniją. Kai kurie keliauninkai 
dar nejaučia nuovargio, nes žada ir geišas 
aplankyti. 

Lapkričio 30 d. 5:45 ryto išvažiuojame į Naritą 
aerodromą. Susitvarkę su lėktuvų bilietais, vėl 
esame Japonijos lėktuve. Sayonara. I/ekiam Kini-
jon. 

Pusryčiai lėktuve. Išdalina korteles registra
cijai, kur tarp kitų klausimų turime pažymėti, jei ve-
žamės kokį vertinga daiktą, pvz. laikrodį, radiją ar 
pan Kokms firmos, daikto vertė ir pan. Taipgi 

turime užregistruoti, kiek ir kokios valiutos veža-
mės. 

Atvykus į Pekiną, pasitinka angliškai kalbantis 
vadovas, patikrinami pasai, ir autobusu pergabena 
mus ir mūsų mantą į Hua - Du viešbutį. Prisega vi
siem po ženklelį su Amerikos ir Kinijos vėliavomis, 
pasiskirstom į kambarius. Gaunam gerą kambarį, 
apsitvarkom ir vėl visi puikuojamės. Pristato mums 
dvi mergaites — Yu-Li-Li ir Alice — palydovėmis ir 
priedo dar prie jų atsiranda du vyrai. Mėginam 
spėti, kuris katrą saugo. Vienas jų kalba angliškai, 
o kitas sakosi nemokąs, bet ar galima tikėti. 

Išvažiuojame į Uždraustą miestą. Tai buvusieji 
imperatoriaus rūmai, statyti Yan dinastijos. Daug 
įvairių pastatų ir kiemų. Visas plotas apvestas 
kanalu. Vadovės pasakojimu, milijonas darbininkų 
dirbę prie jų statybos. Šimtas tūkstančių dažytojų 
bei dailininkų puošė. Net 24-rios kartos valdovų su I 
šeimomis yra čia gyvenusios, tik retkarčiais teišei-
damos už jų sienų. 

Visas tas dvaras užima 250 akrų. Dabar čia 
muziejus. Čia buvę atskiras pastatas tarnams, atski
ras svečiams priimti, o centre valdovo rūmai. Cia 
įvairios altanos ir šventyklos. Vadovės pasakojimu, 
tai esąs didžiausias rūmų ansamblis visoje Kinijoje. 

Pastebėtina, kad vadovės vis pabrėžia, kaip yra 
buvę prieš išlaisvinimą ir kaip dabar esą. Taip ir 
norisi paklausti, nuo ko gi išlaisvino? Skundžiasi, 
kad daug turtų į Taivaną išvežę, o mano manymu — 
dar per mažai. Puikiausi didžiuliai kilimai sienose, 
įvairūs bronzos gaminiai, karūnos, brangakmeniai, 
kaklo bei rankų papuošalai, paveikslai ir aukso bei 
sidabro dirbiniai. Didžiulis, brangus akmuo, vadi
namas Jade Hill, kuris sveriąs 5-kias tonas. Tiek 6 a 
to turto, kad sunku įsivaizduoti nemačius. 

Persikeliame į Dangaus šventovę. Kinijos 
imperatorius buvo vadinamas dangaus sūnumi. Jis 

čia atlikdavęs du ritualus į metus. Duodavo dangui 
apyskaitą ir maldaudavo pasitikėjimo. Vėliau dar 
ėmė gero derliaus prašyti. 

Savo architektūra šventykla atrodo didingai. 
Triaukštis, glazūruotom mėlynom čerpėm dengtas 
stogas prilygsta dangaus spalvai. Statytas 14-tame 
šimtmetyje, o dabar atnaujintas stovi ant 28-nių 
medinių piliorių. Čia matai ceremonijoms naudo
jamus indus. 

Važiuojame į laidotuvių slėnį — Nekropolį. 14-
tam šimtmetyje Mingų dinastijos imperatorius 
Yongle parinko vietą savo ir būsimų imperatorių 
kapams. Pravažiuojant čia tokių kapų-mauzoliejų 
galima matyti trylika, bet tik vienas yra atkastas ir 
jį galima apžiūrėti. Tai Chang-Ling mauzoliejus, kur 
palaidotas imperatorius Vanli. Giliai žemėje, berods, 
120 pakopų suskaičiavau lipdama žemyn, yra 
marmuro rūmas su masyviom durim, kur guli 
karstai. Yra 6a dar šalutinės patalpos. 

Palikę tą mirties rūmą, einame viršun. Mauzolie
jus prižiūrimas ir stovi ant šešių masyvinių piliorių, 
o stogas geltonų, glazūruotų čerpių". Statytas 15-tam 
šimtmetyje ir kainavęs 8-nis milijonus undjų 
sidabro. 

Važiuojame prie vadinamos Kinų sienos. Anks
tus rytas, žmonės skuba į darbus, didžiulė masė pės
čiųjų ir dviratininkų. Pekinas (jie sako Beijing) turi 9 
milijonus gyventojų ir apie tris milijonus dvira6ų. 
Automobiliais čia tik aukšti valdininkai važinėja. 
Gatvės plačios, bet, atrodo, jų pločio neužtenka. 
Palydovė sako, jog įvesta gimimų kontrolė — šeimai 
leidžiama tik vienas vaikas. Kūdikiui gimus, šeima 
gauna paramą, ir valdžia duoda išmokslinimą. 
Žodžiu, tėvam visokios lengvatos. Jei gimtų antras, 
tai tokiu atveju nustotų visko. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis. 1984 m. kovo mėn. 30 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
SAVAITĖS V E I K L A 

Čia auganti lietuviškoji 
kolonija reiškiasi įvairiose 
veiklos srityse: politinėje, kul
tūrinėje, religinėje, meninėje, 
socialinėje. Žvilgterėkime į 
vienos savaitės įvykius. 

— Lietuvos vyčių 147 
kuopa kovo 11 d. turėjo me
tinę šv. Kazimiero šventę, 
kartu ir 500 metų mirties su
kaktį. Kuopos dvasios vad. 
kun. J. Gasiūnas pasitiko vy
čių vėliavą Holy Name bažny
čioje ir palydėjo iki altoriaus, 
kur prie pulto įteikė J. 
Valauskui vyčių garbės nario 
medalį, už įrengtą kambarį vy
čiams Alkoje. Vyčių centrui 
atstovavo A. Mažeika. 

Pašventinęs III-čio laipsnio 
medalius, prisegė, pakelia
miems vyčiams: E. Pranins-
kienei, S. Pranckūnienei, A. 
Grabauskui ir S. Pusvaškiui. 
Su vėliava atstovavo pirm. A. 
Kraujalis. Šv. Mišias atnaša
vo kun. R. Šakalys, prel. J. 
Balkūnas, kun. A. Stasys ir 
kun. J. Gasiūnas, kuris ir pa
mokslą sakė. Prie vargonų gie
dojo muz. A. Mateikos vado
vaujamas vyrų vienetas. 

Jaukų susirinkimą ir pietus 
vyčiai turėjo Lietuvių klubo 
mažoje salėje su trumpa žo
dine programa ir menine 
dalimi — A. Šukienė ir E. 
P r a n i n s k i e n ė . D a l y v i a i 
pasirašė sveikatos kortelę 
ligoniui vyčiui A. Zigaičiui. 
Visi pasirašė specialią kortelę 
Lietuvos Vyčių centro pirmi
ninkei Lorettai Stukas, dėko
dami už garbingą vyčiams at
stovavimą kovo 3 - 4 d. 
Vatikane ir lietuvių audien
cijoje pas popiežių, savo kal
boje iškėlusį vyčių organiza
ciją. 

— E l e n a Bacevičienė už
prašė amžinos atminties An
tano Bacevičiaus 4 metų mir
ties pamaldas, kurias laikė 
kun. R. Šakalys, kovo 14 d. 
perpildytoj pranciškonų koply
čioje. 

Kolonijoje lietuviai prak
tikuoja krikščioniškas tra
dicijas bendrauti su miru
siais. Ir laidotuvių metu, 
šermenyse bei pamaldose gau
siai lankosi lietuviai. Šį kartą 
E. Bacevičienė į pamaldas 
atsilankiusius velionio arti
muosius pakvietė priešpie
čiams. 

— Lie tuvių k l u b a s su
ruošė Ramintos Lampsatytės 
— fortepiono, Michael Kollars 
— smuiko ir Vilijos Mozūrai-
tytės — dainavimo koncertą 
kovo 14 d. savo salėje. 

Pirmoje dalyje Brahmso 
k o m p o z i c i j a s v o k i š k a i 
dainavo V. Mozūraitytė. An
troje dalyje Brahmso sonatas 
smuikui atliko Kollars. Tre
čioje dalyje lietuvių kompozi
torių ir liaudies dainas dai
navo lietuviškai Mozūraitytė. 
Fortepionu palydėjo Lampsa-
tytė. Visi trys menininkai yra 
atvykę koncertuoti iš Vakarų 
Vokietijos. 

