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Kratos ir tardymai 
1983 m. spalio 5 d. į Vil

niaus saugumo komitetą tar
dymui, kaip liudininkas kun. 
Sigito Tamkevičiau8 byloje, 
buvo iškviestas jo Ekscelen
cija tremtinys vyskupas Ju
lijonas Steponavičius. 

Tardymo metu vyskupas J. 
Steponavičius atsisakė būti 
liudininku kun. S. Tamkevi-
čiaus byloje ir pareiškė, kad, 
kaip vyskupas, jis gali tik di
džiuotis tokiu kunigu, bet 
jokiu būdu jo neniekinti. 

Į klausimus, ar matęs 
„Kroniką", ar neprisidėjęs prie 
Tikinčiųjų teisėms ginti komi
teto dokumentų rašymo ir t.t., 
vyskupas atsisakė kalbėti. 
Tardymas truko apie 3 valan
das. Po tardymo protokolu 
vyskupas J. Steponavičius 
nepasirašė. 

Čekistas, išleisdamas vys
kupą J. Steponavičių pietų 
pertraukai, pasiliko jo pasą ir 
įsakė 15 vai. prisistatyti j sau
gumą. Po pietų tardytojas ir 
dar vienas čekistas prikaišio
jo ir mokė vysk. J. Steponavi
čių, kam šis priimąs pas save 
kunigus, tikinčiuosius ir šiaip 
įvairius interesantus, barė, 
kad remias Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komitetą, po
grindžio leidinį „Kronika", 
kodėl nenori ramiai gyventi, 
kam rūpinasi ne savo reika
lais ir panašiai. Toks pokalbis 
tęsėsi 1,5 valandos. 

Lazdijai. 1983 m. rugpjūčio 
8 d. į Vilniaus saugumą pas 
tardytoją Marcinkevičių buvo 
iškviestas I^azdijų parapijos 
klebonas kun. Vincas Ja
linskas. Tardymo metu buvo 
pateikti klausimai: Kaip api
būdinate suimtąjį kun. Sigitą 
Tamkevičių? Ar girdėjote jo 
sakomų pamokslų, ar juose 
nebuvo šmeižiama tarybinė 
santvarka? Ar teko dalyvauti 

Kybartų bažnyčioje Kalėdų 
šventėje vaikams suruoštoje 
eglutėje, kas buvo seneliu? 
Tardytojas Marcinkevičius 
kaltino S. Tamkevičių žinių į 
užsienį perdavimu, domėjosi 
„LKKB Kronika", teiravosi, 
kas leidinį leidžia, ar tar
domojo manymu, kun. S. Tam-
kevičius nebuvo jos redak
toriumi. Kun. V. Jalinskas 
paaiškino, kad „Kroniką" 
rašo, leidžia, daugina bei pla
tina liaudis. Atmesdamas tar
dytojo kaltinimą, jog Kybartų 
bažnyčioje buvo suruoštas Eu
charistinis susirinkimas, kun. 
V. Jalinskas pabrėžė, kad tai 
vyko Eucharistiniais metais ir 
kun. S. Tamkevičiu8 darė tai, 
ko reikalavo Bažnyčia ir jos 
vyskupai. Jei jau ir minėtas 
„nusikaltimas" tapo nusi
kaltimu, tai atidžiai stebėkite, 
nes šie metai paskelbti geru
mo metais, todėl ne vienoje 
bažnyčioje ta proga gali būti 
suruošti panašūs „nusi
kaltimai", — panašiai kalbėjo 
tardomas kun. V. Jalinskas. 
Tardymo metu kun. V. Ja
linskas reikalavo paleisti kun. 
S. Tamkevičių, kaip nepa
dariusį jokio nusikaltimo, o į 
tardytojo Marcinkevičiaus 
klausimą, kaip būtų reaguo
jama, jei kun. S. Tamkevičių 
paleistų, atsakė, kad tai būtų 
vienas iš geriausių variantų, 
nes kunigai ir tikinti liaudis 
pasipiktinusi tokiu valdžios 
elgesiu. Kun. Alfonsui Sva
rinskui melagingai primetėt 
pokario metus, o įdomu, ką 
primesit kun. S. Tamkevičiui, 
jis juk gimęs iš darbininkų 
šeimos ir jau po karo, augo 
našlaičiu, baigė jūsų tarybinę 
mokyklą... Jei jau taip, tai jūs 
galite ir bet kurį kitą, sąži
ningai atliekantį savo parei
gas kunigą suimti ir nuteisti, 
— ne kartą tardymo metu ste
bėjosi kun. V. Jalinskas. 

(Bus daugiau) 

Ginėjos kariai 
paėmė valdžią 

C o n a k r y . — Praėjusią 
savaitę, kovo 26 d., Clevelando 
ligoninėje mirė ilgametis Gi
nėjos prezidentas Sekou Tou-
re (1922 -1984). Savo šalyje jis 
buvo žinomas kaip „Didysis 
dramblys", „Vyriausias revo
liucijos tėvas". Po aštuonių 
dienų Ginėjos valdžią paėmė 
karininkų taryba. Sostinės 
Conakry radijas paskelbė, kad 
visos sienos uždarytos, aero
dromai neveikia, konstitucija 
atšaukta, valdančioji partija 
panaikinta, susirinkimai už
drausti. 

Karininkų komitetui vado
vauja pulk. Konte. Komitete 
yra 15 karininkų, daug jų karo 
mokyklas baigę Sovietų 
Sąjungoje. Chunta įsakė pa
leisti iš kalėjimų politinius ka
linius ir paskelbė, jog pasibai
gė kruvinoji diktatf-ra, bus 
kuriamas pagrindas demokra
tijai. 

Velionis T«jure laimėjo ne
priklausomybę iš Prancūzijos 
1558 m. Kada prezidentas De 
Gaulle siūlė savo buvusioms 
kolonijoms jungtis į Afrikos 
prancūziškai kalbančių tautų 
bendriją, dvylika valstybių 
nutarė susijungti, tik viena Gi
nėja atsisakė. Tuometinis va
das Toure pasakė De Gauliui, 
kad Ginėja geriau bus skurdi, 
bet laisva valstybė, negu tur
tinga vergė. Nors Ginėja turi 
deimantų, geležies rūdos ir 
bauksito kasyklas, ji tikrai 
buvo skurdžiausia Afrikoje. 

Metinės gyventojų pajamos 
siekė 290 dol. Vaikų mirtingu
mas vienas aukščiausių 
pasaulyje, amžiaus vidurkis 
apie 40 metų. Iš šešių milijonų 

I gyventojų apie 2 milijonai pa
bėgo į kaimynines valstybes, 
daug žuvo kalėjimuose ir kon-

( centracijo8 stovyklose. Daug 
gyventojų staiga „dingdavo". 
„Didysis dramblys" valdė 
Ginėją kieta ranka ir bandė 
įvesti savo „revoliucinį socia
lizmą". Šiek tiek paramos jis 
gaudavo iš Maskvos. 

Radijo praneš imai ne
skelbia, kas ištiko 14 politbiu-
ro narių, kurie balandžio 3 d. 
turėjo susirinkti ir išrinkti pre
zidento įpėdinį. Vakaruose 
buvo kalbama, kad prezi
dentu taps artimas Toure bi
čiulis, vyriausybės premjeras 
Lansana Beavogui, 61 m. 

Karinė chunta skelbia, kad 
perversmas buvo taikus, be 
kraujo praliejimo, liaudis 
sutikusi naują valdžią su 
džiaugsmu, nes bijojo, kad į 
prezidento vietą ateis žmogus, 
kurio rankos suteptos nekaltų 
tautiečių krauju. 

— Vietnamo vyriausybė pa
neigė Tailandijos skundą, kad 
vietnamiečių kariuomenė per
žengė Tailandijos sieną iš 
Kambodijo8. Tai esąs šmeiž
tas. 

— Filipinų žuvusio opozici
jos vado Aųuino našlė ragino 
filipiniečius balsuoti rinki
muose, tačiau įspėjo vyriau
sybę, kad jei rinkimai bus suk
t i , k r a š t e k i l s smur to 
veiksmai. 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

Buvęs viceprezidentas Walter Mondale antradienį užtikrintai laimėjo 
demokratų pirminius rinkimus New Yorko valstijoje. Ateinančią 
savaitę jis tikisi laimėti balsavimus Pennsylvanijoje. 

Senasis Kaunas 
sparčiai auga 

Kaunas . — Okupuotos Lie
tuvos spauda kovo mėn. daug 
rašė apie Kauno miestą. Kovo 
24 d. Kaune buvo įregistruo
tas 400-tūkstantasis gyven
tojas, Alfredo ir Almos Ka-
jauskų naujagimis Žygi
mantas. Vaiko vardynos buvo 
iškilmingos, senojoje miesto 
rotušėje. Vaikas gavo daug 
gėlių, vyresniųjų linkėjimų. 

Ta proga rašoma, jog nuo 
dvidešimtojo amžiaus pra
džios Kaunas išaugo keturis 
su puse karto. Prieš I Pasauli
nį karą jame gyveno 96,000, o 
II Pasaulinio karo išvakarėse 
— 154,000 žmonių. Išvijus hit
lerinius okupantus, mieste 
buvo likę tik 80,000 gyven
tojų, tačiau 1947 m. jų jau 
buvo 100,000. Po to miestas 
sparčiau augo. 1958 buvo už
registruotas 200-tūkstantasis, 
o 1969 — 300-tūkstantasis kau
nietis. 

Miesto gyventojų skaičiui 
didelę įtaką turėjo miesto ribų 
išplėtimas. Prie Kauno buvo 
prijungta Panemunė, Pet-

Sovietų karo 
laivų manevrai 

Londonas . — Britų admi 
ralitetas paskelbė, kad Šiaurės 
Atlante prasidėjo nematyto 
dydžio sovietų karo laivų 
manevrai, kuriuose dalyvauja 
įvairių rūšių laivai iŠ Baltijos 
jūros, Murmansko ir kitų šiau
rinių sovietų uostų. Jūra tarp 
Norvegijos ir Grenlandijos 
pilna sovietų povandeninių 
laivų. 

Tuo pačiu metu Baltijos jū
roje vyksta jungtiniai NATO 
jūrų jėgų pratimai. Penta
gonas paskelbė, jog strateginė 
oro komanda pradėjo manev
rus „Global Shield 84". Ma
nevruose bus iššautos dvi „Mi-
nuteman" raketos, išbandytos 
skriejančios raketos iš B-52 
bombonešių ir vykdomi kiti 
pratimai. Dalyvauja lėktuvai 
iš JAV bazių, iš Guamo ir Oki-
nawos aerodromų. Manevrai 
tęsis 10 dienų. Apie šiuos 
manevrus buvo iš anksto 
painformuota Sovietų Są
junga. 

rašiūnai, 1961 metais prijung
tas Palemonas, vėliau Sar-
gėnai. 

Lietuvos centrinės statisti
kos valdybos žiniomis, praėju
siais metais gandras buvo 
ypač dosnus — Kaunas pa
gausėjo 3291 mergaite ir 3416 
berniukų. Sausio 19 d. kai 
gimė 400-tūkstantasis kaunie
tis Žygimantas Kajauskas, iš 
viso Kaunas sulaukė dešim
ties mergaičių ir dvylikos 
berniukų. Pernai mieste gimė 
56 poros dvynukų. Trejus pra
ėjusius metus daugiausia kū
dikių pasaulį išvydo liepos mė
nesį, o mažiausia — balandžio 
ir gruodžio mėnesiais. 

Toliau statistikos valdyba 
nurodo, jog Kaune šiuo metu 
gyvena daugiau kaip 800 dau
giavaikių šeimų. Šešis - septy
nis vaikus augina 60, o aštuo
nis — devynis — 15 šeimų. 
Gausiausia mieste yra siu
vėjos Valentinos Mikuckienės 
šeima su 13 vaikų. 

Mieste nemažai ir ilga
amžių gyventojų. Per aštuo
niasdešimt metų turi 2742 mo
terys ir 1033 vyrai. Vienuolika 
moterų ir vienas vyras at
šventė šimto metų jubiliejų. 

Indijos lakūnas 
su kosmonautais 
Maskva. — Sovietai pa

siuntė į erdvę naują erdvėlai
vį, kuriame su dviem sovietų 
kosmonautais skrenda In
dijos lakūnas Rakesh Shar-
ma, 35 m. Lakūnai susijungs 
su sovietų erdvės stotimi, kur 
skrieja trys kosmonautai jau 
nuo vasario 8 d. Iki šiol 
sovietų erdvės programoje yra 
dalyvavę sovietų satelitinių 
valstybių lakūnai, Vietnamo, 
Kubos ir Mongolijos atstovai. 
Erdvėje naujieji kosmonautai 
išbus 8 dienas. 

— Ispanijos premjeras Gon-
zalez pareiškė, kad Ispanija 
pasirengusi užmegzti diplo
matinius ryšius su Izraeliu. 

— Prezidentas Reaganas 
savo šeštadienio radijo kal
boje pasidžiaugė vis stiprėjan
čia ekonomine padėtimi. 

— Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad valstybės prokuroras Wil-
liam French Smith sutiko eiti 
pareigas, kol bus patvirtintas 
naujas prokuroras. 

— Nikaragvos kar inės 
chuntos narys Humberto Or
tega atvyko į Šiaurinę Korėją, 
iš kurios prašo parduoti 
ginklų. 

— Graikijoje teroristai 
peršovė ir sužeidė JAV ar
mijos seržantą. 

— Lenkijoje į Mietne žemės 
ūkio mokyklą sugrįžo apie 200 
s tudentų. Manoma, kad 
„kryžių karas" bus išspręstas 
nuolaidomis. Vietinis vys
kupas Jan Mazur tęsia „van
dens ir duonos" streiką. 

— Austrijoje baigėsi byla 
prieš naujuosius nacius. Pen
ki nuteisti lygtinai, keturi nu
teisti kalėti 3 metus. Vienas — 
pusantrų metų. Kaltinamieji 
padėję bombą prie nacių me
džiotojo Simono Wiesenthalio 
buto. 

— Italijos par lamentas 
išgirdo iš gynybos ministerio 
Spadolini, kad Sicilijoje įreng
tos skriejančios raketos jau 
paruoštos naudojimui. Jų yra 
16, tačiau iki 1988 m. bus 112. 
Jų negalima naudoti be Itali
jos vyriausybės pritarimo, 
pasakė ministeris. 

— Pietų Afrikoje, Durbine, 
sprogo bomba, žuvo trys, su
žeisti penki asmenys. 

— Indijoje Afganistano lais
vės kovotojai paskelbė, kad 
kovo 16 sukilėliai paėmė val
džios fortą, kur žuvo arba 
pateko į nelaisvę 40 sovietų 
kareivių. Praėjusią savaitę 
nušauti 25 sovietų kariai. 

— Libane sustiprėjo arabų 
partizanų veikla. Balandžio 4 
dviejuose puolimuose sužeisti 
10 Izraelio kareivių. 

— Islamo konferencija, 
kurioje dalyvauja 45 valsty
bės, priėmė į organizaciją 
Egiptą, kuris buvo suspenduo
tas prieš ketverius metus. 

— Indijos Punjabo pro
vincijoje vyksta sikhų riaušės. 
Nušautas Indijos parlamento 
narys. Žuvo dar 10 žmonių. 
Penki miestai įsivedė komen
danto valandas. 

— Austrijoje mirė garsus 
katalikų teologas, jėzuitas 
kunigas Kari Rahner, apie 
4,000 knygų ir didesnių 
straipsnių autorius. Mirė 80 
metų amžiaus. 

— Gynybos sekretorius 
Weinbergeris nuramino Tur
kijos vyriausybę, kad Rea-
gano administracija priešin
s i s p l a n a m s s u m a ž i n t i 
Turkijai karinę paramą. 

— Indijos premjerė Gandhi 
i šeštadienį pradės kelionę į 

arabų šalis. J i aplankys 
Libiją, Tunisą, Alžirą ir Egip
tą, susitiks su PLO pirmi
ninku Arafatu. 

— Kolumbijos valdžia susi
tarė su Revoliucine liaudies 
armija užbaigti kovas, pa
skelbti amnestiją. Karo 
paliaubos prasidės gegužės 28 
d. 