— A m e r i k o s Lie t . Tau t i 
n ė s S-gos skyriaus narių 
kovo 15 d. susirinkimas, apta
ręs organizacinius reikalus, iš
rinko naują valdybą: pirm. 
V i n c e n t a s G r u z d y s , I 
vicepirm. J . Žvynys , II 
vicepirm. A. Gudonis, sekr. J . 
Švedas, ižd. A. Diškėnas. Į re
vizijos komisiją: dr. J. Juodi
kis, A. Čėsnaitė, A. Rūkas. 

— Lietuvių k lube kovo 18 
d., dalyvaujant salėje per 260 
pietautojų, šalia pirm. A. Gu-
donio smulkesnių informa
cijų, tautinės šokių šventės ve

dėja J advyga Reginienė • 
pasveikino dalyvius ir pakvie
tė „Bangą" ir „Audrą" daly
vauti šokių programoje. 

Prel. J. Balkūnas padarė 
olatesnį pranešimą apie daly
vavimą šv. Kazimiero 500 m. | 
sukakties iškilmėse Vatikane, 
painformuodamas, kad per 
prel. A. Bačkį ir per S. Lozo
raitį, Jr., perdavė Vliko laišką 
popiežiui. 

Su įdomumu išklausyta 
popiežiaus 3-jų minučių kalba 
lietuviams lietuviškai, pasaky
ta audienciioj ir įkalbėta į 
rekorderio priimtuvą. Patar
navimą padarė kun. V. 
Dabušis. 

Kz. Až. 

BALF'o VEIKLA 

St. Petersburgo Balfo 143 
skyriaus valdybos posėdis, 
įvykęs kovo 18 d., nusprendė 
šaukti skyriaus narių metinį 
susirinkimą balandžio 6 d., 3 t 
vai. p.p. Lietuvių klubo mažo
je salėje. Programoje: metinė 
apyskaita, valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, 
kavutė. 

Šalia įvairių organizacinių 
da rbų , s k y r i u s pravedė 
sėkmingai pikniką ir Balfo va
jaus metinę rinkliavą. Sky
riaus valdybą sudaro: pirm. V. 
Kleivienė, vicepirm. S. Lun-
gys, sekr. O. Galvydienė, ižd. . 
V. Kriaučiūnas ir narė A. 
Šukienė. Vajaus rinkliavoje 
aktyviai dalyvavo visa valdy
ba ir gerosios talkininkės L. 
Žvynienė, N. Navickienė, R. 
Plepienė, O. Petrikienė, D. 
Bobelienė ir J. Gerdvilienė, 
kurios skyrė laiką lankyti 
aukotojus namuose. Todėl ir 
rinkliava didelė, pasiekusi 
4,025 dol. Į šią sumą įeina 
Balfo s k y r i a u s pikniko 
pelnas ir padidėjusių narių 
skaičiaus mokestis. 

Reiškiame gilią padėką mie
liems aukotojams ir veiklioms 
talkininkėms. 

Balfo 143 skyriaus 
valdyba 

„DRAUGO" 75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJUS 

„Draugas', laisvojo pasaulio lietuvių dienraš
tis, eilę metų nenuilstamai kovoja dėl pavergtos 
mūsų tėvynės laisvės ir dėl mūsų tautinės gyvy
bės išlikimo išeivijoje. Jis yra mūsų lietuviško 
gyvenimo ir lietuviškos kultūros veidrodis. 
Pasirūpinkime, kad nors ir sunkėjančiose 
ekonominėse sąlygose „Draugas" stiprėtų. Jis turi 
pragyventi mus visus. Tad, darydami testamenti
nius palikimus, prisiminkite ir „Draugą". 

Pratesite mūsų kultūrinį, religinį ir tautinį 
veikimą, jei testamente į palikimą įjungsite „Drau
go" leidėjus: Lithuanian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, arba Marian 
Fathers of Immaculate Conception of B.V.M., 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629. 

Aukos „Draugui" nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių. 

CLASSIFIED ADS 

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

TeL — 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žoles ir kt. Važiuojamos kėdės, re-
mentai ir k t pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

DavidBfclka, RPh. 

Laiškas „Draugui" 
PAVARDŽIŲ 

LIETUVIŠKUMAS 
Ritonė Rudaitienė laiške, 

išspausdintame kovo 16 d., 5 
psl., kreipasi į kalbininkus bei 
lietuvių kalbos žinovus, kad 
paaiškintų moterų pavardžių 
galūnę — ė. Nors nesu 
kalbininkė ar ž inovė, o 
ka lb in inkas ar ž i n o v a s nie
kad negalėčiau būti, noriu šiuo 
klausimu pasisakyti. 

Laiške yra du netikslumai. 
Pirma, galūnė -ė nėra naujo
vė. Antra, priesagų bei galū
nių skaičius neparodo kalbos 
„turtingumo", kaip laiške 
teigiama, nors tai y ra 
„sudėtingumas" ar komplikuo-
tumas kalbų, nesumažinusių 
linksniuočių bei linksnių. 

Daug kas mūsų, emigrantų, 
kultūroje yra paimta iš nese
nų laikų, pvz., devyniolikto ar, 
gerų geriausia, aštuoniolikto 
šimtmečio. Sunku m u m s 
toliau pras i skverb t i . Bet 
kalbininkas dr. P. Jonikas tai 
y r a p a d a r ę s : L i e t u v i ų 
enciklopedijos XV tome. 
„Lietuva, psl. 557, rašoma, kad 
iki 17 amžiaus suaugusios 
moterys šia arba ir šia pavar
dės galūne naudojosi. Kodėl 
negalima a tnau j in t i šio 
gražaus papročio, tuo labiau, 
kad jis tinka vėlesnio dvi
dešimto amžiaus sąmonei bei 
raikalams? Juk ir katalikų 
Bažnyčia pasitikslino, pirmuo
sius amžius apsvarstydama. O 
-ė galūnė lietuvių kalbai 
nesvetima: didelis, didelė, 
protėvis, promotė; batsiuvys, 
b a t s i u v ė , k a l b i n i n k a s , 
kalbininkė; profesorius, profe
sorė. 

Moteriai, pasirenkančiai 
identifikuotis ne pagal vedy
binį stovį, -ė paranki ir labai 
l ietuviška. Ident i f ikuot is 
pagal vedybinį stovį juk nėra 
reikalo: jei toks būtų, t ada ir 
vyri, galėtų ir turėtų savo 
pavardes kaitalioti pagal vedi

mą, ar nevedimą, tuo pratur
tindami mūsų kalbą. Galūnė 
-ė taip pat išvengia mažybi
nių priesagų, netinkančių 
suaugusiai moteriai. Jei mažy
binės priesagos tiktų, ir vyrai 
jas turėtų turėti ir jomis vadin
tis, kol veda. 

Galūnė-ė naudinga, norint 
pakelti kalbos kultūrą, kad 
viena ta kalba kalbanti grupė 
nebūtų kitaip aptariama, negu 
kita grupė. Angliškai tai 
vadinasi, jei kalbama apie 
vyrus ir moteris, „sexism in 
language". To daug mūsų 
kalboje: laiške kreipiamasi į 
„kalbininkus" ir „žinovus" 
vyriškomis galūnėmis, nors 
tuos pačius žodžius galima ir 
moteriška gimine pakeisti. Bet 
įprasta, kad vyriška galūnė 
apima žmoniją. Dar svarbes
nis klausimas būtų, kodėl iš 
viso išvedama, kaip laiške 
daroma, iš vyriškos pavardės 
galūnės? Kodėl iš viso vyriš
k a p a v a r d ė 0 Kuo v ieno 
asmens pavardė viršesnė už 
kito — ir dar tiek, kad vienas 
iš dviejų ne vien turi atsisaky
ti savo pavardės, bet dar 
pridėti vedybinę priesagą, kol 
kitas likęs, kaip buvęs? 

Linksnių gausumas, links
niuočių skaičius neparodo 
nieko kito, kaip to, kad maža 
grupė žmonių ta kalba kalba, 
ir todėl kalba labai pamažu 
keičiasi, lėčiau prarasdama 
galūnes, tingiau jas suvieno
dindama (ko laiške baimina
masi). Bet ir lietuvių kalba 
keičiasi — kadaise juk buvo 
aštuonios vietininko galūnės — 
ir taip žinome, kad ji gyva, nes 
gyva kalba turi keistis. Tik 
mirusios kalbos lieka, kokios 
buvusios. 