— Kinija pripažino, kad 
artilerija apšaudė Vietnamo 
karines pozicijas prie Kinijos 
sienos. Tuo atsiliepiama į 
Vietnamo provokacijas. 

— Prieš Nikaragvos vyriau
sybę kovojančios grupės puolė 
prie Kostarikos sienos mui
tinės pastatą, sužeidė tris 
Nikaragvos kareivius. 

— Vakarų Berlynas išsirin
ko naują burmistrą E. Diep-
gen. Jis pakeis buvusį von 
Weizsaeker, kuris kandi 
datuoja į Vakarų Vokietijos 
prezidento vietą. 

Mondale laimėjo 
New Yorko pirminius 
New Yorkas . — Buvęs 

viceprezidentas Walter Mon
dale užtikrintai laimėjo New 
Yorko demokratų pirminius 
rinkimus, palikdamas toli 
savo varžovus: Gary Hart ir 
Jesse Jackson. Pastarasis 
gavo labai didelį nuošimtį 
valstijos juodųjų balsų ir su
rinko daugiau 20 nuoš. visų 
balsų. Sakoma, kad New 
Yorko žydų daugumas bal
savo už Mondale, nors sen. 
Hart labai stengėsi pavilioti jų 
balsus. Pabrėžtina, kad ryti
niame pakrašty Mondale lai
mėjo pirmą kartą. Kitose rytų 
valstijose daugiau balsų yra 
gavęs Hartas. 

Pastorius Jackscnas nusi
vylęs, kad už jį balsavo labai 
mažai baltųjų, tačiau jį pasi
rinko nemažas skaičius ispa
niškai kalbančių amerikiečių. 
Juodųjų tarpe Jacksonas pasi
rodė daug geriau, negu kitose 
valstijose. Georgijoje ir Ala-
bamoje daug juodųjų balsavo 
už kitus kandidatus, tačiau 
New Yorke apie 80 nuoš. juo
dųjų balsavo už juodą Jack-
soną. 

Mondale laimėjimui daug 
patarnavo svarbiųjų valstijos 
pareigūnų: gubernatoriaus 
Mario Cuomo ir mero Edwar-

Izraelis pakvietė 
britų karalienę 
Londonas . — Britų spauda 

daug rašo apie karalienės Elz
bietos vizitą Jordane ir jos 
pareiškimus apie Izraelio val
domo Vakarų kranto naujas 
sodybas. Komentuojama britų 
politika Viduriniuose Ry
tuose. 

Pirmas karalienės svečias, 
grįžus iš arabų Jordano, buvo 
Izraelio prezidentas Chaim 
Herzog. Jis yra gimęs Belfas
te ir Antrojo pasaulinio karo 
metu tarnavęs britų kariuo
menėje. Herzogas pakvietė 
karalienę aplankyti Izraelį. 
Manoma, kad praeis daug 
metų, kol Britanijos karalienė 
vyks į Izraelį. Nurodoma, kad 
ir Jordanas pakvietimą įteikė 
1966 m. 

Izraelio spauda nurodo, kad 
Britanija, po Amerikos, yra 
svarbiausia biznio su Izraeliu 
partnerė. Abipusė prekyba 
siekia daugiau bilijono do
lerių. Britai tačiau neparduo
da Izraeliui ginklų, nors labai 
lengvai ginklus pardavinėja 
arabų šalims. 

Izraeliui labai nepatinka, 
kad b ū d a m a J o r d a n e 
karalienė padėjo vainiką ant 
paminklo Jordano kariams, 
žuvusiems kare su Izraeliu. 

Derybos su Maskva 
MVashingtonas. — Ameri

kos ambasadorius Maskvoje 
Hartman tarėsi su užsienio 
reikalų ministeriu Gromyka, 
sekretorius Shultz kalbėjosi su 
sovietų ambasadorium Dobry-
ninu. Bandoma atnaujinti 
abiejų šalių derybas dėl kultū
rinių pasikeitimų ir dėl naujų 
konsulatų: sovietų — New 
Yorke ir Amerikos — Kijeve 
įsteigimo. 

Kultūrinio, mokslinio, švie
timo pasikeitimų programa 
pasibaigė 1980 m. Po Afganis 
tano invazijos prez. Carteris 
derybų nutarė neatnaujinti. 
Prezidentas Reaganas buvo 
pasirengęs pradėti derybas, 
bet atidėjo jas dėl P. Korėjos 
keleivinio lėktuvo sunai
kinimo pernai rugpjūčio 31 d. 
Dabar atėjęs laikas grįžti prie 
derybų ir santykių gerinimo. 

do Kocho parama. Lemtingai 
prie Mondale laimėjimo prisi
dėjo ir darbininkų unijų 
parama, ypač pramonės mies
tuose kaip Buffalo. 

Prieš New Yorko balsavimą 
Mondale turėjo 729 delegatus, 
kurie demokratų konvencijoje 
įsipareigojo už jį balsuoti, 
renkant kandidatą į prezi
dento vietą. Sen. Hart turėjo 
440 delegatų, Jacksonas — 
101. New Yorkas antradienio 
rinkimuose turėjo paskirstyti 
252 delegatus. 

Komentatoriai kalba, kad 
sen. Hart kilimas pirminiuose 
balsavimuose ima sustoti. Bal
suotojai, pasiklausę jo pareiš
kimų debatuose, pamatė, kad 
jo naujos „idėjos" tėra iš nau
jo a tš i ldytas „McGover-
nizmas", kuris buvo jau girdė
tas, svarstytas ir atmestas 
1972 m. Sen Hartui buvo leng
viau iškilti, nes jis buvo puo
lėjas, o Mondale stovėjo gyny
bos apkasuose. Kampanijoje 
visada lengviau pulti negu 
gintis. New Yorke Mondale 
perėjo savo kalbose į puolimą, 
ir tas davė vaisių. Demokratų 
partijos pagrindinė, vidurio li
nija buvo senatorių Hubert 
Humphrey ir Henry Jacksono 
nustatyta. Ji reiškė liberaliz
mą vidaus politikoje ir kon-
8ervatizmą užsienio politikoj. 
Šiai linijai daug artimesnis 
yra Mondale. 

Puikus Jacksono pasirody
mas New Yorke reiškia, kad 
jis iškilo kaip nauja, stipri par
tijos jėga, su kuria reikės skai
tytis. Konvencijoje Jacksonas 
bus įtakingas veiksnys, kuris 
ga lės į t a i g o t i p a r t i j o s 
programą. Su juo teks skai
tytis partijos kandidatams ir 
demokratų administracijai, jei 
partija laimėtų lapkričio mėn. 
rinkimus. 

0k. Lietuvoje mirė 
komp. A. Račiūnas 
Giminės gavo telegramą, 

kad Vilniuj po ilgos ligos mirė 
kompozitorius Antanas Ra
čiūnas. Laidojamas balandžio 
5 d. Vilniuje. 

Velionis buvo gimęs 1905 m. 
rugsėjo 4 d. Užliaušių km., 
Ramygalos vlsč., Panevėžio 
apskr. Mokėsi Panevėžy, Kau
no aukšt. technikos mokyk
loje, kol paskui įstojo į konser
vatoriją. 1933 m. baigė 
kompozitorių skyrių, nors kaip 
kompozitorius jau pasižymėjo 
anksčiau. Kaip Švietimo 
ministerijos stipendininkas 
gilino kompoziciją Paryžiuje 
1936 - 39 m. Kauno konserva
torijoje dėstė muzikos teoriją ir 
vėliau kompoziciją. Yra sukū
ręs operų, sonatų fortepionui ir 
simfoniniam orkestrui, dainų 
ir oratorijų. Tai vienas iš ga
biausių lietuvių kompozitorių. 

Liko žmona Evelina Ratais-
kytė-Račiūnienė. sūnūs Leo
nas ir Julius su šeimomis, 
Amerikoje seserys Eugenija 
Daugirdienė, Gražina Valai
tienė ir Ona Račiūnaitė. 

KALENDORIUS 
Balandžio 

Fer., Irena, 
das. 

Balandžio 6 d.: Vilimas, Pla 
tone, Daugirutis, Zintė. 

ORAS 

5 d.: Vincentas, 
Žyginte, Rimvy-

Saulė 
6:19. 

teka 5:29. leidžiasi 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 45 1., 
naktį 35 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. balandžio mėn. 5 d. 
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VYČIAI 
ROMOJE 

Daugiau tūkstančio lietuvių 
maldininkų nuvyko į Romą 
paminėti Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero mirties 500 metų 
sukaktį. Dalyvavo iš įvairių 
pasaulio kraštų, išskiriant tik 
Lietuvą, kur net vyskupams 
nebuvo duotas leidimas vykti į 
Romą. Jų tarpe daugiau kaip 
200 buvo vyčiai, pirmininkės 
Loretos Stukienės vado
vaujami. Atvykusius Romon 
pasveikino Lietuvių kolegijos 
prorektorius kun. A. Bartkus. 
Jis yra buvęs ~144-tos vyčių 
kuopos Anthracite mieste 
dvasios vadu. Vyčiai buvo 
priimti kaip svečiai Lietuvių 
kolegijoje, kurios rektorius yra 
prelatas Ladas Tulaba. C.V. 
p i rm. L o r e t a S t u k i e n ė , 
vicepirm. Eleonora Služienė ir 
Spaudos Reikalų komiteto 
pirmininkė Marija Ona Lepe-
ra aplankė Vatikano radijo 
stotį, jas ten priėmė lietuvių 
skyriaus vedėjas kun. J. 
Kazlauskas. 

Kovo 3 d. privačioje audien
cijoje Vatikane pirmininkė 
Loreta Stukienė įteikė Šventa
jam Tėvui Lietuvos vyčių 
dovaną — paveikslą, kurį iš 
šiaudelių subūrė Hartforde 
gyvenanti Aldona Saiminin-
kienė. Paveiksle atvaizduota 
lietuviška pakelės koplytėlė, ir 
prieš kryžių klūpanti mergai
tė, lietuvių tautiniuose drabu
žiuose, grandinėmis surištas 
rankas aukštyn iškėlusi. Tai 
simbolis kenčiančios lietuvių 
tautos, prašančios Dievą lais

vės. Paveikslo kraštai papuoš
ti gražiomis tautinėmis juosto
mis. Paveiksle įrašas: „Jo 
Šventenybei Jonui Pauliui 
Antrajam, su vaiko meile 
tėvui, ir su pasišventimu. 
Lietuvos vyčiai. J.A.V. šv. 
Kazimiero metais, 1984". 
Vyčiai įteikė ir daugiau dova
nų: Ona Morgalienė — auksi
nį šv. Kazimiero medalikėlį, o 
Jurgis ir Pranciška Bumilos — 
tautinę juostą. Audiencijoje 
Popiežius paminėjo Lietuvos 
vyčius, lietuvius skautus ir Šv. 
Kazimiero seseris. Jis prašė 
lietuvius neapleis t i savo 
kilmės krašto, bažnyčios. 

Po audiencijos pas popiežių 
vyčiai susitiko su arkivyskupu 

Paulium Marcinkum. Nuvykę jo 
įstaigon, vyčiai įteikė jam 
rankų darbo vyskupišką laz
dą, kurią išdrožinėjo Daytone 
gyvenąs Jurgis Mikalauskas, 
iš Amerikoje užaugusio riešu
to medžio. Joje pavaizduotos 
Romos kolonos, ir Rūpintojė
lis su erškėčių vainiku, 
vaizduojąs kenčiančią Lietu
vą. Lazdoje yra auksinis 
įrašas: „Arkivyskupui Pauliui 
Marcinkui, teologijos dakta
rui. Mes visuomet eisime su 
Tavim. Lietuvos vyčiai. Šv. 
Kazimiero metai , 1984". 
Arkivyskupas priėmė dovaną, 
parodydamas ta proga daug 
palankumo vyčiams. 

Per g raž ias popiežiaus 
aukojamas šv. Mišias sekma
dienį, pirm. L. Stukienė, tauti
niais drabužiais apsirengusi, 
įteikė popiežiui altoriaus auką. 
Jo Šventenybė ta proga 

L i e t u v o s v y č i ų c e n t r o v a l d y b o s p i r m i n i n k ė Lore 
t a S t u k i e n ė į te ikia p a v e i k s l ą pop iež iu i J o n u i P a u 
l iu i I I - j a m a u d i e n c i j o s m e t u V a t i k a n e . K a i r ė j e 
l i e t u v i ų skaut i jos a t s t o v a i — L S B v y r i a u s i a s 

s k a u t i n i n k a s v . s . V y t a u t a s V i d u g i r i s i r L S S e s e 
r i j o s T a u t i n i o a u k l ė j i m o s k y r i a u s v a d o v ė v . s . L i u 
d a R ū g i e n i e n ė . 

palaimino Lietuvos vyčių 
organizaciją. Per tikinčiųjų 
m a l d a s v icep i rmin inkė 
Eleonora Služienė skaitė 
angl iškas į tarpas. Kita 
vicepirmininkė, Elzė Kosmis-
ky, su savo vyru sėdėjo gar
bingų svečių tarpe. Iš švento
jo Tėvo rankų komuniją 
priėmė šie vyčiai: Elena Ches-
ko, Nancy Miro, Ona Klizas 
Wargo, Marija Ona Lepera, 
Rita Ševokienė, Jonas Anta
navičius, Nelė Skabeikienė, 
Ona Adomaitienė, Andrius. 
Rozger, Juozapas White, Tere
sė Trainienė, Eleonora Vaičai-
tienė ir Bernice Mikatavage. 

Kalbėdamas Šv. Petro aikštė-
je susirinkusiai žmonių 
miniai, popiežius vėl paminė
jo Lietuvos vyčius. O sekma
dienio vakare, per atsisveiki
nimo banketą Sheraton Roma 
viešbutyje, pirmininkė Loreta 
Stukienė buvo pasodinta aukš
tų asmenų tarpe. 

A.K.W. 

AUGA LIET. ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGA 

ALTOS NARIŲ 
METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Altos-gos Detroito skyriaus 
susirinkimas įvyko kovo 28 d. 
Šv. Antano parapijos mokyk
los klasėje. Pradėjo sk. pirmi
ninkas Vincas Tamošiūnas. 
Pateikta susirinkimo darbo
tvarkė priimta be pataisų. 
P r a ė j u s i o s u s i r i n k i m o 
protokolą perskaitė vicepirm. 
Edvardas Milkauskas. Sekre
toriauti pakviesti Edvardas 
Milkauskas ir Antanas Gri
nius. Pirm. Vincas Tamošiū
nas savo pranešime kalbėjo 
apie numatomus atlikti dar
bus ir įnešė įvairių pasiūly
mų. Sekretoriui Alber tui 
Misiūnui negalint susirinki
me dalyvauti, už jį pranešimą 
atliko V. Tamošiūnas. Iždi
ninkas Romas Macionis pa
darė finansų apžvalgą. 

Į aštuonioliktą ALTS-gos 
seimą, gegužės 26 - 27 d. įvyk
siantį Clevelande , važiuoja 
tarybos narys Jonas Švoba ir 
Antanas Vaitėnas. Kitus at
stovus parinkti pavesta sky
riaus valdybai. 

Susirinkimas nutarė balan
džio 29 d. su Detroito Lietuvių 
Kultūros klubu šv. Antano 
parapijos patalpose surengti 
kan. Juozo Tumo Vaižganto 
rTS-gos garbės nario) pa
gerbimą — akademiją. Taip 
pat nutarta išleisti Jono Švo
bos „Demokratinė ir autorite
tinė valdžia nepriklausomoje 
Lietuvoje". Vasarą surengti 
išvyką. 

Paskirta aukų: kanauninko, 
rašytojo kun. Juozo Tumo 
Vaižganto mirties sukakties 
minėjimo akademijai 150 dol., 
į Sąjungos seimą vykstan

tiems 3 atstovams po 50 dol. 
(150 dol.), Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos leidžiamam 
veikalui anglų kalba 100 dol. 
„Laisvosios Lietuvos" priedui 
„Lietuvių Pajūris" 50 dol., 
„Dirvai" 50 dol., Tautinių 
šokių šventės leidiniui 50 dol., 
lietuviškoms radijo valan
dėlėms po 20 dol. (40 dol.) ir 
pasiųsti ALTS-gos centro val
dybai 50 nuošimčių nuo su
rinkto nario mokesčių. 