Kalba yra tiek turtinga, kiek 
ji a t i t i n k a ja kalbančių 
reikalams, mintims, kūrybai, 
kasdienybei. Kodėl negalė
tume lietuvių kalbos pratur
tinti, jai grąžindami galimybę 
išreikšti dalies ja kalbančiųjų 
sąmonės? 

Marija Stankus-Saulaitė 

iiiHiiiiiiHiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiHiiii 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V . B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, HL 60629, TeL 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą. 
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ZENONAS BALCHUN AS 
ADVOKATAS 

Pipal & Associates 
5835 S. Pabėki Rd. 

TEL. — 767-0456 
Valandos nuo 9 iki 6 vai vakaro 

Kita laiku susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta 

* 
. • • < * 

SEPTINTOSIOS LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENTĖS, 

Bilietų Informacija 
KOLOZIEJUS, Richfield, Ohio, 1984 m. liepos mėn. 1 dn„ bilietą* 

i gaunami: 
CLEVELANDE: Valdonė Ziedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 

44119. Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 SL, Cleveland, 
Ohio 44119. 

CFflCAGOJE: p P- Varnelių "Gifts International" krautuvėje, 2501 
West 71st St., Chicago, 111 60629, tel. (312) 471-1424. 

TIKETRON: visor JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk Dance 
Festival. 

BILIETU KAINOS: $14.00 $10.00, $7.00 ir $5.00. 
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne mažiau kaip 
25 bilietus iš anksto per Coliscum gau $2.00 nuolaidą rruo 
kiekvieno bilieto. 
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IŠKILMINGO B A N K E T O BILIETAI 

BANKETAS įvyks liepos 1 d. Stouffers Inn on the Square viešbutyje. 
Kaina: $27.00. 

JAUNIMUI — Holiday Inn — Rockside. Kaina jaunimui: $13.00. 
BILIETUS PUTINA: 

Ona Jokabaitienė — (216) 481-7161 
3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117 

Romas Zorska - (216) 371-0130 
4113 Silsby Rd. University Hts., Ohio 44118 

Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian Folk Dance Festival, 
Inc. ir pridėti sau užadresuotą voką su pašto ženklu. 

Bilietų Platinimo Komisija 

IŠNUOMOJAMA — POB BENT 

ISNUOM. 5 didelių kamb. apšidomas 
butas 2-me aukšte, vyresnio amž. as
menims. Marąuette Parke 300 dol. 
mėn. Skambint 434-4435. 

R E A L E S T A T E 

HELP WANTED VYRAI 

MACHIMST 
B O R I N G M I L L 

Operatore with at least 3 years ex-
perience on floor or iable type hori
zontai boting milis. Mušt make ail 
aet-ups. Southside location. J8.00 an 
iiour and overume available. Call — 

Hal Gilbert, 312—833-3761 

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

tmiiiiimiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiimi 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar i$ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skambinant po 6-os vai. vakaro. 

Telef. — 476-3950 
lummmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimtiiiiii 

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 St. — Tel. 778-9064 

• • - • - • • • 

VA L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 
» « • » » • » > • • • • « • • « • • « • « • » « » • 

Savininkas parduoda didelį 3 miega
mu bungalo. Įrengtas rūsys. 2*4 maš. 
garažas. Apylinkėj 64-os ir Keeler. 

Skambint 284-8549 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai {rengtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

iiiiiiiiiiiliiliiiliiiiiiilliiiliiiilllllllilllliiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2233 
• lni i i i l l i i imi i iui i i i i inni i . i iHunni i tny 

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 O 

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 Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
•oooooooooooooooooooooooooo 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perierausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir A toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Tel — WA 5-8063 

LIGONIO KAMBARIO 
ĮRENGIMAI 

Ligoninės lovos. Vežiojamos kėdės. 
Deguonio terapijos įrengimai. Pagal
biniai reikmenys vonios kamb. Porta
tyvūs tualetai. 

Virs 999 ligoninės daiktų 
pirktis ar išsinuomoti 

Medicare patvirtinti išnuomavimui. 
Pristatymas į namus — visame mies
te, t fh 
24 vai. tel. (312) 771-2000 ^ 
AAMED MFDICAL '*£>* 

AAMED GENIE ^ 

Hii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t imii imii i imii i i i i i i i i 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
Ntw Jeriey, New York ir Connecti-
eut lietuviams! 

PAS9BOOK 
SWINGS.~ 

penktadienį ii WEVD Stoties 
New Yorke nuo 10 iki 11 vai. vakaro. 
97.9 meg. FM Taippat klausykitės 
'Mus.c of Lithuania" programos kas 

sekmadieni, nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietų, iŠ Seton Hali Universiteto sto
ties, 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt Dr- JOKCBAS STUKAS 
R 234 Sunl i t Drive 

Watchung, N J . 07060 
Tel. — (201) 753-5636 

i lHIIMIIHIIIIMIMIIHIIII i imil l l l l l l imil l l l l l 

D..>, M * Pat* Qu*rtW* 

ua for 

AT OUt 10W IATB 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ. 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

SIUNTINIAI K LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

MEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 90932. Tel. 927-5980 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO, ILL. 60606 
Petar Kazanauakss, Pf«*> Tel M7-7747 

»u«s, nsa.ftt«."»-»*4 fh«r.»-i aat. *•! 

SERVING CHICAGOLAND SINCE1965 J 

>ooooooooooooooooooooooooo-

MASTER PLUMBING 
Lkensed, Bonded, Insured 

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

>ooooooooooooooooooooooooo< 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

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

po 3 mieg. 1 # vonios. 

TK $26,900 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$1.200 įmokėti, turinčiam gerą kre-
d i t 4 No. 717 

2 butų — 2 butų — 2 botu 
No. 809 — Vieta mamai. 1U aukšto 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami. 
1V2 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. Mes 
jums galime padėt, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

OTOHEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

M 1 S C E L L A N E O U 8 

oooooooooooooooooooooooooo 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 St , teL 776-1486 
lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

>ooo 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 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

320*14 W. 95th Street 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jį kitiema paaiakaityti. 

UŽSISAKYKITE "DRAUGO" PLATINIMŲ KNYGŲ 

K A T A L O G Ą , 
kuris su persiuntimu kainuoja tik 

vienas (#1.00) doleris 
Kataloge rasite didelį, Įvairių knygų pasirinkimą, ku

rios išleistos laisvame pasaulyje. Užsakymus siųskite: 

'DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
Chicago, IL 60629 

Street, 



KAI PASILIEKA 
ĮMINTOS 

GYVENIMO PĖDOS 
Inž. Edvardo Žitkaus mirties 

metinės 
Prieš metus, skambant Vely- 6, 45). 

kų ankstyvo ryto prisikėlimo Edvardas Žitkus gimė 
varpams, mirė dipl. inž. Ed- Panevėžyje 1921 m. birželio 10 
vardas Žitkus, sulaukęs 61 d., kur mokėsi gimnazijoje, po 
metų amžiaus. Mirties tragifi- to baigęs Aukštesniąją Tech-
kumą įprasta rišti su žmo- nikos mokyklą studijavo Vy-
gaus amžiumi. Edvardas mirė tauto Didžiojo universiteto 
pačiame gyvenimo gaivume, Technikos fakultete ir stu-
kada pradedama ruoštis iš- dijas baigė Darmstate, Vokie-
svajotam ateities gyvenimui, tijoje. Profesijos pasirinkimą 
planuojant atidėti j šalį turėtą lėmė matematiniai gabumai ir 
profesiją ir su ja surištas jaunystėje praleistos ato-
pareigas. Tolimesniam gyve- stogos fabrikanto dėdės įmo-
nimui jis buvo pasirinkęs nėję. Su metais augo aukštes- m a į ieiūaį a r ; v 

Juno Beach, Fla., ir Beverly nis profesinis pasiruošimas, Edvardą draugai mylėjo ir 
Shores, esančioje netoli Chi- plėtėsi įgimtas pareigin- v e r t i n o įvaizdžiai parodo 
cagos. Kur vyl ta gyvas gumas, kruopštumas ir visa ^ ^ į , d r a u g o pasakymas: 
lietuvių kultūrinis ir visuo- tai, kas daro žmogų laimingą, „Edvardui mirus, jo netekus, 
meninis gyvenimas. Bet vyk- puoselėjant pasirinktą darbą, - -
dant planus atskubėjo liga, einamas pareigas. Vertino jj 
užtrukusi trečius metus, su- darbovietėje, kilo tarnyboje ir, 
stabdė gyvenimo laikrodį. Ed- kaip koplyčioje su velioniu 
vardas mirė 1983 m. balan- atsisveikinant buvo pasakyta, 
džio 3 d. 5 vai. ryte. savo darbu jis puošė Amerikos 