Klausimų ir sumanymų sky
riuje V. Tamošiūnas kėlė klau
simą, kodėl DLOC-ras kai 
kurioje spaudoje skelbiamas, 
kaip ALTo padalinys. DLOC-
ras nėra nei ALTo padalinys, 
nei jo skyrius. Jei mes negalė

jome susitarti su Lietuvių 
Bendruomene, galbūt reikėtų 
aukas rinkti Altui ir Tautos 
Fondui. Stasys Šimoliūnas į 
tai atsakė: „Mes čia galime 
kalbėti tik ALTS-gos reikalu ir 
galime klausti ar skyrius įeina 
į DLOC-rą, o kas ten rašo ir 
kam pinigus skiria yra DLOC-
ro narių susirinkimo reikalas. 
Ten tą klausimą reiktų ir 
kelti". 

Edvardas Milkauskas pa
skaitė iš „Free Press" laikraš
čio ištrauką, kad Žalgirio mūšį 
laimėję lenkai ir latviai. Susi
rinkimo narių nuomone tuo 
reikalu turėtų ką nors daryti 
DLOC-ro valdybos pirmi
ninkas dr. Algis Barauskas. 
Susirinkimas buvo darbingas 
ir V. Tamošiūno sklandžiai 
pravestas. Dalyvavo 17 sk. 
narių. Po susirinkimo visi 
buvo pavaišinti V. Tamošiū
no ir jo talkininkių skyriaus 
narių moterų. 

MENO PARODA 

Gintaro, šiaudinukų pa
veikslų ir Velykų margučių 
paroda įvyks balandžio 15 d. 
(Verbų sekmadienį) Šv. An
tano parapijos patalpose. 
Parodą rengia Antanina Jo-
nynienė, Stasė Šimoliūnienė ir 
Juozas Jasiūnas. 

A. Gr. 

LINAMYNIO PRAMOGOS 
Dzūkės pasakoja: "Per lina

mynį dainos skambėjo. Leki 
ant kalno aukščiausio padai
nuot, kad girdėtų bernai, kad 
čia talka". Talkininkai dai
nuodavo ne tik eidami į darbą 

Retai mūsų spaudoj matom 
žinių apie Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos veiklą. Jos nariai 
pirmiausiai rašo apie kitus, o 
ne apie save, kas ir yra esminė 
žurnalisto užduotis. Net ir 
retai išeinantis „Lietuvio 
Žurnalisto" žurnalas ne daug 
parodo, kas vyksta sąjungos 
šeimoje, kur ir kokią veiklą 
atlieka Lietuvių Žurnalistų są
junga. 

• 
Sąjungos darbai kartais 

pakyla didesnėmis bangomis, 
o kartais labai ramiai vilnija, 
kaip tas Michigano ežeras, 
prie kurio Chicagoje šiuo metu 
reziduoja sąjungos centro 
valdyba. Ir sunku ko nors 
d a u g i a u t i k ė t i s , n e s 
kiekvienas žurnalistas yra 
savo scenos solistas ir iš jų 
bendro choro nepadarysi. Tie 
patys solistai sudaro ir są
jungos centro valdybą, tik iš 
jų sudarytas kvintetas, pirmu 
balsu vedamas pirm. Jurgio 
Janušaičio, ieško naujų 
harmonijų, kad jos pritrauktų 
nutolusius sąjungos narius, 
kad pažadintų miegančius, 
kad sujungtų išsisklaidžiu
sius, kad labiau paskatintų 
visus dirbančius. 

Šios kadencijos laikotarpiui 
riedant į pabaigą, kovo 3 d. J . 
Janušaičio rezidencijoje įvyko 
vienas iš svarbesnių sąjungos 
centro valdybos posėdžių. Jo 
svarbumą sudarė pirmininko 
Jurgio Janušaičio išsikėlimas 
nuolatiniam gyvenimui į 
Floridą. praėjusių metų 
veiklos apžvalga, tolimesnių 
darbų ir būsimos sąjungos 
vadovybės rinkimų aptarimas. 
Šiame posėdyje dalyvavo visi 
centro valdybos nariai: pirm. 
Jurgis Janušaitis, vicepirmi
ninkai: Algirdas Pužauskas ir 
Petras Petrutis, sekretorius 
Vytautas Kasniūnas ir iždi
ninkas Bronius Juodelis. 

ar iš jo grįždami, bet ir darbo 
vietoje. Daugelis atsakiusiųjų į 172 aktyvūs nariai. Pirm 

lietuvių Žurnalistų sąjun
gos narių sąrašuose yra visa 
eilė asmenų, neatsiliepusių per 
dvi kadencijas (per šešerius 
metus), nedalyvavusių vado
vybės rinkimuose, nemo
kėjusių nario mokesčių, kuris 
yra tik du doleriai metams, ir 
neatsiskaičiusių už anksčiau 
gautus „Lietuvio Žurnalisto" 
numerius. Valdyba padarė nu
tarimą tokius narius laikyti 
pasyviais ir jiems daugiau 
nebesiuntinėti laiškų, nė 
„Lietuvio Žurnalisto". Šiuo 
metu sąjungoje priskaitomi 

J . 
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Pinigai šykštumo nepaso
tina, tik dar labiau uždega. 

Seneca 
Kurčias vyras ir akla žmo

na — laimingiausia pora. 
Danų priežodis • • 

„ Ž i b u r i o " l i t u a n i s t i n ė s m o k y k l o s 
t a u t i n i ų Š o k i ų m o k y t o j a V i d a 
S k i o t y t ė i n t e n s y v i a i d i r b a ruoš
d a m a m o k i n i u s d a l y v a u s i a n č i u s 
V'II-joje l i e t u v i ų T a u t i n i ų š o k i ų 
š v e n t ė j e C l e v e l a n d e . 

N u o t r . #J. U r b o n o 

1937 m. Šiaulių "Aušros" mu
ziejaus anketą teigia, kad tal
kininkai ir dainuodavo, ir reli
gines giesmes, vadinamąsias 
karunkas, giedodavo. XIX a. 
kartais būdavęs net vienas 
giedorius samdomas, kuriam 
už visos savaitės talkoje gie
dojimą ir linų mynimą mokė
jo po rublį. 

Janušaitis pasidžiaugė, kad 
praėję metai buvo gausūs nau
jais sąjungos nariais. Buvo 
priimti: prela tas Pe t ras 
Butkus, Vincas Kazokas, 
Vladas Dumčius ir Antanina 
Gusčiuvienė Australijoje, Asta 
Kučinskaitė ir Vladas Dargis 
Anglijoje, Kazys Baronas 
Vokietijoje, kun. Petras Urbai-

tis Brazilijoje, Robertas Vitas, 
Aušra Liulevičienė, Snieguolė 
Zalatoriūtė, Algimantas 
Gečys, Kęstutis Miklas, Bro
nius Vaškaitis, Viktoras Jau-
tokas ir Jonas Juška, JAV. 
K a n a d o j e g y v e n a n č i ų 
lietuvių Žurnalistų sąjungos 
narių pastangas susiburti į 
lokalinę Kanados lietuvių 
Žurnalistų sąjungą sutiktos 
kolegiškai, kaip noras labiau 
prisitaikyti prie vietinių' 
aplinkybių, juo labiau pasi-f 
tarnaujant lietuviškai spaudai' 
ir Lietuvos laisvės reikalui. 
Kadangi visi sąjungos nariai į 
yra įstoję į Lietuvių Zurnalis-' 
tų sąjungą asmeniškai ir in
dividualiu būdu nariais priim
ti, jų priklausomybė sąjungai 
yra asmeninė, o ryšiai gali 
būti palaikomi per skyrius ar 
kitaip pavadintus sąjungos 
narių junginius laisvajame 
pasaulyje. Sąjungos centro 
valdyba tiki, kad Kanadoje 
gyvenantieji lietuviai žur-, 
nalistai ir toliau liks tiesio
giniai ar per savo organiza-j 
cinį vienetą aktyvūs Lietuvių' 
Žurnalistų sąjungos nariai. 

Paskutiniais metais į są
jungos garbės narius buvo 
pakelti daug lietuvių spaudai 
nusipelnę ilgamečiai žurna
listai: a.a. kun. Stasys Yla, dr., 
Albertas Gerutis, Povilas Dar- j 
gis ir kun. Vytautas Bag-
danavičius. 

Sąjungos centro valdyba 
labai apgailestauja, kad dėl 
techninių kliūčių laiku nebuvo 
išleistas „lietuvio Žurnalisto" 
numeris. Jo redaktorius Vyt. i 
Kasniūnas prižadėjo, kad šis 
numeris bus išleistas iki liepos 
1 dienos. 

Dėl išsikėlimo iš Chicagos 
pirm. Jurgio Janušaičio 
pateiktas iš pareigų pasitrau
kimas valdybos nebuvc pri
imtas, kadangi tik geras 
pusmetis beliko iki kaden
cijos pabaigos. Sąjungos 
pirmininku ir toliau lieka 
Jurgis Janušaitis, 8 Talo Cir-
cle, Port Orange, Fla. 32018, o 
Chicagoje jį p a v a d u o s 
vicepirm. Algirdas Pužauskas. 

Prie vaišių stalo, kurį labai 
gausiai paruošė atsisveikin
dama Veronika Janušaitienė, 
buvo aptarti tolimesni są
jungos darbai, kad labiau 
padėtume išsilaikyti mūsų 
lietuviškai spaudai , kad 
žurnalizmui paruoštume mūsų 
jaunąją kartą, kad spauda, ta 
didžioji pasaulio galybė, tar
nautų mūsų švietimo, kul
tūros ir tautinės vienybės 
išlaikymui. Diskusijos vyko ir 
apie rudenį ateinančius są
jungos centro valdybos ir kitų J 
institucijų rinkimus, tikintis, 
kad kitose lietuvių kolonijose 
gyvenantieji sąjungos nariai j 
šias pareigas priims. 

Bronius Juodelis 

Dr. Pėter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
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. G. BALU KAS 
Akušer i ja ir m o t e r ų l i gos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurg i ja 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Cravvford 
M e d i c a l Bu i ld ing) . Tel . LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

D r . A n t . R u d o k o kab ine tą p e r ė m ė 

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

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

Ota 735-4477; R*; 246 0067: »rha 246 65*1 

DR. E. 0ECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 -6000 , Rez. G A 3 - 7 2 7 8 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal *usitanrr>4 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytO|as 

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

nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

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

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

V a l a n d o s pagal susitarimą — Pirm 
antr , tret, ketv ir šeštad 

T e l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trec\ Seit . 12 iki 4 vai popiet 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad. nuo 2 iki 5 v.v 
Ketvirtad n u o 10 v.r. iki 6 v.v. 
Susitarimui skambint 43t>-5566 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybe — 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 J A S 

4 6 0 0 VV. 1 0 3 S t , O a k Lavvn 
Tel. 423-8380. 

V a l a n d o s paga i sus i tar imą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o—8 antr 12 —o. oenkt 10 —12. 1—1> 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 mylia j vakarus n u o Ateitininkų narni 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave:, Elgin, 111. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ 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 Harlem 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 trel 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

I • H ^ W W » Ifi. lf . 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 5 4 VVest 71st Street 
(71-mos ir Campbell Ave . kampas) 

Tel. 4 3 4 - 1 8 1 8 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTt 

MEDICAL BUILDING 
3200 W H M Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p.p 
Ofiso tol. RE 7 1168; rezld U 9 . 2 9 1 9 

DF. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

F R O S T A T O CHIRURGIJA 
i 6 5 6 VV. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2SS0, rez. 448-5545 , 

Ofiso tel. 434-2123. namu 448-4195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 Wtft 71tt Street 
Pirm., antr, ketv. ir penkt. • 
valandos pagal susitarimą 

- • — * 
Ofs. tel . 586-316*; nam„ J » I - J 7 7 2 

DR. PETRAS 2LMIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai . pirm . antr ketv ir penkt. 

2-6; t e i t a d i e n m t pagal susitarimą 
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Veiksmas tas pats, intencijos kitos: 
MEILĖ IR SMURTAS 

Yra tokių nusikaltimų, dėl 
kurių bausmė krenta ne tik 
nusikaltėliui, bet ir... pačiai 
nusikaltimo aukai. 

Tiksliau tariant, yra galbūt 
tik vienas toks nusikaltimas: 
moters išprievartavimas. Tai 
nusikaltimas, turįs tik jam 
vienam būdingų bruožų. Tokių 
bruožų, kurie tiek moterims, 
tiek vyrams užgauna jautrią 
emocinę stygą. 
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Prieš dvejus metus mažame 
At lanto pakraščio žvejų 
miestelyje (New Bedford, 
Massachusetts) ant karčia-
mos bilijardo stalo buvo kele
to Vyrų išprievartauta mote
r i s . I špr ievar tavimas — 
kasdieninis įvykis. Tačiau 
grupinis išprievartavimas 
viešoje vietoje — jau retesnis. Į 
jį iš karto atkreipė dėmesį tele
vizija, spauda. Tai savo ruož
tu sujaudino vietinę Amerikos 
portugalų bendruomenę, nepa
tenkintą tuo, kad į rampos 
šviesą ji pakliuvo tik sensa
cingo nusikal t imo dėka, 
vadinasi, iš negražiosios pusės 
(mat, apkaltintieji, taipogi 
nukentėjusioji, net ir proku
roras — visi portugalų kil
mės). 

Bylos eigą nuo pradžių sekė 
taip pat ir feministinės mote
rų grupės. Sekė tam, kad kaltė 
už nusikaltimą nebūtų suvers
ta... nusikaltimo aukai, kaip 
panašiais atvejais dažnai atsi
tinka. Jų nuogąstavimas turė
jo pagrindo. Teismui prasi
dėjus, kaltinamų vyrų gynėjai 
iš tikrųjų pradėjo knistis į 
moters praeitį, įrodinėdami, 
kad j i pati nusikaltimą 
išprovokavo... Bet — prisieku
siųjų džiuri jų nepaklausė. 
Nuosprendis: keturi iš šešių 
a p k a l t i n t ų j ų p r ipaž in t i 
kaltais, tik du — nekaltais. 

Džiuri komisijoje, be kitų, 
dalyvavo ir portugalų. Tačiau 
didelė portugalų visuomenės 
dalis sprendimui nepritarė: 
pasipylė protestai, demonstra
cijos. Jų atgarsiai iki šiolei 
nenutilo. „Amerikos teisin
gumo santvarką mes laikome 
didžiausioje pagarboje", 
pasakė vienos portugalų 
organizacijos vadovė. „Tačiau 
ir garbingos džiurės kartais 
klysta". (Pripažintieji kaltais 
vyrai tebelaukia bausmės 
nuosprendžio, kuris yra teisė
jo rankose) 

Kur teisybė? To mes nežino
me. Tačiau drąsiai galime 
tarti, kad, nepaisant tam tikrų 
neaiškumų ir susipainiojimų 
faktinėse šio nusikaltimo 
aplinkybėse, yra vienas kitas 
bendras principas, kurio tiek 
viena, tiek antra pusė susi
kirtimo įkarštyje yra linkusi 
nepastebėti. 

Sustokime minutėlei ne prie 
išprievartavimo, o prie kitokio 
nusikaltimo, būtent, pasmau-
gimo. Visi esame girdėję 
anekdotinį pasakojimą, kaip 
pilietis, atėjęs į teatrą pasižiū
rėti Šekspyro dramos „Otelas" 
pastatymo, paskutiniojo veiks
mo metu griebėsi „gelbėti 
Desdemono8 gyvybės": kai 
Otelas pradėjo smaugti taria
mai neištikimą savo žmoną, 
tas žiūrovas pašoko nuo sėdy
nės ir ėmė rėkti: „Sulaikykite 
ž m o g ž u d į ! S u l a i k y k i t e 
žmogžudį!"... 

Žiūrovui, aišku, pasimaišė: 
Otelo (ir Desdemonos) vaidy
ba buvo tokia įtikinanti, kad 
jis vaidybinį veiksmą palaikė 
esant tikroviniu. Pasakytume: 
tai kvailelis. Be abejo. Tačiau 
— pakrapštykime giliau. 

K i e k v i e n a s p r o t i n g a s 
žmogus skiria nusikaltimą, 
pavaizduotą scenoje, nuo 
nusikaltimo, įvykdyto tikro
vėje. Bet pereikime iš šio 
akivaizdaus kontrasto tarp 
vaidybos ir realybės plotmių 
visiškai į grynos realybės plot
mę. Ar yra tokių veiksmų, 
kurie realybėje (ir tik realy
bėje!) gali vienu atveju būti 
nusikaltimu, o kitu — ne? 

Žinoma, kad yra. Pavyzdys: 
kad ir tas pats pasmaugimas, 
kito žmogaus gyvybės atėmi
mas. Vienu atveju tai srali būti 

žmogžudystė, neleistinas 
veiksmas, kitu atveju — 
savigynos veiksmas ir dėl to 
pateisinamas. Arba vėl: jei i 
teroristai, pačiupę žmogų, jį 
laiko savo slėpynės celėje, toks ! 
laisvės atėmimas yra krimi- i 
nalas. Bet jei teisėti valstybės j 
organai pačiumpa žmogų ir 
nuteisę jį irgi uždaro į kalėji
mą, toks laisvės atėmimas jau 
yra geras. Taigi vienos ir tos 
pačios rūšies veiksmas gali 
būti arba nusikaltimas, arba 
ne nusikaltimas priklausomai 
nuo aplinkybių. 

Bet mums rūpi subtilesnis 
klausimas. Ar įsivaizduo
jama, kad vienos ir tos pačios 
rūšies veiksmas vienu atveju 
yra pasmaugimas, o kitu atve
ju — ne? Ar gali būti toks 
veiksmas, kuris vienu atveju 
yra sužalojimas, o kitu — ne 
sužalojimas? (Ir čia kalbame 
ne apie vaidybą, o apie tikro
vę.) Atrodo, kad ne. Jei 
pasmaugimas, tai pasmau
gimas. Jei nudūrimas, tai 
nudūrimas. Jei sužalojimas, 
tai sužalojimas. Jei laisvės 
atėmimas, tai laisvės atėmi
mas. Žinoma, gali pagal 
aplinkybes įvairuoti veiksmo 
pateisinamumas, tačiau dėl to 
nes ike i č i a duo tas i s jo 
pavadinimas. 

Visai kitaip yra su lytiniu 
veiksmu. Vienas ir toks pats 
lytinis vieksmas gali vieną 
kartą būti meilės išraiška, o 
kitą kartą — smurto išraiška 
(išprievartavimas). Pastaba: 
šiuokart mums nesvarbu, 
kokios rūšies toji meilė. Ji gali 
būti tikra, padori, tyra, arba ji 
gali būti vien gašlumo padik
tuota. Tokios nė nevertėtų 
vadinti „meile". Tačiau gyvo
joj kalboj įprasta ir eilinį lyti
nį potraukį vadinti meile arba 
mylėjimusi, ir mes patogumo 
sumetimais tos vartosenos čia 
laikysimės. Rūpi mums 
pabrėžti tik tąjį faktą, kad 
lygiai toks pats veiksmas, 
kuris vienu atveju y ra 
išprievartavimas, kitu atveju 
gali būti ne išprievartavimas, 
jeigu jis vykdomas iš abiejų 
pusių „meilės" (doros ar 
gašlios), atseit, laisvu abišaliu 
sutikimu. 

Tai reiškia, jog vien iš lyti
nio akto buvimo dar negalima 
konstatuoti, ar jis yra prievar
tinio ar neprivartinio pobū
džio. Tuo lytinis aktas skiria
s i n u o p a s m a u g i m o , 
pašovimo, nudūrimo, sužei
dimo, įdėjimo už grotų ir 
daugelio kitų veiksmų, kurių 
faktinis nusakymas lieka tas 
pats, nežiūrint kaip mes juos 
m o r a l i š k a i ar t e i s i ška i 
bevertintume. 

Jei taip, tai visai natūralu, 
kad minėtoje byloje vyriškių 
gynėjai bandė įrodyti, jog jų 
kaltintoja pati laisvu noru 
pasidavė vyriškių valiai. O 
tokių savanoriškų orgijų 
gyvenime visgi pasitaiko (kad 
moralė jas smerkia — kitas 
klausimas). Pasitaiko ir tokių 
lytinių santykių, kur viena 
pusė elgaisi šiurkščiai, net 
brutaliai su kita abiejų pusių 
pageidavimu. Tuo atveju tai 
tik suvaidintas, o ne tikras 
i š p r i e v a r t a v i m a s (nors 
krikščioniškuoju požiūriu irgi 
peiktinas). 

Žinoma, teismas, išnagrinė
jęs faktus, priėjo kitos išva
dos: moteris vis dėlto buvo ne 
savanoriška orgijos dalyvė, o 
prievartos auka. Jei nuos
prendis teisingas, tai moteriš
kė nukentėjo dvigubai: vieną 
kartą nuo skriaudėjų, antrą 
kartą nuo jų advokatų nepa
sitvirtinusių insinuacijų, su-
teršusių jos vardą. Tačiau 
tragiška kaip tik tai, kad tos 
rūšies bylose šitai praktiškai 
neišvengiama: čia ka l tas 
paties seksualinio veiksmo 
atvirumas skirtingoms fakti
nėms interpretacijoms. 

To, deja, lygiai nenori 
suprasti nei kai kurios 
feministės, nei kai kurie „blat-
ni" gaidžiai, kurie visuo
met mano, kad moterys pa
čios prašosi... skriaudos 

Arkivyskupas Karolis Sa-
latka iš Omaha, Nebraska: 
„Šv. Mišios ir Šv. Tėvo pa
mokslas buvo ypatingas pa
gerbimas šv. Kazimiero ir 
lietuvių. Jis parodė nepapras
tą supratimą, ką pergyvena 
lietuviai Lietuvoje. Ši šventė 
mane suartino su lietuvių kul
tūra ir pačiais lietuviais". 

Vysk. Antanas Deksnys iš 
Europos: „Man malonu jus pa
sveikinti tokioj dienoj, kada 
mes esame laimingi čia su
važiavę. Tos iškilmės bazi
likoj — tai pirma istorinė 
triumfo diena Romoj. Šv. Tė
vas mus lietuvius taip iškėlė ir 
kalbėjo apie mūsų skausmus, 
kurie mus kankina Lietuvoj už 

Popiežius Jonas Paulius II audiencijoje kalbasi 
su „Grandinėlės" nariais. „Grandinėlės" atstovė 

Ingrida Bublienė įteikia popiežiui dovaną „Gran
dinėlės" vardu. 

SV. KAZIMIERO IŠKILMIŲ 
UŽBAIGTUVĖS 

Kovo 4 d. vakare renkasi lie
tuviai iš įvairių pasaulio kraš
tų į Sheraton Roma viešbutį 
šv. Kazimiero šventės užbai-

LlCDA RUGIENIENĖ 

susodinami garbės svečiai: 
arkivyskupai, vyskupai, prela-

gimui. Cia apsistoję JAV lietu- tai, Vatikano radio vadovy-
viai, atvykę su „Vyties" kelio- bės atstovai ir įvairių kal-
n ių a g e n t ū r a , k i t i — binių sekcijų vedėjai, Italijos 
skirtingose miesto dalyse, tai valstybinio radio pareigūnai, 
savaitės metu neturime laiko Vytautas Volertas, šios šven-
bendrauti, susitikome tik au- tės vadovas, pristato Stasį Lo-
diencijoje ir pamaldose. zoraitį, Lietuvos atstovą prie 

Sheraton Roma, naujau- Šventojo Sosto, kuris sveikina 
šias ir didžiausias Romos visus susirinkusiuosius: „šio 
viešbutis, pastatytas užmies- seno ir didingo Romos miesto 
tyje, -įrengtas prabangiai ir istorijoje niekad dar toks 
amerikietiškų stilium, pa- didelis lietuvių skaičius 
našus į kitus amerikiečių vieš- nebuvo susirinkęs dalyvauti 
bučius užsienyje. Tik čia daug Šventojo Tėvo Mišiose. Ir jau 
marmuro: ne vien sienos, bet seniai Lietuvos vardas ne-
ir grindys marmurinės, kurios buvo minimas visomis pasau-
taip išblizgintos, jog bijai pa- lio kalbomis išsamiuose pra
slysti. Tačiau gražu, kai tam
siose grindyse atsimuša elekt
ros lempučių šviesa, visai kaip 
veidrodyje. Beveik visi tar
nautojai moka angliškai. She
raton Roma yra lyg sala 
amerikiečių turistams sveti
mame krašte. Aišku, čia ir kai
nos kitokios, palyginus su kai
nomis senojoje Romoje. 

Vakarienė ir p rograma 
vyksta didžiausioje viešbučio 
salėje. Susodinama apie tūks
tantis žmonių prie taip pat 
prabangiai papuoštų stalų; 
medžiaginės spalvotos staltie
sės ir servetėlės, sidabras. Salė 
pilnutėlė, tik palikta vietos 
„Grandinėlei" šokti. Priekyje 

n e š i m u o s e į v a i r i o m s 
tautoms". 

Pastebi, kad lietuviai suva
žiavo Romon ne tik atšvęsti 
šv. Kazimiero mirties jubilie
jaus, bet kartu „išreikšti savo 
nepaprastai gilų prisirišimą 
prie Šventojo Sosto, prie Baž
nyčios ir savo meilę bei ištiki
mybę tam kraštui, kuris nuo 
amžių dažnai persekiojamas, 
dažnai izoliuotas", tačiau 
išauginęs daug drąsių vyrų ir 
moterų. Stasys Lozoraitis pa
brėžia, kad Šv. Tėvas yra 
n e p a p r a s t a i p a l a n k u s 
Lietuvos Bažnyčiai ir tikintie
siems: „Nuo pat pirmosios 
pontifikato dienos mes esame 

konkrečiai pajutę šį palan
kumą". Ragina visus iš Ro
mos išsivežti „ne tiktai gražių 
švenčių bei minėjimų įspū
džius, bet, svarbiausia, naują, 
tyrą ugnį širdyje, kuri mums 
padėtų būti naudingiems savo 
Bažnyčiai, savo tautai, savo 
artimui". 

Programos meninę dalį 
atlieka tautinių šokių an
samblis „Grandinėlė" iš Cle-
velando. Daugelis europiečių 
ar ne iš Amerikos kontinento 
„Grandinėlę" mato pirmą 
kartą. Tikrai labai gaila, kad 
salėje nėra scenos ir toliau sė
dintieji negali pilnai matyti 
šokėjų. Kai kurie bando sto
vėti pasieniais, tačiau ir prie 
sienų ne visiems vietos yra. 
Neturint scenos ir specialaus 
apšvietimo, prarasta daug, bet 
ką padarysi, kai jų nėra. Nors 
ir su techniškais trūkumais, 
„Grandinėlė" vis tiek labai 
įspūdinga ir susirinkusiųjų 
palydima su ovacijomis, ypač 
vadovai Liudas ir Aleksandra 
Sagiai. 

Po iškilmingos vakarienės 
skubu susirasti asmenis, su 
kuriais prašė užrekorduoti 
p a s i k a l b ė j i m u s D e t r o i t o 
„Lietuviškų Melodijų" radio 
valandėlės vadovas Algis 
Zaparackas. Manau, pasi
sakymai apie šventę ir kelio
nę įdomūs ir šio dienraščio 
skaitytojams. 

aukšto Vatikano pareigūno 
buvo pasakyta, kad, jo nuo
mone, ta šventė nebūtų buvusi 
tokia įspūdinga, jei pats šv. 
Tėvas to nebūtų pageidavęs. 
Jis net pamoksle pasakė, kad 
šis šv. Kazimiero minėjimas 
jam asmeniškai labai svarbus. 
Viskas buvo pravesta labai 
lietuviškoje nuotaikoje. Mes 
tikėjomės, lenkai gali mus nu
stelbti, tačiau, atrodo, Šv. Tė
vo nuomonė buvo: lenkai labai 
gražiai šv. Kazimierą gali pa
gerbti Krokuvoj, o Romoj tegul 
lietuviai gauna progą išeiti į 
viešumą. Atrodo, visi dalyva
vusieji labai labai laimingi, ir 
tie, kurie negavo progos daly
vauti, gali labai gailėtis. Pasi

tikėjimą. Šiandien vakare iš gedome mes, net ir arkiv. P. 
C l e v e l a n d o a t v a ž i a v u s i 
„Grandinėlė" sužavėjo visus. 
Mes d ž i a u g i a m ė s , k a d 
Amerikos lietuviai ir visi, 
kurie prisidėjot, mes visi drau
ge padarėm, kad šiandien 
Lietuva išgarsėjo ne tik Ro
moj, bet ir visam pasaulyje!" 

Lietuvos atstovas prie Šven- ticijos 
tojo Sosto Stasys Lozoraitis: švęsim 
„Kas mane tikrai beveik nu
stebino, tai toji jėga, su kuria 
Šv. Tėvas kiekvieną kartą iš
tardavo Lietuvos vardą ir kurį 
jis kartojo keliolika kartų savo 
pamoksle. Tai yra iš tikrųjų 
įrodymas, kad Šv. Tėvas 
Lietuvos reikalus nepaprastai 
giliai atjaučia, juos supranta 
ir jais rūpinasi. Šv. Tėvas 
pasigailėjo, kad iš Lietuvos 
niekas negalėjo atvažiuoti. 
Šitą apgailestavimą išreiškė 
visi lietuviai, kurie buvo Šv. 
Petro bazilikoje, ir jie labai nu
s t e b o , k a d ne i v i e n a s 
vyskupas, nei vienas kunigas 
negalėjo tokioje istorinėje gra
žioje ceremonijoje dalyvauti. 
Šv. Tėvas, baigdamas savo 
pamokslą, šaukėsi šv. Kazi
miero pagalbos ir priminė, kad 
šv. Kazimieras yra mums 
tikras pavyzdys ne tik krikš
čioniškojo gyvenimo, vidinio 
ir individualinio, bet pavyz
dys taip pat mums sociali
n i a m e , v i s u o m e n i n i a m e 
gyvenime. Aš manau, kad mes 
visi suprantame, ką tai reiš
kia. Mes šiandieną vakare 
t u r ime būti nepapras t a i 
dėkingi Šv. Tėvui ne tik už 
tai, ką jis pasakė, bet ir už tai, 
ką jis padarė". 

Ričardas Bačkis iš Prancū 

Marcinkus, Chicagos lietuvių 
ir lietuvių iš didesnių kolo
nijų. Gal nebuvo pakankamai 
išreklamuota, nors komitetas 
dvejus su puse metų ruošėsi, 
skelbėsi laikraščiuose ne vieną 
kartą. Išvykdami iš Romos nu
tarėme, tai buvo gražios repe-

1986 metams, kada 
600 metų jubiliejų 

k r i k š č i o n y b ė s į v e d i m o 
Lietuvon. Pats Šv. Tėvas 
ėmėsi iniciatyvos pasakyti 
lietuviams kunigams ir vys
kupams: jis nori, jog lietuviai 
grįžtų į Romą atšvęsti šį jubi
liejų". 

Romas Kezys, „Vyties" 
kelionių agentūros savi
ninkas: „Aš nežinau, kada 
istorijoj 500 lietuvių keliautų 
skersai Atlantą į bet kokią 
kelionę. Vien kelionė savo 
apimtimi buvo istorinė ir įvy
kis, į kurį keliavom. Kai komi
tetas pakvietė organizuoti šią 
kelionę, neįsivaizdavau, kiek 
bus daug darbo, kiek rūpes
čių, problemų ir kiek išlaidų. 
Bet j svarbiausia« galutinis 
rezultatas, nuvykimas ten ir 
atgal, viešbutis, visi patar
navimai, autobusai, gidai 
paliko bendrą labai gerą įspū
dį. Esame visi patenkinti ir už 
kelerių metų vėl gal ką nors 
panašaus padarysime". 