Graži religinė tradicija vėliavą. 
minėti mirties metines ati- Gimnazijoje skautavęs , 
dengia pasilikusiųjų artimųjų vėliau studijuodamas Vokie-
pri8irišimo, ilgesio ir meilės tijoje, įsijungė į Jaunųjų tauti-
skraistę. Skausmingai išgy- ninku veiklą, paskiau Vilties 
ventas liūdesys išsiskyrimo korporaciją. Visuomeniniame 
valandose liko praeityje, bet gyvenime reikėtų jį laikyti 
tolimesnis laikas neišdildo priklausančiu tylinčiai dau-
bendrai išgyventų jausmų, gumai. Tai atitiko jo pri

gimtam kuklumui. Stiprus 
savo įsitikinimuose, pažiū
rose, kartu tolerantiškas ki
tiems. Visuomeniniame gy
ven ime p a s i t e n k i n d a v o 

A. a. Edvardas Ži tkus 

moru palydėdavo. Jo hu
m o r a s s u ž i b ė d a v o 
draugiškuose subuvimuose ir 
visados būdavo taiklus kalba
mai temai ar įvykiams. Kaip 

praleistų šeimos gyvenimo 
kelyje, draugystėje. Klaikus 
būtų mūsų gyvenimas, jei ne
tikėtumėme prisikėlimu, amži
nuoju gyvenimu, jei mirusia
jam palinkėję, kad būtų pareigingai aktyvia naryste ir 
„lengva žemė", žemėje pasi- nemėgo išpūstos viešumos bei 
likę netikėtumėm Kristaus gy- garsios retorikos, 
veninio mokslu, darbais, pali- Edvardas asmeniniu tau
kiniu: „(Jn. 6, 40)... todėl aš jį rūmu būrė apie save draugus, 
p r i k e l s i u p a s k u t i n i ą j ą pasižymėjo nuoširdumu ir 
dieną..." Ir kai Edvardo mir- atvirumu. Nemėgo erzelio, 
ties metinių proga jį prisimin- nereikalingo tuščiažodžia-
sim maldose, tartum nutiesim vimo. Džiaugdavosi lietuviško 
jo paskutiniųjų dienų kelią, gyvenimo laimėjimais ir į juos 
nes jis tada su kunigu skaitė jautriai įsigyvendavo. Kal-
Jono Evangelijos žodžius: bose santūrus, išklausantis. 
„Kas išgirdo iš Tėvo ir pasi- Jei kas nepatikdavo, numo-
mokė, ateina pas mane (Jon. davo ranka, o neiškentęs hu-

atrodo lyg netekome savo gy
venimo dalies". Laidotuvių 
metu vienas reikšmingai pa
sakė: „Kad daug draugų susi
renka pasisvečiuoti — nenuo
stabu, bet kad tiek daug 
susirinko su velioniu atsisvei
kinti koplyčioje, netilpdami 
patalpoje, įvaizdžiai parodo, 
kiek daug draugų jis turėjo". 

Edvardas buvo pavyz
dingai rūpinantis ir mylintis 
sūnus tėvams, vyras žmonai. 
31 išgyventi vedybiniai metai 
buvo papuošti darnos, susi
k l a u s y m o , d r a u g i š k u m o 
deimantais. 

Edvardo Žitkaus gyvenimo 
istorijos lapas užverstas. Pra
ėjusio gyvenimo metų bėgmę 
minėsim su meile ir ilgesiu. 
Kapinėse žydės ir vys gėlės, 

iiiHiiiiiiiiiiiiiiinmiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiH 

Pranas Domšaitis 
ElM Verloren Van Themaat 

Vyr. redaktorius — Charles Du Ry 
Albumo formato daiL Prano Donv 

Saičio darbų reprodukcijų knyga su 
£lsa Verloren Van Themaat išsamu 
įvadu i dailininko asmenybę ir kūry
bą. Išleista 1976 m. Cope Town, South 
Africa, South African National Gai-
lery. Antroji laida išleista 1984 m. 

MCSŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N. Y. 

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS CHORAS 

Apreiškimo parapijos baž
nyčia, esanti didžiojo New 
Yorko miesto dalyje Brookly-
ne, ir jos parapiečiai turi pa
grindo didžiuotis savo bažny
tiniu choru, kuriam vadovauja 
jaunas, neišsenkančios ener-

Stabat Mater ir Verdi — 
Reąuiem. Taip pat dalyvaus ir 
pučiamųjų instrumentų pen
ketukas (Firebird Brass 
ąuintet). 

Šio koncerto solo dalis gie
dos Tina Brintor, Angelą , „ . , dos Tina Brintor, 

toras V ^ r f ° 8
m n m k a S mUZ- V l k * Kiaušaitė, Paul Dulke ir dar 

Š .,, , vienas solistas, dėl kurio, ra-
įuo metu savo eilėse choras _ . — ., „ , J 
. .r, •. . šant šias eilutes, dar nebuvo 

turi 43 pasišventusius gies- ,., ^ ,'. . 
. j . ,.. . tikra. Chorui dinguos muz. 

_mė8 ir damos mylėtojus. . , . , . r. , • , 
&. , , * Viktoras Ralys, o chorą n* 
Siame chore, be veteranų, yra ,. . * , ,. 

. , ' , . . A. solistus vargonais palydės 
ir nemaža dalis jaunyste pasi- c P . *^ * 

puošusių choristų, kurie kiek
vieną sekmadienį savo gie
dojimu maldingam susitel
kimui nuteikia Mišių išklausyti 
susirinkusius parapiečius. 

Šis choras parapiečių labai 
mylimas, yra nuoširdžioje šios 
parapijos klebono kun. Jono 
Pakalniškio globoje, kuris 
pats yra didelis muzikos mė-pats yra didelis muzikos mė-

Sekmadieniais 11 valandos g ^ _ skambina pianinu, o 
Mišių metu choras laikosi se- i r vargonai jam nėra svetimi 
nosios tradicijos, giedodamas 
visas giedamąsias Mišių dalis 
(išskyrus Credo). 

Yra paruošęs ir gieda šias 
Mišias: Peters — Mass in D, 
Roswig — Mass in G (šios Mi
šios giedamos lotyniškai) ir 
kun. Šukio parašytas Mišias 
(kurios giedamos lietuviškai), 
dviem ir keturiem balsams. Be 
to, šalia daugelio giesmių 
choras turi paruošęs ir ne
mažą kiekį dainų. 

Šventų Mišių metu choras 
neretai paįvairina ir solo gie
dojimu, atliekamu savų ir 
pasikviestų solistų. 

lau daugelį metų yra įėję į 
tradiciją, kad šis choras Ver
bų sekmadienį surengia reli
ginį koncertą. Toks koncertas 
bus ir šiais metais. Šiam kon
certui choras rūpestingai ren
giasi, paaukodamas daugybę 
valandų. Choras šio koncerto 
metu klausytojams pateiks 
turtingą programą. 

p . palys 

RADIJO PROGRAMA 
9mtomt* Lietuvių Radijo programa 

Naujoj Anglijoj 

Radijo programos sekmadieniais, va
dovaujamos Stepono J. ir Valentinos 
Minkę, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
vai ryto per radijo stotj WLYN 1360 
bangas AM, toj pačioj stoty. Radijo 
programų popiet nuo 4:30 iki 5:00 vai 
popiet jau nebėra. 

Perduodama vėliausių pasaulinių ži
nių santrauka ir komentarai, muzika, 
dainos ir Magdutės pasaka, šią pro
gramą veda Steponas ir Valentina 
Minkai. Biznio reikalais kreiptis J Bal-
tic Florists-gėlių bei dovanų krautu
vę, 502 E. Broadway, So. Boston, MA 
02127, Telef. 266-0489. Ten pat gau
namas dienraštis "Draugas" ir rasite 
taipgi didelį pasirinkimą lietuviškų 
knygų. 
NffmfHftmiitutHtimiuiiiiiiiiitiHiuiiiic' 

A.fA. E M I L Y R A D Z 
(RADZEVTC) 

Stirbyti 
Gyveno Cbicago, Illinois. 

Mirė kovo 27 d.. 1984 m., 8:10 vai. vak., sulaukusi 84 m. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Genevieve Trautmann, 

Eleanor Allen, Emily, žentas Ray Christian, ir Eve. žentas Tom 
Higdon, 2 sunūs: Alfred, marti Catherine, ir Robert, marti Phyllis, 
29 anūkai ir 21 proanūkas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Blake • Lamb koplyčioje, 4727 W. 103rd St.. 
Oak Lawn. Illinois. Lankymo valandos ketvirtadieni nuo 2 vai. iki 
10 vai. vakaro. Laidotuvės jvyks penktadieni, kovo 30 d. 14 koply
čios 9:15 v. ryto bus atlydėta j St. Margaret of Scotland par. bažny
čią, 9837 S. Throop St , kurioj jvyks ged. pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta i šv. .vazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių aukoti American Cancer Fund arba kitom labda
ros draugijoms. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, sOnOs, marčios, žentai, arnika! ir proanOkal. 
Laid direkt Blake- Lamb. Tel. 636-1193 arba Chicagoj 735-4242. 

kapą dengs rudens lapai ir žie
mos sniegas, išraizgytais 
takais eis mirusiųjų tėvai ir 
motinos, žmonos ir vyrai, 
broliai ir seserys, draugų drau
gai ir per pievų žalumas, me
džių šakas skris maldos 
žodžiai: „Viešpatie, tešviečia 
jiems amžinoji šviesa šven

tųjų draugystėje per amžius". 
Mirties metinių šv. Mišios bus 
atnašaujamos Juno Beach, 
Floridoje, Chicagoje balan
džio 3 d., 9:30 vai. ryte Jėzuitų 
bažnyčioje ir 7:30 vaJ. vakare 
Šv. Onos bažnyčioje, Beverly 
Shores. 

Vytau tas K a s n i ū n a s 

DRAUGAS, penktadienig, 1984 m. kovo mėn. 30 d. 5 

P A D 

lietuvių Dailiojo Meno instituto, Lie
tuvių Fondo padalinio, lėšomis. Liuk
susinis leidinys. Graži dovana bent 

Pagrindinė koncerto dalis kuriomis progomis. Kaina su persiun-
bus DuBois Oratorija - * • • * d o L Užsakymus siųsti "Drau-
Paskutinieji Kristaus žodžiai. *°" adre8U-
Be šio didingo veikalo, dar bus imiHHUllttflHHllHHlIltHHlimiUHHlllHi 
atliekamos ištraukos iš Si-
belius - Finlandia, Rossini - «»^^^««'niimmHniliniillllli..il 

P A D K A 
Mūsų gyvenimo džiaugsmas ir pasididžiavimas brangi žmona, 

m a m a ir mOClUlė, 

A. I A. Natalija Bilitaviaene 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 1984 m. kovo mėn. 10 d., sulaukusi 
61 m. amžiaus, ir buvo palaidota kovo mėn. 14 d. Sv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams bei pažįsta
miems palengvir.us mūsų skausmą atsilankant j koplyčią, dalyvau
jant pamaldose bažnyčioje ir palydint į kapus. Ačiū už pareikštą 
užuojautą asmeniškai, laiškais ir spaudoje. Nuoširdžiai ačiū už mal
das, gėles ir aukas šv. Mišioms. 

Nuoširdžią padėką reiškiame šv. Jurgio parapijos moterų klu
bui už sukalbėjimą šv. rožančių. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. J. Kiskūnui už maldas koplyčioje, 
kun. F. Kireiliui už maldas ir tartą atsisveikinimo žodį velionės gar
bei. Nuoširdi padėka Šv. Jurgio parapijos klebonui kun. R. D. Bul-
with už maldas koplyčioje ir ištartą garbingą atsisveikinimą su ve
lione. 

Nuoširdžiai dėkojame seselėms Pranciškietėms ir Kazimierie-
tėms už lankymą ir maldas koplyčioje. Širdingą padėką reiškiame 
Kun. C. Augliui už sukalbėjimą sopulingąją Šv. Rožančiaus dalį, už 
apeigas koplyčioj ir garbingą atlydėjimą 9 v. ryto į 5v. Jurgio para
pijos bažnyčią, už gedulingas šv. Mišias, už prasmingus pamokslo 
žodžius ir palydėjimą į kapus ir apeigas. 

Širdingai dėkojame Vyčių chorui ir dirigentui p. F. Stroliai už 
giesmes koplyčioje. Taip pat nuoširdžiai dėkojame solistei p. G. 
Giedraitienei už vargonų grojimą ir už giedojimą bažnyčioje šv. 
Mišių metu. 

Nuoširdžiai dėkojame V.D.R. Sauliams ir jų vadui garbes Sauliui 
brol. V. Išganaičiui už suorganizavimą atsisveikinimą su velione ir 
garbės sarg> bą. ir už garbingą man vėliavos įteikimą. Nuoširdi pa
dėka brol. šauliui J. Gureckui garbės sargyboje ir vėliavų potvar
kyje. Nuoširdus ačiū už atsisveikinimo pravedimą ir jautrius žo
džius pasakytus velionėj garbei, garb. šauliui brol. J. Mackoniui, 
p. Ninai Liubinienei ir p. Anatolijui Lakui — Anglijos Lietuvių klu
bo vardu, p Sabinai Klatt — Lietuvos Vyčių Choro vardu, p. An
tanui Būgai — Lietuvių Bendruomenės vardą Širdingai dėkojame 
Anglijos Lietuvių Klubui ir valdybai už spaudoje pareikštą mums 
užuojautą ir gražias gėles. 

Nuoširdžiai dėkojame broliams šauliams už nešimą karsto, pa
lydint mūsų brangią šeimos narę, žmonelę, mamytę ir močiutę iki 
amžinosios jos poilsio vietos. 

Ilsėkis ramybėje mūsų brangi motinėle šioje šaltoje žemelėje, 
tu pas mus jau nebeateisi, bet mes pas tave anksčiau ar vėliau 
nueisime. Tegul gailestingasis Dievas suteikia tau amžinąją ramybe. 

Ačiū iaidotuvių direktoriui p. J. Rudminui už tvarkingą ir 
malonų patarnavimą. 

Giliame nuliūdime VYRAS ANTANAS, 
SCNCS, DUKTERYS Ir ANŪKAI 

Aukojame šeimos šventas Mišias už mūsų tėvelį 

A. A. 

PETRĄ SLI2Į, 
gimusj 1871 metais Pustalaukio vienkiemy, Skiemonių 
valsčiuje, mirusį 1931 m. kovo mėn. Trepkalnio dvare, 
Kretingos apskrityje. 

Su meile minime Jus, tėveli; palaiminkite mus iš 
Anapus. 

Šventos Mišios bus aukojamos š.m. kovo 30 d. a. a. 
Kun. Justino Klumbio įsteigtoje St Jerome Catholic Mis-
sion, Gallup, New Mexico. 

Elena Juoeapaitiene, Valerija Jankūnienė 
Adomas Sližys, Kaune 
Antanina Butkuvienė, St. Petersburg, FL. 

Lietuvių rašytojų draugijos garbės nariui 

A. f A. Prof. dr. JUOZUI ERETUI 
m i r u s , 

jo ŠEIMĄ., DRAUGUS, ARTIMUOSIUS ir tas 
INSTITUCIJAS, kurios gedi, netekusios brangaus 
bendradarbio, nuoširdžiai užjaučia ir liūdi 

LRD valdyba 

A. f A. 
R I Č A R D U I E S T K A I 

mirus, jo žmonai STASEI, dukteriai DALEI, sū
nui EDMUNDUI, žmonos seseriai VALEI ir kitiems 
GIMINĖMS, PAžprTAMTEMS ir jų ANŪKĖLIAMS reiš
kiame gi! ausią, nuoširdžiausią užuojautą. 

GENOVAITĖ ir PRANAS MOZCRA1ČIAI 

Po ilgos ir sunkios ligos, 1984 m. sausio mėn. 21 d., 
sulaukęs vos 48 m. amžiaus, iškeiiavo amžinybėn 

A. f A. 
RIMANTAS PETRAS MICKONAS, 

palikdamas visą Mickūnų šeimą dideliame skausme 
ir liūdesyje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems šv. 
Mišiose, aukojusiems šv. Mišioms, ilgalaikėms maldoms 
misijose ir aukas Lietuvių Fondui. 

Nuoširdi padėka už užuojautas žodžiu, laiškais ir 
spaudoje, kurios buvo suraminimas skausmo d>::ose — 
mes pasijutome, kad mūsų šeimos tragedijoje buvome 
ne vieni. 

Dėkingi: 
Motina Adelė, žmona Aleksandra, dukros 
Liucija ir Diana, broliai Elmontas ir 
Česlovas su šeimomis. 

Didžiam Lietuvos patriotui 

A. + A. 
Prof. dr. JUOZUI ERETUI mirus, 

sūnų JUOZĄ, dukreles LAISVĘ, BIRUTE, JULIJĄ ir 
GIMINES bei ARTIMUOSIUS nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi 

CHICAGOS ATEITININKAI SENDRAUGIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ" DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERAI DAS I DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPI YČIOS 

4330-34 So. Calirornia A\enue 
Telefonai f A ; 0440 ir I A * 9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
telefonas "Y Artis 7-1741-2 

P E T K U S 
MARQUE I I F FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So . 50 th Av., Cicero - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SONŪS 
LACKAYVTCZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Te! RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills. Illinois 

Tel. — 974-4410 



•• 

i_/J.WT\.0 VJ.T1.0, £KT l lA . bAAAiO i. J-iO, r^vy v v / A U V U . 