Vytautas Volertas, šventės 
komiteto rengimo pirmi
ninkas: „Mano manymu nieko 
geresnio negalėjome laukti. 
Tiek specialioje audiencijoje 
su popiežium, tiek šv. Mišiose 
Šv. Petro bazilikoj sekma
dienį jautėmės lygiateisiais 
Europos piliečiais, ir Šv. Tėvo 

zijos: „Popiežius niekuomet didelis prielankumas mums ir 
kenčiančiai Lietuvai buvo ne
paprastai svarbus". 

Su Vytautu Volertu toliau 
kalbamės lėktuve, skrisdami 
namo. Paaiškėja, kad jis šia 
kelione ir minėjimu tikrai 
labai patenkintas ir dėkingas 

taip aiškiai nepasisakė apie 
Lietuvą. Jis pasikvietė visos 
Europos kraštų atstovus. At
važiavo kardinolai, vyskupai. 
Bazilikoj mačiau visą diplo
matinį korpusą, tai reiškia, 
kad čia nebuvo trečios ar ket
virtos eilės sekretoriai, bet daugeliui asmenų už organi-
buvo suvažiavę ambasa- žavimą ir pagalbą. Kai 
doriai". kuriuos sumini, — tai arkiv. P. 

Kun. Kazimieras Pugevi- Marcinkų, prel. A. Bačkį, prel. 
čius, šv. Kazimiero 500 metų L. Tulabą, klieriką E. Put-
mirties sukakties rengimo ko- rimą, kun. A. Bartkų, prel. A. 
miteto narys: „Man vieno (Nukelta į 4 psl.) 

KELIONĖ 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE 
AGOTA ŠUOPIENĖ 

krautuvę ir tiesiog primygtinai pataria tik čia pirkti, daryti labai paranku. Paštas yra vietoje. Atiduodi, o 
Sako kitur gali jus apgauti, o čia aš garantuoju. Iš jie pasveria, sumoki, užpildai blanką ir viskas. Jie 
čia veda į siuvyklą, kur per 48 vai. kostiumą pasiu- pasirūpina supakavimu ir pasiuntimu. 

.va. Kai kurie mūsiškiai užsisako ir einam namo — į Važiuojame į uostą, iš kur plauksime į Portu-
viešbutį. galijos koloniją Macau. Mus pasitinka Macau atsto-

Noriu poilsio. Mat, iš Kinijos atsivežiau tokią vas, išduoda bilietus ir sėdame į „hydrofoil" ir po 
stiprią slogą ir kosulį, kad ir pasivaikščiojimui einu maždaug pusantros valandos esame Macau. 
prisiversdama. Esu įsitikinus, kad, jei neisiu, tai Macau pavadinimas reiškia — Dievo Miestas, 
rimtai susirgsiu. Mūsų keletas taip serga, o kai Gamtovaizdis panašiai kaip ir Hon Kongo — kalnai 
kurios ir pas daktarą kreipėsi, kuris už patarnavimą ir slėniai. Verčiasi turizmu, kur dėl švelnaus klimato 
ir vaistus nulupo 50 dol. Pasiūlius Hong Kongo dole- turistų netrūksta. Yra daug prabangių viešbučių, 

. _ trys lošimo namai, kur ir mes bandėme laimę. Pora 
Gruodžio 8 d. plaukiam laivu aplankyti miestą laimėtojų, o kiti be nieko. Čia vyksta šunų lenkty-

Gruodžio 7 d. autobusu atveža mus prie Hong Kon
go sienos. Čia mus su visa manta perkelia į kitą yjus atsisakė priimti. 
autobusą ir Dzi-si-an, (sudiev) Kinijai ir jos geriems 
žmonėms. Mes važiuojam į Hong Kongą. Atveža g ^ vandens, vadinamą Sampan. Čia dengtuose lai- nės, automobilių lenktynės bei kitoks sportas. Dvi 
mus i Park viešbutį. Vos apsitvarkę su registracija ir Vuose gyvena žmonės, kurie tik retkarčiasi teišeina į salos sujungtos ilgu tiltu. Rikšos vežimėlius prie dvi-
gavę kambarius, vėl į autobusą. Čia mūsų vadovė krantą. Sakoma, jų čia yra apie 20,000. Mums pro račių prisitaisę vežioja žmones. Kalne pilis stovi. 
Rozemarie išdalina visiems ženklelius prisisegti ir § a ų plaukiant, vaikai iš tų laivelių tiesia ant lazdų Sakoma, jog portugalai čia įsikūrę prieš 400 metų. 
duoda visokius patarimus kaip tai nedėvėti tų ženk- prisirišę maišelius, prašydami išmaldos. Atrodo, jie Aplankome parką, kur medžių pavėsyje stovi 
lėlių, kai nesi grupėje, nevaikščioti po vieną tejp įpratę, ką nors iš turistų gauti. Jie verčiasi žve- akmeninis stalas su tokiomis pat sėdynėmis. 18-tam 
naktimis, saugoti rankinukus ir pan. Kaip danguj, j y D a n e 8 matyti laivų apkabinėtų aštuonkojais. Jų šimtmetyje čia buvusi pasirašyta sutartis tarp 
taip ir ant žemės — pagalvoji. mum teko Kinijoj ragauti. Kinijos ir Amerikos. Įdomiausia Dievo Motinos baž-

Išvyk8tam kelionei aplink salą. Vadovė gera, aiš- Šiandien yra Nekalto Prasidėjimo šventė. Vakare nyčios griuvėsiai. Bažnyčia buvo pastatyta 16-tam 
kiai kalba. Hong Kong teritoriją sudaro 237 salos, einame į netoliese esančią Švento Rožančiaus baž- šimtmetyje iš Nagasaki nuo persekiojimų pabėgusių 
Kai kurios iš jų didesnės už šią, o kito« mažesnės, nyčią, kur mūsų bendrakeleivis kun. Germain atna- krikščionių. Japonai ją pastatė, o Europos valdovai 
Dar kitos vėtrų nusiaubtos, be jokios gyvybės, plikos g a u 8 8V. Mišias. ją gražiausiai išpuošė. 
uolos. Hong Kongas užima 75 kvad. km ploto. Gre- Grupėje turime du kunigus, kurie paprastai laiko 18-tam šimtmetyje salą nusiaubė taifūnas, kilo 
tima sala Kowloon, kuri pasiekiama po vandeniu m iš ias viešbučio kambaryje, kur ir mes kai kurie gaisras ir bažnyčia sudegė. Liko stovėti tiktai 
einančiu tuneliu, apima dešimt kv. kilometrų. Čia, g u 8 į r enkam. Dabar gi proga ir bažnyčią aplankyti, priekinė siena su bokšteliu ir kryžiumi viršuje, 
sako, nėra jokių žvėrelių, išskyrus gyvates. Bet, sako, p 0 p a m a l d ų važiuojame į kalnų restoraną pietų. Nišose ir kelios statulos išlikusios. Bažnyčia stovi 
nesibaiminkit, nes jos šiuo metu miega. Vakaras. Jau miestas skęsta šviesų jūroje. Prie kran- ant kalno, į kurį veda platūs, gerai išsilaikę, laiptai. 

Iš pirmo žvilgsnio Hong Kongas atrodo kaip ir bet tinės prigludę laivai, restoranai savo iliuminacija Norint pasiekti bažnyčią, reikia gerų pastangų, bet 
kuris Amerikos didmiestis. Dangoraižiai, didžiuliai vilioja turistus. Pravažiuojame tunelį ir kiek pava- verta. Iš viršaus žiūrint gražus vaizdas. Dabar tą ne-
viešbučiai ir lošimo namai. Gyventojų daugumas žiavę kabinamės į kalną. Pasiekiam restorano sody- sančią bažnyčią vadina šv. Pauliaus griuvėsiais, 
kinai, bet daug ir europietiškų veidų. Autobusai, kaip bą. Pavalgom gerus pietus, pasidairom iš viršaus po Čia yra budistų bei kitų tikybų šventovių, bet 
ir Anglijoj, dviaukščiai. apylinkę ir grįžtam namo į viešbutį. 

Rozemarie veda mus į krautuves. Na, kaip gi ki- Gruodžio 10 d. palengvinti savo mantos svorį ift-
m- &\ taip, visi nori dolerių. Vadovė nuveda j brangenybių siunčiu šiltus drabužius namo į Chicagą. Tai pa

mes jas dėl laiko stokos praleidžiame. 
(Bus daugiau) 
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ANTANUI MASIONIUI 
75 METAI 

Neseniai savo giminių ir 
artimesniųjų rately paminėjęs 
75 metų sukaktį, Antanas 
Masionis savo šakoto gy
venimo kelią pradėjo 1909 m. 
Seinų apskr. knygnešio ir il
gamečio vaikų mokytojo šei
moje. 1929 m. baigęs Mari
jampolės Marijonų gimnaziją, 
tais pat metais įstojo į Teolo
gijos - Filosofijos fakultetą 
Kauno universitete ir stu
dijavo germanistiką, lotynų k. 
ir literatūrą, pedagogiką ir psi
chologiją. Šias studijas baigė 
1937 m., nes dar bestudijuo
damas pradėjo mokytojauti 
Kretingos Pranciškonų gim
nazijoje, kur dėstė vokiečių ir 
lotynų kalbas. 1940 m. kelis 
mėnesius buvo tos pat gim
nazijos direktorium. Pirmosios 
komunistų okupacijos metus 
praleido mokytojaudamas 
K r e t i n g o s v a l s t y b i n ė j e 
gimnazijoje, o vokiečių okupa
cijos metais buvo Lazdijų vals
tybinės gimnazijos direk
torius, kol dėl gresiančios 
antros bolševikų okupacijos 
turėjo pasitraukti su šeima į 
Vokietiją. 

Pastoviau aps igyvenęs 
Uchtės stovykloje, neleido 
laiko dykinėdamas, bet jun
gėsi vėl į savo profesijos darbą 
ir mokytojavo čia įsteigtoje 
Vinco Kudirkos gimnazijoje. 
Be to, čia jis dar buvo anglų 
kalbos kursų suaugusiems ve
dėjas ir stovyklos vertėjas. 

į JAV atvyko 1949 m. ir pa
gal sudarytus dokumentus įsi
kūrė New Jersey valstijos Pa
te rson mieste, pagarsėjusiame 
šilko ir kitokių medžiagų au
dyklomis ir dažyklomis. Siek
damas lengvesnio darbo, 1953 
- 55 m. Fairleigh Dickinson 
universitete vakarais stu
dijavo tekstilę ir chemiją ir įsi
gijo laboratorijos techniko 
specialybę. Ilgėdamasis pa
mėgto pedagogo darbo, išsi
rūpino Lietuvoje išeitų uni
v e r s i t e t i n i ų s t u d i j ų 
pripažinimą ir, gavęs moky
tojo teises, Fair Lawn High 
School dėstė vokiečių ir anglų 
kalbas, kol, sulaukęs pensijos 
amžiaus, pasitraukė į užtar
nautą poilsį. 

Nuo 1925 m. per atei
tininkus ir pavasarininkus įsi
traukęs į visuomeninį darbą, 
šio darbo nevengė nei Vokie
tijoje, nei JAV. 1929 - 31 m. 
buvo moksleivių ateitininkų 
centro valdyboje, o 1931 - 32 
m. moksleivių ateitininkų są
jungos pirmininkas. Dėl pro
testo už šios organizacijos už-
d a r y m ą a p s k r i t i e s 
komendanto buvo nubaustas 2 
mėn. kalėjimo. 

Įsikūręs su Šeima Ameri
koje, įsijungė į visuomeninį 
darbą, gyvenamoj apylinkėj 
organizuodamas moksleivių 
ateitininkų būrelį, dirbdamas 
P a t e r s o n o l i t u a n i s t i n ė j e 
mokykloje ir dalyvaudamas 
LB veikloje. Buvo išrinktas 
LB VlII-sios ir IX-sios tary
bos nariu ir V-jo PLB seimo 
atstovu LB New Jersey apy-

ŠV. KAZIMIERO.. . 
(Atkelta iš 3 psl.) 
Jonušą, Stasį Lozoraitį, ta
čiau čia dar nepilnas sąrašas. 

Vos tik grįžus, reikės sku
biai ruoštis ateinančiam Šv. 
Kazimiero minėjimui rudenį 
Toronte, Kanadoje, rugsėjo 1 -
2 dienomis. Pagrindinį organi
zavimo darbą atlieka dr. Juo
zas Sungaila. Vienas iš di
džiųjų įvykių Toronte bus 
pastatymas Dariaus Lapins
ko - Kazio Bradūno kazimieri-
nės operos „Dux Magnus". 
Pasiruošimai vyksta sklan
džiai, finansiniai reikalai ge
roje padėtyje, nes Kanada 

duoda valstybinę paramą. Jei 
bus išparduoti visi bilietai, tai 
finansinių sunkumų nebus, 
užtat laukiama kuo gausesnio 
skaičiaus dalyvių. Numatyti 
du spektakliai: šeštadienį ir 
sekmadienį. 

gardoje. Ilgą laiką buvo LB 
Švietimo tarybos rytinio pa
kraščio lituanistinių mokyklų 
inspektorius. Eidamas šias 
pareigas, jis ne tik kasmet 
aplankydavo savo rajono litu
anistines mokyklas, bet, kiek 
laikas leisdavo, dalyvaudavo 
jų šventėse, organizuodavo 
lituanistinių mokyklų moky
tojų konferencijas ar kelių 
dienų studijas ir mokytojų stu
dijų savaites Kennebunk-
porte. Kam nėra tekę pana
šaus darbo dirbti , gal i 
atrodyti, kad visa tai yra la
bai paprasta. Bet iš tikrųjų tai 
pareikalauja daug rūpesčio ir 
susirašinėjimo, kol suran
dami lektoriai ar paskai
tininkai ir sukviečiami patys 
klausytojai. Nors A. Masionis 
nesutikdavo būti renkamas į 
vietos LB apylinkės valdybą, 
tačiau nuo bendruomeninių 
darbų niekada nesišalindavo. 
Jis lankydavo susirinkimus, 
talkindavo valdybai ir ne
vengdavo ir kitų vienkartinių 
darbų. Jis buvo dažnas įvai
rių minėjimų ar sukaktuvių 
paskaitininkas ne tik savo 
apylinkėj, bet dažnai buvo 
kviečiamas ir į tolimesnes 
vietoves. 

Nuo 1926 m. pradėjęs bend
radarbiauti Šaltinyje, Drauge, 
Ateityje, XX Amžiuje, Naujo
joje Romuvoje, Lietuvos Mo
kykloje ir kitur, jis nemetė žur
nalistinio darbo ir Amerikoje. 
R ū p e s t i n g a i p a r u o š t a i s 
straipsniais jis dažnai prakal
ba į mus Drauge, Darbininke, 
Tėviškės Žiburiuose ir kitur. 

Gerai m o k ė d a m a s ang
liškai, jis kasmet rašydavo 
svarbesnių tautinių švenčių ar 
kitokių įvykių proga laiškus į 
vietos dienraščius ar vys
kupijos savaitraštį, gindamas 
Lietuvos, lietuvių ir tautinių 
parapijų reikalus ar apgailes
taudamas, kad katalikiškoji 
Amerikos spauda, paskendusi 
savo aplinkos reikalų nag
rinėjime, visai pamiršta savo 
tikėjimo brolių kančias ir per
sekiojimus bedieviško komu
nizmo valdomuose kraštuose. 

Patersono lietuvių Šv. Kazi
miero parapijai likus be lietu
vio klebono, Antanas Masio
nis ant savo pečių užsikrovė 
dar vieną naštą — surasti 
lietuvį kleboną, o kol tai bus 
pasiekta, rūpintis lietuviškų 
p a m a l d ų o r g a n i z a v i m u 
sekmadieniais. Ši parapija tuo 
tarpu gali džiaugtis, galė
dama pasinaudoti Brooklyne 
esančių pranciškonų, o ypač 
ten pat įsikūrusio Lietuvių 
Religinės šalpos direktoriaus 
kun. Kazimiero Pūgevičiaus 
patarnavimais. Parapija, tik 
netekusi lietuvio klebono, pa
stebėjo, kaip labai jis yra jai 
reikalingas. Nemaža senosios 
imigracijos, o kai kurie ir 
p a s k u t i n ė s i m i g r a c i j o s 
lietuviai yra pratę religiniais 
• e i k a l a i s vartot i lietuvių 
kalbą, o iš kitos pusės, kaip 
atrodytų lietuviška parapija, 
jei joje bent sekmadieniais 
n e b ū t ų p a m a l d ų s a v a 
kalba. Jis jau nuo seno yra 
renkamas į parapijos tarybą, 
vadovavo čia sudarytam lietu
viškų parapijų metų ir šv. 
Kazimiero 500 m. mirties su
kaktuvių minėj imo komi
tetam, nors pačiame parapi
joje surengtame minėjime dėl 
kelionės į iškilmes Romoje jam 
ir neteko ne tik vadovauti, bet 

ir dalyvauti. 0 juk jo rūpesčiu kartą parodė, kad šios parapi-
ir pastangom buvo sudaryta jos lietuviai yra gajūs ir 
lietuviška minėjimo dalis, kuri veiklūs, kad parapija dar ilgus 
Patersono vyskupui ir kitiems metus galės likti lietuviška, 
aukštiesiems pareigūnams dar K. J . 