X Marijonų bendradarbiu 
draugijos metinis seimas bus ba 
landžio 8 d., sekmadienj. Mari
jonų koplyčioje ir svetainėje. 
Seimas prasidės 11 vai. ryte šv. 
Mišiomis, o po Mišių bus pietūs 
ir seimo posėdžiai. Kviečiami 
visi bendradarbiai atsilankyti. 

X Chicagos skautininkių, kų 
Ramovė balandžio 6 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje 
rengia vakaronę, kurioje Valdas 
Adamkus kalbės apie gamtos 
apsaugą JAV ir Lietuvoje. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

X Antano Poskočim© meniš
kai išdrožinėtu, lietuviškų kry
žių rinkinys dabar puošia Jau
nimo centrą. Jaunimo centro 
šiauriniam vestibiuly už stikli
nės sienos išstatyta apie 60 to
kių darbų. Kiekvienas jų skir
tingas, vienas už kitą gražiau I 
ir rūpestingiau išdrožinėtas. 

X Bronius Kviklys, "Lietuvos j J į <*ėl
T

to ^ ^ o 7 e r t a a P s i " 
Bažnyčių" knygų autorius ir I ^ ^ J a u m m o <»*«*• 
draudžiamosios lietuvių spaudos j x Domicėlė Petrulytė, prof. 
parodų rengėjas, kovo 29 d. iš- Adomo ir Marijos Varnų glo-
skrido į Torontą, Kanadoje, kur , bėja ir jų palikimo saugotoja, 
ši šeštadienį ir sekmadienį Prisi- j j galerijos direktoriatą įsijungė 
kėlimo parapijos salėje bus drau- , jau praeitais metais, šiuo metu 
džiamosios spaudos paroda ir įš viso yra dvylika direktorių, i 
bolševikų sunaikintų okupuotos įskaitant išlikusius Čiurlionio 
Lietuvos bažnyčių skaidrės. ; galerijos, Inc., steigėjus — dail. 
Parodą rengia Prisikėlimo para-, Miką šileikį ir dail Joną Tričį. 
pi jos komitetas. B. Kviklvs Ka- ; - - « _ — — 

j . , - , - . . ^ . x Kornelijus Jazbutis, socia-
nadoje žada išbūti visą savaitę. .TTTT. „ . * . 

I lines psichiatrijos darbuotojas, 
x Kun. prof. A. Rubšys už į po dviejų savaičių atostogų 

savo knygą "Raktas į senąjį Tes- Į Šveicarijoje vėl sugrįžo į savo j 
tamentą1- II t. laimėjo religinio I dabartines pareigas kaip vienos 
irilrtn premiją 1000 dol.. Me- j iš Illinois valstijos šalpos įstai-1 

gų techninis direktorius. Da- i 

Vytauto Didž. šaulių rinktinės 'Vytis'* tautinių šok:ų šokėjai su vadove Violeta Atkinson. Juos balandžio 8 d. 
matysime šokančius Jaunimo centre ruošiamame "Pavas ariniame tryptinyje". Nuotr. J. Eisnek 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

dysis kunigaikštis Kazimieras 
vedė Elzbietą Habsburgaitę ir 
susilaukė 11 vaikų, kurių antra
sis buvo šv. Kazimieras, gimęs 
Krokuvos pilyje 1458 metais. Jis 
buvo labai gabus ir greit išmoko 
lotynų, vokiečių ir lenkų kalbas. 
Jo mokytojas buvo kun. i>h.-
gošas, padaręs jaunuoliui tei
giamos įtakos. Nuo pat vaikys
tės pasižymėjo pamaldumu ir 
labdaringais darbais. 1471 m. 
jis buvo su kariuomene tėvų pa
siųstas užimti Vengrijos sostą, 
bet jam ten nepavyko, ir jis 
grįžo namo. Padėjo tėvai kara
liui valdyti dvi valstybes. 1483 
m. susirgo džiova ir atvyko į 
Lietuvą. Daktarų patartas ves- į mą su juo perdavė vietinė NBC 
ti jis atsisakė, atsižadėdamas I televizijos stotis. Pasikalbėji-
žemiškos meilės. Jau sergantį j mus padarė ir per savo tinklą 
vežė į Lenkiją, kur buvo šiltes- Į perdavė NBC National New? 
nis klimatsa, bet pakeliui Gar- j Service ir Columbia \ ews Servi-
dino pilyje mir^ 1984 m. kovo ce iš New Yorko. A. Mažeika 
4 d. Palaidotas Vilniaus kated-1 veda akciją, kad olimpiados me-

IŠ ART! 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
Antanas Mažcka, Baltų 

Laisvės lygos vicepirm., kuris 
veikia "Ban the Soviets" organi
zacijoje, 1984 m. Pasaulinės 
olimpiados klausimu nuolat kal
ba radijo ir televizijų programo
se. Kovo 16-17 dienomis jo pa
reiškimus pakartotinai perdavė 
pagrindinės Los Angeles radijo 
žinių stotys, KFVVB ir KNX, ko
vo 23 d. du kartus pu^ikalbėji-

JAUMMAS NORI ŠOKTI 
Septintoji Tautinių šokių šven-; 

tė, ruošiama JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės kraštų i 
valdybų ir šokių instituto, pir-! 
mą kartą bus ne Chicagoje, o j 
liepos 1 d. Richfielde prie Cle- į 

dinskas, J. Ivašauskienė, M. 
Marcinkienė, A. Ramanauskie
nė. V. Samaika, V. Staškus, E. 
Rcgers, S. Adomavičiūtė ir K. 
Burba. Kanadoje — vicepirm. 
J. Krištolaitis. 

kun. J. Prunskis. 
įteikimas bus balan- j lyvaus kalbėtoju JAV LB Socia-

cenatas 
Premijos 
džio 15 d. Detroite per LB Kul
tūros tarybos ruošiamą premi
jų šventę. 

X Rūta Musonytė tr Algis So-

Lėšų telkimo komisija jau tu-
. - , : , 7 - : . rių šventės j ^ j o 6 posėdžius, kuriuose apta-
centrinis komitetas veikia Cle- | r ė stambiųjų lėšų telkimo rei-
velande ir vadovauja tos šventės, k a I u s - K o v o 2° d" Jaunimo cen-
ruošos darbams, o šventės I t f l I ^ S T ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
telkimo komisija Chicagoje. Ko-

linių reikalų tarybos suvažiavi
me balandžio 7-8 dienomis Jau
nimo centre. 

X Dipl. teis. Prano Šulo žo-
donis yra pagrindiniai organi- Į dis pensininkams, sveikatos rei-
zatoriai Vasario 16 gimnazijos kalai, gavėnios giesmės, lietuviš-
vakaronės. Jiems padeda PLB kos dainos ir kultūrinė progra-
Vasario 16 gimnazija: remti ko- j ma, užkandis Sodybos pažmony- j 
mitetas. Vakaronė. į kurią kvie- ; je šį sekmadienį nuo 2 vai. p. p. j 
čiarr. visi Chicagos Betonai, į Visi laukiami, 
bus penktadienį, kovo 30 d., 7 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. 

X V. s. Leonas Kalinauskas, 
"Rambyno" tunto tuntininkas 
Toronte, mirė kovo 27 d. Prieš t 
kelerius metus iš lietuviškos I 
veiklos ir gyvųjų tarpo išsisky
rė jo žmona, darbšti skautininke 
Marytė (Baranauskaitė). Velio
nis bus laidojamas šį šeštadienį, 
kovo 31 d. Dideliame nuliūdi
me liko trys sūnūs, kurie irgi i 
reiškiasi lietuviškoje skautiško- į 
je veikloje. 

X Illinois House Speaker Mi-

misijai numatytas sunkus dar
bas — sutelkti 100,000 dol. šven
tės rengimo išlaidoms dengti. 
Finansų telkimo vadovavimo 
pareigoms sutiko dr. F. V. Kau
nas ir sudarė pareigingą komi
siją, pirm. dr. F . V. Kaunas, 
vicepirm. K. Milkovaitis, sekr. 
A. Likanderienė. ižd. K. Pabe-

sėdžio pavasario šventės, pava
dintos 

kių renginyje dalyvauja 8 ats
kiri vienetai iš Chicagos bei jos 
priemiesčių. šiame posėdyje 
dalyvavo ir Lietuvių Jaunimo 
s-gos atstovas Vytautas Plio-
plys, kuris pažadėjo sąjungos 
narių paramą telkiant lėšas. 