CLASSIFIED ADS 
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VILTOSIOS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
Bilietų Informacija 

KOLOZIEJUS, Richfielcį Ohio, 1984 m. liepos mėn. 1 dn., bilietai 
gaunami: 

CLEVELANDE: Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland, Ohio 
44119. Patria — (216) 531-6720, 794 East 185 St, Cleveland, 
Ohio 44119. 

CHICAGOJE: p. ?. Varnelių "Gifts International" krautuvėje, 2501 
West 71st St., Chicago, 111 60629, teL (312) 471-1424. 

TIKETRON: visur 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 Coliseum gaus $2.00 nuolaidą nuo 
kiekvieno bilieto. 
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IŠKILMINGO BANKETO BILIETAI 

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

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

Ona Jokūbaitienė — (216) 481-7161 
3000 Hadden Rd., Eudid, 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 užadre&uotą voką su pašto ženklu. 

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

»oooooooooooooooooooooooo< 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 09 S t , teL 776-1486 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

R E A L E S T A T E 

Brighton Park — 5 rooms (2 bedrm.) 
home. Large yard with patio. Close 
to transportation and church. Family 
oriented block. Stable neighborhood. 
Owner lived here 20 years. 

Call — 254-7412 

4800 S. Keeler Ave7~ 
5 butai Kampinis namas. 

Skambint po S vai. vak. 354-9581 
. 

Bilietu Platinimo Komisija 

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

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

I >oooooooooooo<>o<>o<>oo<><><><>oo< 

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 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

S butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 
3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 
Didelis gražiai Įrengus bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠDIAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

3951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

. 

V A L O M E 
KILIMUS IB BALDUS 

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

TeL — R E 7-5168 

- -

L, et thisyear's money 
take abite out of lašt 

^ 

4- '/ 
years 

M* 
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Bi opening an IRA 
at Standard Federal 

b y April 16th. 

fį 
v^ 

' & > 

*4 
M ?* 

n 

An IRA at Standard Federal letsyou 
and your spouse deduet up to $4,000 off 

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

deduet up to $2,000. And your IRA 
eamings are tax-

deferred 
until 

with-
drawn. 

It's a niee 
break for hard-working 

taxpayers. Standard Federars 
IRA counselors can help you 

ch(H)se the right plan to meet your 
present needs and future goals. 

Even if vou've already filed for 1983, it"s not 
t(X) late to get a break on your taxes. Open an IRA 

bv April Kith. Ihen file an amended return in order 
to take advantage of the IRA deducrion. 

So stop in at any of our eight convenient locarions 
>y April KJth for more infbrmation on how a Standard 

Federal IRA can save vou money on lašt year's taxes. 

For the latts l r a l e s , ca l l : 847-R-A-T-E. 
IK.\ .„ ( .,,nts Mibjcct !o |xii;iltv foi earlv withcli';i\v;il. 

ooooccoooooooooooooooooooo-
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBUC 

4259 S. Maplewood — Tei. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
«°°<><><><><><>ooooooo<»ooooooo<>' 
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BUTU NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-2238 
•uinimtiimiimtiiiiuimumuHimimia 

i i B i i i a i i i u i a i t t i i i t c 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 876-6996 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ia mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 68 St, Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI l LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautą* Valantinas 

M O V I N G 
SERtNAS perkrauto baldos ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai Ir 
pOaa apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

**~**^>^— 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitos kraštas 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60682. TeL 927-5980 

Comc up to our Standard. 

ST/uuyuin rEDER/U. syn/iNGS 
-JiAįĮ*-' •.MII1-

HOV1F. OFFUX: 41!»2 An hrr Ave.. t JikaRo «tt.i2 Ph. «471140 OOIVNERS (.KOVE: 5100 Forrst Avr., 60515 Ph. 963-1140 
47TII STRErr : 2",r, W 47th St.. Chicago 60S32 Ph. 523-1063 UARJ 1FI.I) RIIH.I,: (.141 Archer Ave.s Chirafco 60638 I1». 767-5200 

HICKOm tf II.I.S: '».i.-,T S. Kot*Tts Rd.. 60457 Ph. 590-5050 HII.I. CREF.K: Hill ( rwk Shopping(>ntrr. HickorvHills 60457 Ph. 599-1977 
I.MMKAKI): 23 N. Main S».. 6014fl Ph. 627-1140 OAK IAWN: Kiru; s l'ulaski Rd.. 60453 Ph. 424-5910 

>°««oooooooooooooooooooooo< 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite už 
•pdraudą nuo ugnies ir automobilio 

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. Knoz — Naujas 3 butu 
6740 W. 63 St. — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. 1% vonios. 
6115 S. Archer Ave. — Condo 

TIK $26,900 
5 dideli miegami, 2 vonios. Nauji ki
limai. Gazu apšild. Pilnas rūsys. Tik 
$l,20o įmokėti, turinčiam gerą kre
ditą. No. 717 

2 butų — 2 butų — 2 butų 
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 {vertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

(TORIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL GA 4-8634 

3208% W. 95th Street 
*°^«^<>00<>OOCK>CK>0<K>0<>0000<>0< 

PACKAGB EXPRE8S AGEXCY 
MARMA irOREaUE9ft 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
L*bai p«c«ld»uj*mo« graa rUl«a pr»-
kia. Man*** u Bupopos »nd«Uu. 

W. 69 S t , Chicago, IL 
Tat — 925-2787 

D « M K 8 I O 1 

imiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiii 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo valanda jau 40 metų tarnauji 
N«w Jersey, New York ir Connecti 
eut lietuviams! 

Kas penktadieni U WEVD Stotie 
New Yorke nuo 10 iki 11 vai. vakaro 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
"Music of Lithuanian programos kai 
sekmadieni, °uo 2:05 iki 3:00 vai po 
pietų, iŠ Seton Hali Universiteto sto 
ties, 89.5 FM. (WSOU). 

Dix«kt Dr. JOKŪBAS STUKAi 
R 234 Sunlit Drive 

Watchung, N J . 07060 
TeL — (201) 753^636 

tiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiinimiinimiiiiiiiiii 

Apaiaoka ikelbtia dlen. DRAUGE, 
nm $M plagfamaJai skaitomas lie
tuvių dlenrnatia, gi skelbimų kai
nos yra viaiema prieinamo*. 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO SOMOS VALANDOS 

Lietuvių kalba ieiUdieniais ir sek
madieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto. 

Stotis WOPA 1490 AM 
Transliojam iŠ nuosavos studijos Mar 
quctte Pk. vedėja Aldona Daukus 

7159 g. Maplewood Avassaa 
Chkmgo, IL 606T9 

TeL 77S-1M8 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
Lemont, III. 

ARTIMO GLOBOS 
VEIKLA J U B I L I E J A U S 
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Minėjimų gausybes sūku
ryje pirmaujančia vieta skir
tina didžiajam geradariui Bal-
fui 40 metų veiklos proga. 
Balfo steigėjai kan. dr. J. Kon
čius ir visi kiti lietuviškos 
šalpos altruistai gegužės 20 d. 
Lemonte bus atitinkamai 
prisiminti ir pagerbti. De And-
reis bažnyčioje 12:45 vai. už 
mirusius Balfo organizatorius 
bei rėmėjus šv. Mišias aukos 
kun. Jonas Borevičius. Po pa
maldų ten pat seminarijos 
salėje pietūs ir gera meninė 
p rograma . Šį nepapras tą 
minėjimą rengia Lemonto Bal

fo 28-to sk. ir Pietvakarių Bal
fo 57-to sk. valdybos. 

Balfo 57-tas skyrius buvo su
organizuotas Roselande 1944 
m. spalio 3 d. Pirmąją sky
riaus valdybą sudarė P. Nied
varas, E. Genienė, J . Pivariū-
nas, P. Kurzikauskas, A. 
Bacevičius, A. Narbutas, K. 
Rubinas ir kun. J. Šaulinskas. 
Iš kurių gyvųjų tarpe yra likęs 
tiktai K. Rubinas, gyvenąs 
Park Forest, 111. Pradėjus atei
viams atvykti į Roselandą, 
skyriaus pirm. Petras Niedva
ras nelaukė, kol jie ateis ir 
pasiprašys priimami, bet jis 
pats ėjo per namus ir asmeniš
kai kvietė jungtis į Balfo na
rių eiles, kas jam dalinai ir 
pavyko. Skyrius ir šiandien te
bėra aktyvus Chicagos piet
vakariuose. 

Balfo 57-tas skyrius per 40 
metų atliko žymius darbus. 
Vykdė viešas rinkliavas gat
vėse, rinko aukas prie bažny
čių ir vėliau asmeniškai lan
kydami namuose bei laiškais. 
Be to, organizavo ir kultū
rinius renginius. Visų Šven
tųjų -parap . salėje buvo su
ruošta visa eilė koncertų, 
vaidinimų. Skyrius šio metų 
turi 188 narius. Dabartinę val
dybą sudaro: K. Bružas, V. 
Lapenas, K. Dambrauskas, A. 
Grinienė, R, Gražulis, B. And
riukaitis ir J. Levickas. Rev. 
komisija — A. Šležienė, N. 
Mačėnas ir A. Sutkuvienė. 

Lemonte Balfo skyriaus stei
giamasis susirinkimas įvyko 
Viktoro ir Onos Šilėnų na
muose 1964 m. gruodžio 4 d., 

kurio metu valdybon buvo iš
rinkti Kazys Balčiūnas, O. 
Šilėnienė, J . Baltrušaitis, O. 
Vaitienė, rev. kom. P. Abro
maitis ir V. Jankus. Pažymė
tina, kad prieš 20 metų nau
jose lietuvių apylinkėse 
suorganizuoti Balfo trys nauji 
skyriai, buvęs Ateitininkų 
Balfo 28-tas skyrius, dabar
tinis Lemonto, yra vienas iš 
judriausių, turi gerą valdybą, 
nuoširdžius rėmėjus. Narių 
skaičius ir aukos kas metai 
didėja. Dabartinę valdybą 
sudaro D. Misiulis, O. Abro-
maitienė, R. Mastienė, B. Na
vickienė, F. Mackevičienė, S. 
Daržinskas, rev. kom. M. 
Nagys, K. Balčiūnas ir J. 
Laukaitienė. Skyrius turi 140 
narių. 

Per 40 metų keitėsi Balfo 
valdybos, rėmėjai, bet tikslas 
padėti savo broliui, esančiam 
varge, nepasikei tė . Nors 
šalpos darbas yra ir nemielas, 
maloniau duoti negu prašyti, 
bet jis yra būtinas, kas nors 
turi prašyti prisiimti labdaros 
naštą. Pinigai patys neateina. 

Džiugu, kad sąmoningi 
lietuviai esamą padėtį supran
ta, gausiomis aukomis ir dar
bais remia brolišką šalpą, 
kurią vykdo Balfas. Dalis^aip 
pridera, aukoj a vienos dienos 
uždarbį. Žinoma, aukotų ir 
daugiau, jei Balfas galėtų 
šelpiamųjų pavardes paskelb
ti viešai. Kilnus labdaros dar
bas, istorijoje išliks kaip švie
siausias pavyzdys ateinan
čioms kartoms. 

K. Brž. 

METINIS „AUŠROS" 
SUSIRINKIMAS 

Prieš dvejus metus Chi
cagos vakarų priemiesčiuose 
įsikūrusi Lietuvių kultūros 
draugija „Aušra" jau yra pa
žįstama iš direktoriato ir val
dybos narių pastangų įsigyti 
kur nors prie Stevenson greit
kelio p a t o g i o j e vietoje 
patalpas lietuvių centrui, 
kuriame galėtų tęsti darbą 
M a i r o n i o l i t u a n i s t i n ė 
mokykla, Montessori mokyk
lėlė, mūsų sportininkai, kur 
galėtų nuolatos vykti kultū
rinė, visuomeninė bei organi
zacinė veikla. Kaip ne pelno 
siekianti, nuo mokesčių atlei
dimo statusą turinti korpora-
ja „Aušra" sušaukė metinį 

narių susirinkimą kovo 23 d. 
Great American Federal 
Savmgs patalpose, kuriame 
dalyvavo 46 balsavimo teisę 
turintys nariai. 

Per paskutinius du mene 
sius, paskelbus naujų narių 
verbavimo vajų, buvo tikėtasi 
smarkiai padidinti „Aušros" 
narių skaičių. Deja, to nebuvo 
pasiekta, nesulaukus reikia
mo dėmesio iš jaunųjų tėvų, 
neparodžius intereso nė vyres
niesiems bei lauktoms organi
zacijoms. 

Metinį susirinkimą atidarė 
„Aušros" direktorių tarybos 
pirm. R. Kronas. Įžanginiame 
žodyje jis suminėjo atliktus 
darbus, dėtas pastangas, ta
čiau konstatavo, kad nebuvo 
tiek atlikta, kiek buvo norėta, 
nes tarpusavio trintis sunkino 
„Aušros" planų įgyven
dinimą. Nemažai priemies
čiuose gyvenančių lietuvių 
neprisideda prie „Aušros" 
draugijos pas tangų kurti 
visiems reikalingą lietuvių _ 
kultūros ir švietimo centrą, bet 
lieka pasaliniais stebėtojais. 

Pakvietus susirinkimui pir
mininkauti Modestą Jakaitį ir 
sekretoriauti Sofiją Jelio-
nienę, buvo priimta darbo
tvarkė ir praeito metinio susi
rinkimo protokolas. 

Valdybos pranešimą pateikė 
pirm. B. Kronienė. Iždo apy
skaitą perdavė R. Kronas. Per 
metus iždas padidėjo 10,000 
dol., tačiau turimos lėšos su
daro pagrindą tik organizaci
niams reikalcms ir tik admi
nistracinėms išlaidoms. Lėšų 
telkimo reikalu kalbėjo ko
misijos ir planų organi
zatorius dr. Benius Grigaliū
nas. Lėšų telkimas dar 
nepradėtas. J is nurodė kelis 
būdus lėšų sutelkimui, kad su
darius pagrindą lietuvių cen
tro pirkimui. 

Artimiausia lėšų telkimo 
priemonė tai ruošiama madų 
paroda balandžio 1 d. Lexing-
ton House salėje. Rengėjų 
komiteto pirm. Otilija Kaspa-
raitienė pranešime pasidžiau
gė, kad jau yra išplatinta apie 
400 bilietų. 

Keturiems direktoriams 
užbaigus 2 metų kadenciją, 
buvo pravesti naujų direk
torių rinkimai. Pagal balsų 
daugumą, buvo išrinkti Alfon
sas Kerelis, Bronius Juodelis, 
Baniutė Kronienė ir dr. Be
nius Grigaliūnas. Direktorių 
tarybą sudaro 8 asmenys, 

kuriems liko išsirinkti naują 
direktorių tarybos pirmi
ninką. 

Diskusijose buvo iškeltas 
rūpestis dėl mokyklos moki
nių tėvų abejingumo „Auš
ros" draugijos pastangoms, 
nors jos pirmiausia siekia su
daryti sąlygas toliau veikti 
lituanistinei mokyklai. Mai
ronio lituanistinė mokykla su 
148 mokiniais iš dabartinių 
patalpų gali būti greit iš
stumta, esant nepalankioms 
amerikiečių nuotaikoms. 
„Aušros" dr-ja atlieka tik or
ganizatoriaus ir iniciatoriaus 
pareigas lietuvių centrui nu-_ 
pirkti ar pastatyti, kuris tar
nautų mūsų bendruomenei, 
mūsų visiems lietuviams. Tik 
su visų talka ir pagalba 
„Aušros" dr-ja gali savo mi
siją atlikti. Kitu atveju jos pa
stangos nepajėgs atnešti kon
krečių vaisių. 