Kiekvienas tautinių šokių vie
netas individualiai atliks savo 
paruoštą šokių programą, kuri 
kiekvienos grupės užsitęs po 10 
minučių. Šio renginio progra-

tu rusams nebūtų duodamos 
privilegijos, kurias jie galėtų pa-
naut' ii žmogaus teisių varžymu5 

save atletams, kad pabėgusiems 
sportininkams būtų suteikta 
skubi globa ir kad sovietiniai 
kraštai negalėtų sukliudyti Ra-

•Pavasarinio tryptinio" | mos vadovė bus tautinių šokių 
vardu, programos bei to rengi-1 
nio administravimo ir kitiems i 
reikalams aptarti. Ruošiamos į 
šventės tikslas gauti pelno Tau-1 
tinių šokių š'.entei paremti. M. į 
Marcinkienė posėdyje pranešė. 
. , . v • • *!-,_*• i 'reikalai, kaip autobusų samu v 
kokie daroai jau atlikti ir ką' . . ,y , . " -

mokytoja Violeta Smieliauskai-
I tė-Atkinson, o programos prane-
į sėja — Jolita Kriaučeliūnaitė. 

Posėdžio eigoje dar buvo 
j svarstyta aukų telkimo ir kiti 

chael Madigan, pažįstamas lie-

tuoj pat reikalinga atlikti. "Pa-
vasarinis tryotinis'J bus balan-

x Vladas Žukauskas kovo 16 i <&0 8 d- 3 v a L P- P- Jaunimo 
d. Chicagos universitete gavo \centro didžiojoje salėje. "Tryp-
magistro laipsnį iš cheminės in-

mas į šventę, nakvynės viešbu
čiuose ir t. t. Ižd. K. Pabedins
kas skundėsi, kad negaunąs pa
kvitavimo knygučių iš centro, 
nes prašant ir gaunant auką 

_. ?~T. Z "." . į reikia pakvituoti. 
Tautinių šokių šventei | " ^ 

Finansų telkimo komisija ir 

tinio" tikslas — pasiruošimas 
žmenjos. Bakalauro diplomą! didžiajai 
jis buvo gavęs 1973 m. HT ir, | * sutelkti lėšų šokėjų kelionės 
atlikęs reikalaujamą stažą UOP , paramai. Miiimam tautinių šo-; visos aštuonios tautinių šokių 
firmoje, įsigijo Illinois valstijos I " - " — — - — - — j grupės prašo paremti jų pastan-
profesinio inžinieriaus teises. Jis x B u v ? Vasario 16 gimna- gas ir dalyvauti Jaunimo pava-
yra vedęs Julytę Sakalauskaitę I ^ J 0 8 V a k - Vokietijoje mokiniai j sario šventėje balandžio 8 d. 
ir augina dvi lietuviškai kalban-1 kviečia Chicagos lietuvius, se- ' Jaunimo centre. Jaunimas mėg-
čias dukreles Elyte ir lndrutę' nus> jaunu3. didelius ir mažus.. sta šokti tautinius šokius, mėg-
ir jau trijų mėnesių sūnų Pau-' vums atsilankyti į jų rengiamą j sta pasirodyti scenoje — parem-
liu VI. Žukauskas vra uolus ! vakaronę Jaunimo centro kavi- į kime jų lietuvišką entuziazmą. 

ros koplyčioje. 
Po mirties greit pradėjo gar

sėti stebuklais ir buvo užvesta 
kanonizacijos byla. kol DUVO 
paskelbtas šventuoju. Jis buvo 
pradėtas plačiai garbinti Lietu-
voje, Lenkijoje, Vokietijoje, Ita- j į ^ į į į ~ į į į _ ir

_Radio Liber 
hjoje ir kitur. i t y k o r e s p o n d e n t ams coficialiai 

JAV se yra apie 20 lietuvių jo ; dalyvauti oumpiadoje. "Ban the 
vardo bažnyčių. Įkurta jo var- j Soviets" koalicija taip pat ban 
do mergaičių vienuolija, o lie- \ _ y s uždėti areštą ant olimpia-
tuviai skautai, vyčiai ir ateiti-1 _o n atskridusių rusų lėktuvų, 
ninkai pasirinko šv. Kazimierą j k a d DQtų atlyginama Korėjos 
savo globėju. Į lėktuve nužudytų amerikiečių 

Prieš 30 metų okupantai jo į šeimoms. Tuo reikalu tariamasi 
relikvijas iškėlė iš katedros ko j su teisininkais, 
plyčios j Antakalnio bažnyčią.! _ paulius Rajeckas, pante 
Tauta pavergta ir išblaškyta, | mįmikas, pereitais metais atli-
daug lietuvių ištremta į Sibirą j k e s programą "Draugo" banke-
už tikėjimą. Mes, būdami lais- j t e m partneriu turės pregra-
vėje, turėtume labiau branginti | m į kov<; 30 d - N e w Yorko uni
tas dorybes, kuriomis pasižy-; versitete. Jie yra pakviesti at-
mėjo šventasis Kazimieras. į likti programą ir New Yorko 

Po paskaitos tr .• dainuojan-! valstijos gubernatoriaus priėmi-
čios žemaitės pagiedojo F. Stro-! m e . o paskiau vyks į Europą, 
lios sukurtą giesmę Šv. Kaži- įkur J™ pakviesti lietuvių kolo-
miero garbei ir antrą — Mūsų į n iW duoti pantomimikos pro-
žemė. Akompanavo Kaz. Skais- gramą 

Irutė Masiulyte 
t u v i a m s . 13 w a r d o a id . J o h n ; džiaugiasi susitikus draugus LAPO — 
Madrzyk , kongr . W. U p i n s k i i r j 5 i a u r ė s priemiesčių priešmokyklinio 
M. Russo rūpinasi Cicero gatvės a m ž i a u s ^^elyje. 
pataisymu ir patobulinimu tarp į x L A P A S , Chicagos šiaurinių 
Archer Ave. ir 79 gatvės. Jie j priemiesčių priešmokyklinio am-
jau turėjo pasikalbėjimus su; _įaus lietuviškas darželis, susi-
miesto pareigūnais ir Midway • t j n k a k a s antrą savaitę ketvir-
aerodromo atsakingais asmeni- j tadieniais narių namuose. Dar-
rr"s- Į želyje vaikučiai paskaito pasa

kas, padainuoja ir pabendrauja. 

skautas — laužavedys. 
X PLB Vasario 16-tos gim

nazijai remti komitetas jau su
darytas iš pirm. K. Milkovaičio, 
ižd. K. Pabedinsko ir narių B. 
Jasaitienės, I. Laučienės, K. 
Laukaičio, R. Musonytės ir A. 
Sodonio. Dar gali būti papildy
tas kitais nariais. Komiteto 

f J. 61ajus 

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

1 nėję, šį penktadienį 7 vai. vak 
Programoje — Vasario 16 gim
nazija skaidrėse ir gyvame jau- j 
nimo žodyje. 

X Daina Fernandez iš Cali- Į Sekmadienj, kovo 25 d., tuoj 
fornijos ir Daina Kamantaitė- j po pamaldų švč. M. Marijos Gi-
Cyvienė iš Texas, buvusios Va- ! mimo parapijos salėn susirinko 
sario 16 gimnazijos mokinės, ža- j apie 160 žmonių prisiminti vie-1 mininkė Danguolė Valentinaitė 
da dalyvauti vakaronėje šį penk-; nintelio Lietuvos šventojo — Šv. j pranešė apie nuveiktus darbus ir 
tadienį Jaunimo centro kavinė- i Kazimiero 500 metų mirties su- j ateities planus. Planuojama sta-

girys . 
Po to vyko metinis susirinki

mas 
nešė pirm. Birutė Vindašienė, 
ižd. Antanas Kareiva pateikė 
duomenis apie kasą, būtent ka
sos balansas yra 1496,73 dol. 
Kontrolės k-jos pirm. A. Šim
kus perskaitė aktą. Daliai val
dybos narių pasibaigus kaden
cijai, susirinkimas perrinko tuos 
pačius su teise kooptuoti pagal 
reikalą. 

Socialinių reikalų tarybos pir-

x "Aušra" Lietuvių Kultū
ros dr-jos ruošiama madų pa
roda ir pietūs vyks šį sekma
dienį, balandžio 1 d., 12:30 vai. 

Visada mielai priimami ir lau
kiami nauji nariai. Suintere
suoti prašomi kreiptis į A. Vy-

T • „• „ in+n TXT 1 gantienę tel. 446-5392. 
p. p. Lexington House, 7717 W. ° v 
95th St.. Hickory Hills, IU 

(pr ) . 
x L. S. K. "Neris" valdyba 

nuoširdžiai dėkoja visiems, ku
rie sušelpė klubą pirkdami lai
mėjimų bilietus. Kviečiame vi
sus dalyvauti pasilinksminimo 
vakare šeštadienį, kovo 31 d., j 
7 vai. vak. M. A. S. (Dennis ir 
Marie's). 6555 S. Kedzie Ave. 