Narių pasisakymuose buvo 
konstatuotas abejingumas ar 
apatija priemiesčiuose gyve

nančios lietuvių visuomenės 
tarpe dėl didelių „Aušros" dr-
jos užmojų, nors centro įsigiji
mas tolimesniam lietuvybės 
išlaikymui yra neabejotina 
būtinybė. Naujam „Aušros" 
direktoriatui ir valdybai teks 
sunki pareiga toliau tęsti 
sunkų ir didelį darbą nepalan
kiose aplinkybėse, kad lietu
vybės išlaikymo ugnelė ne
būtų palikta abejingumo vėjų 
užgesinimui. g r j ^ 

PUOLA BEŽDŽIONĖS 
Neįprastos kautynės vyko 

Sumbavos saloje Indonezijoje 
už vienintelį šiame žemės lo
pinėlyje gėlo vandens šaltinį. 
Tarpusavyje kovojo žmonės ir 
beždžionės. Keletas valstiečių, 
saugoję šaltinį, buvo priversti 
šauktis pastiprinimo iš kai
mo, kai keliasdešimt beždžio
nių bandė užkariauti šaltinį. 
Tačiau beždžionės neatsitrau
kė. Sustiprinusios savo gretas 
iki kelių šimtų, jos vis dėlto 
privertė žmones bėgti. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. balandžio mėn. 5 d. 

Mūsų brangi sesuo, mylima draugė 

A. A. 

MARTHA KURE MARNOT 
mirė 1984 m. balandžio 3 d. RosvvelPy, New 
Mexico. 

Palaidota Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
prie Chicagos. 

Minime ją su giliu liūdesiu. 

Jono Markvaldo šeima ir 
Vytas Vilčiauskas 
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APSIPIRKITE DABAR! ( 

CBISP GKEEN PEPPERS-fcdi pipirai — 3 s»v. $-J .00 | 
• : 

UJS. No. 1 BUSSET POTATOES—Bulvės, | 

10 sv. maišas $ - | .19 § 

FRESH GKEEN C \BBAGE-—Kopūstai — sv. O Q c | 

SWEET CANTALOUPE, 24 oz. net svoris — po ^ Q c | 
RED RIPE FLORIDA STRAWBERRIES— pt. ^ Q c j 

12 pt. dėžė — S*j50 | 

FANCY VVHITE & YELLOW ONION SETS, sv. ^ g c. | 

4sv. $- | .00 E BRUSSEL, SPROUTS 

| RACCONTO Whole Peeled Plum TOMATOES— 
5 Pomidorai 28 oz. oao 
S " 69 et i 

Cv UNION TOURS, INC. 

Malonios Baltijos Kelionės — 1984 

MINI T O U R S — 5 Naktys Vilniuje — 2 Naktys Talline — 2 Naktys Helsinkyje. 

Viso 10 Naktų/11 Dienu 

Kelionės 
Nr. 
401 
402 
403 
404 
405 

MAXI T O U R S 

410 
411 
412 
413 

Išvykstame 

Gegužės 30 
Birželio 13 
Birželio 27 
Rugpiūčio 8 / 

Gruodžio 26 

Grįžtame Kainos iš 
New Yorko/Montrealio 

Birželio 9 
Birželio 23 
Liepos 7 
Rugpiūčio 18 
Sausio 5 

$1394 
$1566 
$1566 
$1566 
$1175 

— 5 Naktys Vilniuje — 3 Naktys Rygoje — 2 Naktys T a 
3 Naktys Helsinkyje 

Viso 14 Naktų/15 Dienų 

Gegužės 30 
Birželio 13 
Birželio 27 
Rugpiūčio 8 

Birželio 13 
Birželio 27 
Liepos 11 
Rugpiūčio 22 

$1538 
$1710 
$1710 
$1710 

| RACCONTO PASTA 1 9V. pk. C Q et. : 

(Beg. 69 a r 

| 100% PURE OLIVE OD>-Alyv» | 
| Bonka 3 litrai $ 7 . 9 8 | 

1 NEW LDTTON'S RICE and SAUCE pk- "y 9 *** i 

FRESH HORSE RADISH BOOT—Krienai sv. -J .49 | 

3sv. $-J.00 I FRESH BEETS—Burokai 

D E L I 
sv. $£.49 I SWISS CHEESE—Sūris 

SCOTT FETERSEN VEAL B ALOGN A— 
Veršienos dešra — sv. $ - | .39 

HEAD CHEESE ar BOEŠEVK — sv. $ - | ^ 9 

PIENAS 

Vįi PIENAS 

1% arba nugriebtas PIENAS 

HALF & HALF 

g*L $1^» 
gaL $1-49 

gaL $ - | . » 

i*1* 3 9 «• 
Išpardavimas balandžio 4—8 dienomis 

Į kelionių kainas įskaitoma — kelionė ten ir atgal FINNATR linija. Trys valgiai 
kasdien Baltijos kraštuose, plaukiojimas laivu MS GEORG OTS Helsinki/TalKn/Helsinki 
ir valgiai, priėmimo pietūs Helsinkyje ir pusryčiai. Dvi įžymybių apžiūrėjimo kelionės 
kasdien Baltijos kraštuose įskaitant ekskursijas į Kauną ir Trakus. Kelionių grupės apsi
stos Tomi Helsinkyje, Viru Talline, Latvia Rygoje ir Lithuania Vilniuje. Išvykimai ii 
Vakarų — Westcoast bus registruojami individų patogumui. 

Informacijai kreiptis pas Stephanie Horton 212-683-8600 
Union Tcrors, Inc. 6 Eas t 36 Street , New York, N.Y. 10016. 

I 

Dėl kasdieninių specialių nuolaidų pasaukite 
telefoną raides PRODUCE. 

EGG STORE 
6190 Archer Avenue -
4177 Archer Avenue -
8740 S. Ridgeland Ave. 
7069 W. Cermak Rd. 

M0tttmmmmmmmmtm 

Tel. 284-8704 
Tel. 254-0018 
Tel. 430-4787 
Tel. 788-8500 

A. f A. AMELIA KRIPAS 
GRIKŠTAITĖ 

Pagal pirmą vyrą Meškauskas 

Gyveno Chicago, Illinois, Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė balandžio 3 d., 1984 m., sulaukus gilios senatvės. 
Gimė Lietuvoje, Gardžų parapijoje. Kvietinių kaime. Ameriko

je išgyveno 33 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys Amelia Pikšrys, Ma

rytė Vizgirdienė, žentas Juozas ir Lucy Navickas, 4 anūkai, 2 pro-
anūkai, 2 pusbroliai Pranas Skuodas gyv. Sioux City, Iowa, ir Juo
zas Skuodas gyv. Sidney, Australijoje, šeimos artima draugė Stei-
la Beneckis, Lietuvoje 3 seserys ir 2 broliai, ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Velionė buvo našlė a a. Damazo Kripo 
Kūną-: bus pa^rvotas keivirtad. nuo 5 vai. v:;k. Jurgio F. Rud-

mino koplyčioje, 3319 S. Uiuanica Ave. Laidotuvės įvvks SeštuS. 
balandžio 7 d. Ii koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėta į iv. Jurgio 
••arap. bažnyčią, kurio e įvyka gedulingos pamaldi-, už velionės sic-
lą. Po pamaldų bus nulydėta į ^v. Kazimiero lietuvių katutes. 

X^cš:rc?žiai kviečiame visus: gimines, dnrcgns ii pa^įsian.. •• 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Jurgis F. Rudminas — Tel. 927-1133. 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3--°852 

4e>05-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas- YArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

file:///BBAGE-�


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1984 m. balandžio mėn. 5 d. X Dr. Alfonsas Stankaitis, 
Wethersfield, Conn., atsiuntė 
mokestį už dvi "Draugo" prenu
meratas, pridėjo 20 dol. auką su 
prierašu: "Siųsdamas savo ir 

X lietuvių Bendruomenės So
cialiniu reikalų tarybos konfe 
rencijoje balandžio 7 d., šešta
dienį, 4:30 vai. p. p. prof. Vy- sūnaus prenumeratos mokestį ir 

X Marijonų bendradarbių sei
me balandžio 8 d., sekmadienį, 
žada dalyvauti Brighton Parko 
bendradarbiai, nors pirmininkė 
ir serga. Brighton Parke yra 
gerų narių, kurie padeda pirmi
ninkei ir rūpinasi, kad seimas j t u r ės bendrą komuniją, o po to 
gerai pasisektų. Seimas prasi- galėję pusryčius ir trumpą susi
dės šv. Mišiomis 11 vaL Marijo- į rinkimą. Kviečiami nariai ir 
nų koplyčioje, po pamaldų l 2 | n o r j nariais bū t i 
vai. bus pietūs ir 1:30 vai. sei 

tautas Černius kalbės tema "So
cialinės gerovės reikalingumas 
ir reikšmė Amerikos lietuvių 
gyvenime". Lietuvių visuome
nė kviečiama konferencijoje ir 
paskaitoje dalyvauti. 

x šv. Vardo vyrų draugija 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje ateinantį sekmadienį, ba
landžio 8 d., 8 vai. šv. Mišiose 

mo posėdžiai svetainėje. 
X Rašy t . Danutė Bindokienė 

auką, linkiu ištvermės lietuvis 
kos informacijos ir kultūros dar
bo baruose, o ypač kad kultūri
nis priedas ilgai tvirtas išsilai
kytų". Dr. Alf. Stankaitį skel
biame garbės prenumeratorium, 
o už paramą dienraščiui ir linkė
jimus tariame nuoširdų ačiū. 

X J. A. Korsakas, gyv. Miami 
Beach, Fla., atsiuntė 20 doL au
ką už kalėdines korteles ir ka
lendorių. Labai dėkojame. 

x Dr. Janina Jakševičius-
Jokša, Chicago, m., mūsų gar
bės prenumeratorė, rėmėja, ap
mokėdama kitas sąskaitas pri
dėjo ir 20 dol. dienraščio palai-

x Vytautas Kasniūnas, PLB 
švietimo komisijos paprašytas, 
ruošia tekstą "Kelionei po Lie-

balandžio 7-8 dienomis vyksta į j tuvą", kurioje vaizdais ir gar- j kymui. Nuoširdus ačiū. Dr. J 
Los Angeles, Calii., ir ten pra- s a j s jaunimas bus supažindina- Jakševičius- Jokša yra vaikų Ii-
ves šeštadieninėje mokykloje į mas su mūsų tautos istoriniu gų specialistė ir skelbiasi "Drau 
pokalbį su tėvais. Kalbėsis ir;bei etnografiniu palikimu. Tai 
su vyresniųjų klasių mokiniais, i dalis visapusiškos tautinio auk-
Balandžic S d., sekmadienį, pa
rapijos salėje kalbės lietuvių vi
suomenei apie Chicagos meną, 
literatūrą ir mokslą. 

Jauniausias Chicagc e skautų lietuvių tautinių šokių šo kčjų vienetas "Malūnas 
centre vykstančiame "Pavasariniame tryptinyje". Vadovė — Silvija Radvilienė. 

dalyvaus balandžio 8 d. Jaunimo 
Nuotr. G. Maco 

ge' 
X E. Zatorskis, Windsor, 

Įėjimo programos, kuri lietuvių, j Ont., Kanada, atsiuntė prenume-
anglų ir ispanų kalbomis ren- Į ratos mokestį už dvejus metus 
giama naudojimui laisvojo pa- Į i r kartu pridėjo 20 dol. auką. 

Be to, nusiskundė blogu pašto i šaulio mokyklose, stovyklose ir 
X Rūta Burvilaitė-Vaičaitie-1kt Progomis. Programos išlei 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
patarnavimu, nes "Draugas 

nė ir Jurga Gylytė, pradžios | d i m u ™P»nasi komisijos vado-1 ateina savaitę a r daugiau pavė-
mokykloje vaidinusios Danutės vė- P L 3 valdybos vicepirminin 
Augienės paruoštame vaidinime, į'"' i rut® Jasaitienė, 
dalyvaus rašyt. D. Augienei ren- į 
giamos popietės programoje ba- j chicagos skyrius šį šeštadienį, 
landžio 15 d., sekmadienį. 2:30 balandžio 7 d., 1 vai. p. p. šv. 
vai. p. p. Ateitininkų namuose.; Kazimiero vienuolyno senajame 

luotai. Baigdamas palinkėjo ne- i " i vienuolyno Chicagos ir apy- j 

PUTNAMO RĖMĖJŲ Į vykusią solistę Lindą Marcinku-
VAKARIENĖ IR KONCERTAS | tę. Solistė džiugino publiką, pra

džioje padainuodama porą ita
liškų kūrinių. Ypatingai džiau-Metinė Nek. Pr. Marijos sese-

pavargti kultūriniame darbe. E. • linkių rėmėjų vakarienė 
x l i e t Tautodailės instituto ^ o r s k į skelbiame garbės pre-įcertas vyko balandžio1 d. Jau-

numeratorium, o už paramą i r s i m o centro didžiojoje salėje. 
linkėjimus labai dėkojame. j P r i e š tai buvo pamaldos jėzui

tų koplyčioje. Šv. Mišias aukojo 

, ; gesi susirinkusieji lietuviškomis 

Lemonte. 
X lietuvių Moterų federaci

jos Chicagos klubo visuotinis 
susirinkimas bus šį sekmadienį, 

pastate ruošia velykaičių mar
ginimo kursus. Visi dalyviai 
atsineša bent po du viena spalva 
dažytus kiaušinius, aštrų smai-

i dainomis: Kaipgi gražus gražus 
I rūtelių darželis (liaudies), Ty-

IŠ ART! 
IR TOLI 
u L msTYim 

— Izidorius Giedraitis, buvęs 
į veikėjas ir mokytojas, jau ku

ris laikas be sąmonės guli Bos
tono, Mass., Long Island ligoni-

Į nėję, o jo vyresnioji sesuo Mo
nika, sužeista automobilio nelai-

' mėje, yra patalpinta į senelių 
prieglaudą Mattapan, Mass. 
Abiejų minėtųjų ligonių brolis 
buvo rašyt. a. a. Antanas Gied-
raitis-Giedrius. Jie kilę nuo Jur
barko. 

— Dail. Dalios Ramanauskai-
1 tės dailės kūrinių paroda yra 
Payson-Weisberg galerijoje New 

jYorke. Buvo atidaryta kovo 
20 d. ir tęsis iki balandžio 21 d. 
Parodoje išstatyti jos kūriniai. 
atlikti spalvotu tušu. 

— Š\ Kazimiero parapija Los 
Angeles, Calif., kiekvieneriais 
metais prieš Velykas turi susi
kaupimo dienas — rekolekcijas. 
Šiemet jos bus balandžio 11-15 
dienomis. Jos ves svečias iš 
Chicagos, marijonas kun. Vytau
tas Bagdanavičius. Prasidės 

X Vidmantas Rapsys, Dow-, „ 
r*. r , zT . . . vysk. V. Bnzgys pamoksle is 

ners Grove, UI., mūsų garbes > J
%, . ^ J , - „_ , , 

» . ,T7._. ! keldamas vienuol'T.ų reikšmę ir 
prenumeratorius ir ;remejas, • * JĮ . v 

„ . . K,, j . 'Putnamo seselių religinius pat-
pratęsė prenumeratą su 50 dol.. . . * " . r 

i /• -•— - , , ; , „ „ . „ ' notinms darbus. giedojo sol. E. auka dienraščiui. Vidmantą ; T>1 __J__ti __.x . „ , 
Rapšį ir toliau laikome garbės 

balandžio 8 d., 12:30 vai. Jauni- j l u &" P*""** skutinėjimui, 
mo centro posėdžių kambarvje. k e U s v i r t u s b a l t a S k ' - a u š i n i ^ ir į prenumeratorium, o už nuolati-. 
Bus supažindinta su nauja iclu-į P i e š t u k a s u t r i n t u k u * * > ^ n ę P*1"*"1* t a n a m e n u o s i r d u i 

Blandytė, vargonais pritariant 
į muz. M. Motekaič'.ui. 

Renginį pradėjo pirm. M. Re-

vaikystės veikliai reiškėsi Lietu
vių evangelikų-liuteronų "Tėviš
kės" parapijoje: lankė sekma
dienio mokyklą, priklausė jauni- j trečiadienį, balandžio 11 d., 7:30 
mo rateliui, dainavo parapijos v a l fc ^ b u s kįekvieną dieną 
chore, šoko tautinius šokius ir | i k i balandžio 15 d. Sekmadienį 
kt. Baigusi mokslus ir užimda-1 rekolekcijų pabaiga bus 10:30 

kiai, tykiai Nemunėlis teka (Bu- j ma atsakingas pareigas, reika , v a l p ^ pagrindines šv. Mišias 
driūno), Pavasario saulė (Stan- į laujančias daug laiko ir nemažai į i r j v a j Rekolekcijos baigiamos 
kūno). švari tonacija, geras fra- kelionių, dalies lietuviškos veik- j palaiminimu ir reUginiu kon-

ios turėjo atsisakyti, tačiau ir i c e r tu . 
dabar yra aktyvi narė "Tėviš 

žavimas laimėjo publikos entu
ziastingą įvertinimą. Pabaigai 
solistė dar padainavo Šuberto j kės" parapijoje ir Mažosios Lie-
Serenadą, Dukružėlė pas močiu-; tuvos Lietuvių draugijoje (yra 
tę (Sarpaliaus), Lopšinę (Frei- Į buvusi šios dr-jos valdybos vi
ręs) . | cepirmininke). 

Gėlių puokštė ir gausūs ploji 
bo valdyba. Laukiamos narės 
ir kviečiamos viešnios, besido
minčios šia plataus masto lietu
vių moterų veikla. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
Motinų klubas turės susirinki
mą balandžio 10 d., antradienį, 
7 vai. vak. mokyklos kavinėje. 
Susirinkimas bus ekonomiškas 
ir meniškas — galės pamatyti 
naujas siuvimo madas. Taip pat 
bus atsigaivinimas. Informaciją! 

; vaško metodui. Kursus praves! ačiū. V. Rapšys yra prezidentas , mienė, dėkodama atsilankiu- j mai iš solistės dar išprašė bisui 

teikia Flossie 
436-0669. 

Marchall telef. 

x Omaha Lithuanian Womens 
Club, Omaha, Nebr., už gerą 
"Draugo" informaciją atsiuntė 
50 dol. auką ir palinkėjo visam 
"Draugo" štabui geros sėkmės. 
Nuoširdus ačiū. 

x Prof. Augustino Voldema
ro 100 metų gimimo sukakčiai 
atžymėti Lietuvos Atgimimo są
jūdis išleidžia jo raštų rinkinį. 

Mocarto ariją iš Figaro vestu
vių. Susirinkusieji džiaugėsi, 
kad galėjo pirmą kartą išgirsti 
naują lietuvių vokalinio meno 
pajėgą. Solistė — trečios kar-

"Amber Air International LTD", j šiems ir primindama, kad gavė 
O'Hare International Airport i r ' nia yra gera proca auka gerus 
"Amber Travel International j darbus paremti. Pranešė, kad 
LTD", Downers Grove, Green į nauja Putnamo seselių generali-
Knolls Shopping Center. į ne gyresniąja išrinkta ses. Pau-

X LB Lemonto apylinkės vai- įlė* bet Ji negalėjo atvykti Jos j tos Kanados lietuvaitė. Solistę • 
dyba, Lemont, 111.,atsiuntė tokį' vardu susirinkusias pasveikino j fortepijonu palydėjo muz. M. 
laiškutį: "LB Lemonto apylinkės j sea. Margarita, atvykusi iš To- J Motekaitis. 
valdybos nutarimu siunčiu dien- ronto. Pažymėjo, kad vienuoly

nuose nėra bedarbių, o jaučia
mas rankų trukumas. Priminė 
pašaukimų reikalą, seselių dar
bus JAV-se ir Kanadoje, dėkojo 
už paramą, kurios dėka įrengta 
stovyklavietė i- daugelis kitų 

Iisa Greležiunaitė šiais me-
I tais gegužės 27 d. baigs švč. M. 
I Marijos Nekalto Prasidėjimo 

Knygos pristatymas įvyks ba- P J°' pradžios mokyklą 
Undžio" s T - l e ^ d i e n T s v 7 l . ; B ^ h t o n P a r k t J i * " P ™ * 3 

popiet Vytauto Didž. g a ^ ų j ? Marijos a u g e s n ę mokyklą. 
Rinktinės namuose, 2417 W. 43 ^ E i ?_ *' <***?"* * " 
Street. Dr. Algirdas Budreekis 
atvyksta iš Bostono, kaip pa
grindinis kalbėtojas, pristatant 
prof. A. Voldemaro raštų rinki
nį. Meninę programos dalį iš
pildys sol. Algirdas Brazis, pia
ninu palydint Aldonai Brazienei. 
Lietuvos Atgimimo sąjūdis nuo
širdžiai kviečia visus dalyvauti 
knygos pristatymo popietėje. 
Įėjimas nemokamas. Po progra
mos vaišes. (pr.). 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
nOTTuaia įmokėjimai* ir priei
namais iraothntiaia Kreipkitės 
| Mutual Federal Sarings, 2213 
W«rt Ormak Road — Telef. 
VI 7-7747. (ik.) 

X PaieikomM vyriškis. Atsa-
korningas asmuo reikalingas ad
ministracinėms pareigoms. Pa
geidautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede
ral Savings. Tet 847-7747. 

f*.). 

A K A S 
l̂ <•llJ î:lm•• ir taisome \ i sų rušii) 

S.i luk-'u p.itsfiitiu <*sani' 
iĮiifr-«ii^:i p.its prižiūriu darbą 

A R V V D A s KIM.A 
737 1717 

kra, darbšti ir pavyzdinga mo
kinė. 

rūsčiui "Draugui" auką sumoje 
50 dol. jo paramai. Dėkojame 
už malonų bendradarbiavimą ir 
linkime visiems "Draugo" dar
buotojams geriausios sėkmės". 

! Pasirašė Aleksas Karaliūnas, 
iždininkas. Labai ačiū už viską. į institucijų. Dėkojo rėmėjų na 

rems, vakarienės šeimininkėms 
x Lietuviu jaunimas daug | L . Kybartienei ir O. Norvilienei, 

pasidarbavo, kad medžiaga apie ( so^teį Blandytei, muz. Motekai-
OSI-KGB sandėrį būtų išdalinta j č i u i B u v o s v ^ i a i 3 ^ ^ , ^ 
kiekvienam iš 435 kongresmanų | s u atvykusiomis seselėmis Au 
ir 100 senatorių Washingtone 
Apie tai bus pranešama specia
liame susirinkime šį ketvirta
dienį, balandžio 5 d., 7 vai. vak 
Jaunimo centro kavinėje. Kvie- . , , _ 
_. _ . , _ .*? n r n mejoms vadovauja pirm. M Re-cia Raimundas Kudukis, PLB|__ :__. T _^__, T T^.Y. . :^! 
valdybos vicepirmininkas teisi 
niams reikalams. 

gusta Sereikyte ir Igne Marijo-
šiūte. 

Valgius 
Trimakas. 

Pirm. Remienė padėkojo dr. 
L. Kriaučeliūnui už paaukotą 
šimtinę, Vasiukevičiams už 80 
dol. Ses. Igne papasakojo apie 
jaunimo stovyklas. į kurias savo 
vaikus pradeda atsiųsti anks
čiau stovyklavę jų tėvai. Padė
kojo močiutėms, kurios kalba 
lietuviškai su savo vaikaičiais. 
Veikia žodis ir jų pavyzdys. 
Seselės jau yra įkūrusios reikia
mas institucijas, bet "Eglutė", 
stovyklos, rekolekcijų darbai rei-

palaimino kun. K. 
Pažymėtina, kad re

mienė, I vicepirm. J. Dočkienė, | 
II vicepirm. S. Endrijonienė, BU 
vicepirm. B. Jasaitienė, sekr. V. 

Jono Meko filmas "Lošt Čepaitienė. iž<i M. Saliklienė, ižd. 

kalingi paramos. 
Vakaronė - k 

jaukia nuotaika, 

NAUJA DAKTARĖ 
Dr. 

— šv. Kazimiero minėjimo 
proga Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijoj buvo išplatinta Ska-
beikio angliškai parašytos apie 
šv. Kazimierą knygelės 1000 eg
zempliorių. 

— Balf o 40 metų sukakties 
minėjimas Los Angeles rengia-

j mas gegužės 6 d., sekmadienį. 
Dalyvaus ir Balfo centro valdy
bos pinnininkė Maria Rudienė. 
Meninę dalį atliks solistai J. če 
kanauskienė. V. Polikaitytė-Vil-
kienė, A. Pavasaris ir pianistė 
R. Apeikytė. Taip pat dalyvaus 
vyrų kvartetas, kurį sudaro R. 

1 Dabšys, E. Jarašūnas, A. Poli-
kaitis ir B. Seliukas. Stalus 

( reikia iš anksto rezervuotis pas 
Balfo ižd. A. Mitkevičių. 

k592rf£2l£ 

X LB Omahos apylinkės val
dyba per mūsų bendradarbę J. 
Povilaitienę atsiuntė 25 dol. au
ką "Draugo" dienraščiui. Labai 
dėkojame. 

x Cfevelando vyru okteto es 
tradinių dainų koncertas įvyks 
šeštadienį, balandžio 7 d., 7 vai. 
vak. Su oktetu dainuos ir sol. 
Irena Grigaliūnaitė. Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje. 
Koncertą ruošia Lietuvių Skau
čių Seserijos vadi ja. (pr.). 

x Zarasišldų klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks balan
džio 8 dieną, 2 vai. p. p. Vyčių 
salėje, 2455 W. 47 St.. Chicago, 
Illinois. Valdyba 

(pr.). 
X Bilietus j Ctevelando Vyrų 

okteto koncertą galima gauti 
Vaznelių prekyboje, o koncerto 
dieną nuo 5:30 vai. vak. prie 
įėjimo. (pr.). 

y Velykų pusryčiai Jaunimo 
fvntrr bus fti&is TIPAIS balan
džio mėn 15 dieną. Verbų 
sfkmadipnj. 11:30 vai ryto N'o-
rin-ius p^ryniKisr dalyvauti, 
kvir-čiami vietas užsisakyti iš 
a r.k >to skambinant A. PorkrH 
M. 77(MMV43 arba A. Pa*kiencJ 
424-5588 arba 434 34W. f x,r 1 

Lošt Lošt" bus rodomas Chica- patarėjas P. Norvilas, koresp. į švietimo administracijos (Edu-

— Dr. Ramūnas Kondratas, 
LB Visuomeninių reikalų tary-

Dr. Karinos moksliniais pa- j ̂  narys, sausio 23 d. daiyva-
siekimais džiaugiasi jos tėveliai \ v o Valstybės departamento spe 
Pranas ir Bronė Srugiai, sesu- į cialioje informacinėje konferen-
tės ir giminės. Didžiuojasi ja į cijoje, kur buvo aiškinama apie 
Tėviškės'' parapija ir Maž. Lie- S stockholme, Švedijoje, vykstan-

tuvos Lietuvių draugija, kurios! g i a Europos nusiginklavimo kon-
kovo mėn. įvykusiame renginyje Į ferenciją. Kartu su juo dalyva-

Vakarone - koncertas praėjo | jį b u v o yiešai pagerbta. į v o k Lietuvos Vyčių atstovas 
Dr. Karinai linkime sėkmės j J06®?^ Simanis. Vasario 28 d. 

I jos pasirinktoje mokslo ir darbo j * • R- Kondratas buvo pakvies-
_ . . . I srityje ir neabejojame, kad ji ir į t a s dalyvauti Valstybės depar-
Kannai v.rugytei s. m. ; ^ . ^ u k g a k t ^ a lietuviškoje I tamento konferencijoje ir dis-

sausio men. Loyolos universite-: v e i k l f ) j e kusi jose apie naują valdžią So-
tas suteikė daktarės laipsnį iš , Į y\etų Sąjungoje po Andropovo 

gos studentų ateitininkų susirin-1 D. Augienė, ryšininkė Gr. Mei-
kime penktadienį, balandžio 6 luvienė, meno reik. D. Varanec-
d., 8 vai. vak. Jaunimo centro Į kienė, ūkio reik. Ant. Kareiva, 
posėdžių kambaryje. Filme pa-1 Vaidyba surengė ir šią vakarie-
rodomas lietuvių gyvenimas nę — koncertą. 
Brooklyne 1950-siais metais. Po '. Prie papuoštu stalų, degant 
filmo diskusijos ir vaišės. Visi, žvakutėms vyko skaniai paruoš-

SOCIALINIŲ REIKALŲ 
DARBAI cational administration). Įgiju- j 

si magistrės laipsnį, dr. Karina į 
nuo 1975 m. dirba Illinois uni
versitete associate profesorės ir I 
departmento viršininkės parei-1 ; " 
0Mtt 

Dr. Karina Srugytė yra gimu-

ciami. 

Balandžio mėn. LB Socialinių 
1 reikalų skyriaus patarnavimai 

is teikiami 5 dienas savaitėje. 
Nuo antradienio iki penktadie-

] nio 10 vai. r. iki 4 vai. p. p. Šeš-
studentai ateitininkai yra kvie- tos vaišės. Jom? baigiantis pirm. si Klaipėdoje. Į JAV atvyko bū- i tadienį nuo 10 vai. r. iki 2 v. p.p. 

1 Remienė iškvietė iš Toronto at- dama 8 m. amžiaus. Nuo pat! Šiomis dienomis galima kreip-
į tis įvairiais reikalais: Medicare, 
Pubic Aid, vandens, šilumos ir 
namo taksų sumažinimais. Šią 
programą dalinai finansuoja 
Chicagos miestas, kurią išrūpi
no Illinois valstija vyresnio am
žiaus žmonėms. 

Antradienį nuo 10 vai. r. iki 
2 vai. p. p. dr. J. Kižys atliks 
bendrą sveikatos patikrinimą, 
bus matuojamas kraujo spaudi
mas. Balandžio 12 d. ir 19 d. dr. 
A. Razma, Jr., atliks sveikatos 
patikriną nuo 4 vai. p. p. iki 6 
vai. vak. Balandžio 12 d. ir 26 
d. sveikatą tikrins dr. E. Viži-
nas nuo 10 vai. r. iki 11:30 v. r. 
Kiekvieną ketvirtadienį kraujo 
spaudimas bus tikrinamas nuo 
4 vai. p. p. iki 6 vai. vak. 

Balandžio 18 d. nuo 12 vai. r. 
iki 9 vai. p. p. turėsime atsto
vą, kuris sutiko padėti draudi-

-. ansamblis, ii kęs meninę programą. IS tcairfs: J Re- m Q reik l a i s 
rinktir<— pirmininkas VI Išganaitis, sol. A. Buntinaite, 

Vnotr p M*i*tm Norime Dastebėti kad sveika-

mirties. Jis susitiko su Pabalti
jo skyriaus vadovu John Zero-
liu. 

tos patikrinimas yra taikomas 
asmenims su kukliomis pajamo
mis, kurie neturi savo šeimos 
daktaro. Vyresnio amžiaus žmo
nės, kurių metinės pajamos nė
ra didesnės kaip 12,000 dol.. gali 
gauti vienkartinę pašalpą — 
Circuit Breaker. Į šią paramą 
turi teisę ir nedarbingieji (di-
sabled). D. Valentinaitė 

Vytauto Didž. Saulių rinktines užgavčnių renginyje st> 
mys. P Matiukas. V. Matiukiene, B Pakštas, N. Kupst.ii 
P Vacher<r»« ir rinlttin*« vSrArMrmininlr:»« T M«rVA.: , 

— 1 mt 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, tL 60629 

TeL — 776-5162 
Kasdien 9̂ —6 vaL vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Td. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai., vak. 
feeštad. 9 v. r. iki 1 vaL d. 

• ' 