(pr) . 
x North Riverside, vakarinė

je dalyje arčiau La Grange, par
duodamas visai naujas 6 kamb. 
namas. Prie Forest Preserve, 
kur palei čiurlenantį upelį, virš 
6 mybų 3 baltuotas keliukas va
žinėti dviračiais, bėgioti arba 
maloniam pasivaikščiojimui. Cia 
visą laiką sutinki simpatiškus 
žmones. Kreiptis į Juozą po 5 v. 
vak. tel. 656-6116. (sk) . 

x P U S Ryšių centras ruošia 
"Balandžio priėmimo — April 
Fool'' šokius kovo 31 d., šešta
dienį, 8:30 vai. vak. Vyčių salėje 
(ne Šaulių namuose kaip anks
čiau skelbta), 2455 West 47 St. 
Atitinkamai apsirengusiems įėji
mas 3 do., kitiems 4 dol. Gros 
Pop-Tops. (pr.). 

x Lietuvių Fondo knyga — 
Vardynas dar tebėra rišykloje. 
Susirinkimo metu turėtą šimti
nę įrištų knygų, buvo išgrobs 
tyta. Nauja siunta numatoma 
gauti apie balandžio vidurį. Už
sisakiusiems bus siuntinėjama 
pirmoje eilėje. Knygą įsigyti 
ar atsilyginti galima Liet. Fondo 
raštinėje: 3001 We»t 59 Street, 
Chicago, m. 60629. Tel. 312— 
471-3900. Kaina 20 dol., vėliau 
knygą bus galima gauti ir pas 
platintojus. Knygos sutiktuvės 
įvyks balandžio 28 d. Jaunimo 
centro kavinėje. (sk.). 

x PaieikomM vyrttkta. Atsa-
komingas asmuo reikalingas ad 
mirustracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede-
ral Savinga TeL 847-T747. 

(ak.). 

se kontinentuose veikiama gy
viau. Naujai įsteigtas PLB ko
mitetas jau surinko kelis šimtus 
dolerių. Jo adresas: 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, m. 
60636. 

tikslas — telkti gimnazijai pa , , , . . „ » . 
ramą, atgaivinti rėmėjų būre- * 7 v a l v a k - B u v * V a s a n o , * » f g / ^ ^ ^ ^ B i m : 
liūs JAV^ kur jie merdi. Kituo- &****** motonni papasakos te Vmdasiene trumpai primine 

apie gyvenimą gimnazijoje ir at-1 šio minėjimo prasmę. Pirmimn-
sakinės j visuomenės klausimus,: kauti pakvietė Juozą Polikaitį 

j ir sekretoriauti Haliną Moliejie-
nę. Į garbės prezidiumą pakvie
tė kleb. kun. Antaną Zakaraus
ką ir šio minėjimo prelegentę 

jei tokių bus. 

X JAV-nės Futbolo taurės 
Illinois pusfinalinės rungtynės j 
tarp F. K. Lituanicos ir kroatų ] seselę Perpetua. 

X Faosto operos spektakliai J "Croatan" vyks balandžio 8 d., ^ ^ ^ s u k a l b ė j o k u n . A . 
su Valpurgijos nakties scenai 3 . v a L Evergreen Park aukstes- j Z a k a r a u s k a 8 ) p r a _ y d a m a s šv. 
įvyksta gegužės 5 d., 7:30 vai. \ m o s i c s mokyklos aikštėje, 99-ta , K a z i m i e r o „^^o į_ g l o b o s 

— Baltų Laisvės lygos dele
gaciją, pasibaigus Žmogaus tei-

Apie apylinkės veiklą pra- s i u konferencijai, hovo 17 d. 
Los Angeles Ambassador vieš
butyje priėmė valstybės sekre
toriaus asistentas Elliot Ab-
rams. Buvo tariamasi radijo 
transliacijų į Pabaltijo valsty
bes, olimpiados, OSI, baltų karo 
belaisvių Afganistane ir kitais 
klausimais. Delegacija Abrams 
įteikė memorandumą ir atitinka
mą dokumentaciją. 

— Žmogaus teisių konferen
cija, įvykusi Los Angeles Am
bassador viešbutyje kovo 17 d., 
susilaukė dėmesio amerikiečių 
spaudoje ir radijų žiniose. Pra
nešimą apie konferenciją perda-

Į naują kontrolės komisiją iš- v ė rjity N e w s Service ir AP ži-
rinkti VI. Garbenis. J. Vainei- n i ų agentūros. Kiek žinoma, 
kis ir K. Juškaitis. Į apygardos | a p i e konferenciją jau rašė "San 
suvažiavimą balandžio 29 d. iš- j prancisco Chronicle", "Los An-
rinkti 18 atstovų. j g e l e s Times". "Daily News", 

Baigiant pirm. B. Vindašienė "TheRegister", "Evening Out-
paaiškino apie planus ateities look,", "Daily Breeze', "Cama-
veiklai. 69-tos gatvės festivaly "U0 I>ai]y News" dienraščiai 

tyti seneliams namus. 

vak., ir gegužės 6 d., 3 vai. po
piet, Morton High School Audi
torijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero, DL Operą diriguoja Arū
nas Kaminskas. Dainuoja Anita 
Pakalniškytė, Margarita Mom-
kienė, Aldona Stempužienė, Dar-
rell Rowader, Jonas Vaznebs, 
Algirdas Brazis, Bernardas Pra
puolenis ir Operos choras. Cho
reografė — Violeta Karosaitė, 
Scenos produkcija Kazio Oželio. 
Chormeisteriai — Emilija Saka-
dolskienė, Alfonsas Gečas. 

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

Pasta bilietai užsakomi šiuo 
adresu ir pavadinimu: Lithua-
nian Opera Co., % Gifts Inter
national, 2501 W. 71st St, Chi
cago, UI. 60629. Čekį prašome 
išrašyti- I>ithuaninji Opera f o . 
l o c ir pažymėti spektaklio datą. | 

Visus ir i i visur kviečia bilie- j 
tus įsigyti iš anksto ir dalyvau- į 
ti Fausto operos spektakliuose 

Uetovtg Opera 
(pr.). 

gatvė prie Kedzie. 

apylinkės valdyba paruoš laimė
jimus, bus rengiamas Tautos 

j hetuvių tautai. Mirusieji apylin- j šventės minėjimas rugsėjo mėn. 
x Patikslinimas. Vakar die- j kės nariai buvo pagerbti atsisto- ir t. t. 

nos "Draugre" po kliše 6 psl. bu- jimu ir susikaupimo minute. 
vo palikta korektūros klaida, j Ses. Perpetua savo paskaitoje 
Turėjo būti: "su anūku dr. Min
daugu Griauzde ir proanūke 
Rima Griauzdyte". Už klaidą 
atsiprašome. 

priminė šv. Kazimiero kilmę iš 
didžiųjų Lietuves kunigaikščių, 
pradedant Algirdu. Jo tėvas 
Lenkijos karalius ir Lietuvos di-

Minėjimas ir susirinkimas 
praėjo sklandžiai ir ilgai neuž
truko. Nemažas skaičius narių 
užsimokėjo solidarumo mokestį 
ir dar surinkta aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams. A. P. B. 

Putnan-.o seselių rėmėjų vakarienės svečiai su vieSniomis i§ Putnamo. 

ŠVEICARIJOJE 
— Šveicarijos lietuviai Ziu-

riche vasario 26 d. paminėjo Va
sario 16 šventę. Paskaitą skai
tė iš Miunsterio atvykęs žurna
listas, estų atstovas Ruben. Me
ninę programą lietuviškai ir lat
viškai atliko solistė I^aima Ste-
paitienė iš JAV. Jos solo daino
mis buvo patenkinti visi daly
viai. J. Stasiulienės vadovauja
ma tautinių šokių grupė "Vil
tis", sudaryta iš šveicarų jauni
mo, pašoko kelis tautinius šo
kius. Prieš minėjimą buvo pa
maldos, kurias laikė kun. prof. 
J. Juraitis. 

— lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba, atsisakius būvu 
šiam pirmininkui dr. A. Kušli' ii, 
buvo išrinkta nauja. Pirminin
ku išrinktas N. Prielaida is Ge-
nevos. vicepirm. dr. J. Pečiu-
lionytė iš Ziuricho, sekr. ir ižd. 
I. Augevičiūtė-Kaestli, revizijos 
kom. pirm. — J. Jakaitis iš 
Schlieren. Lietuvių Ben^.ao-
menė bent kartą per metus su
kviečia visus Šveicarijoje gyve
nančius lietuvius ir, kas gali, su
važiuoja j vieną vietą paben
drauti ir pasikalbėti tautiniais 
reikalais. 


