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Kratos ir tardymai 
(Tęsinys) 

Vilnius. 1983 m. rugsėjo 22 
d. gatvėje buvo sulaikytas Pet
ras Čižikas ir jam buvo pa
teiktas kratos orderis. Pasitei
ravus, kokiu pretekstu bus 
daroma krata, tardyt. Kubi-
liauskytė atsakė: „Ieškosim 
Rembranto reprodukcijų ir 
kitų paveikslų". Kratos metu 
(Vilnius, Gvazdikų I-ji Nr. 2) 
paveikslų buvo „ieškoma" 
mažiausiuose stalčiukuose, 
drabužiuose, šaldytuve ir 
kitur, kur tokių dalykų ir būti 
negali. Kratos metu paimta: 
Andriukaičio „Bausmė be 
nusikaltimo", kard. Slipyj kal
bos tekstas, kunigų A. Sva
rinsko ir S. Tamkevičiaus nuo
traukos, maži medalijonai su 
Kristaus atvaizdu, paveiksliu
kai, maldų tekstai. Kratos 
metu dingo str. apie Vydūno 
gyvenimą. 

Po kratos buvo paliktas 
kvietimas tardymui į milicijos 
valdybą. Kadangi kvietimas 
buvo be antspaudo, P. Čižikas 
į tardymą nėjo. 

Spalio 7 d. pašto dėžutėje 
buvo rastas be antspaudo 
kvietimas į tardymą spalio 3 
d. 

Vilnius. 1983 m. liepos 22 d. 
du Vilniaus KGB darbuotojai 
atvyko į Vilniaus pramonės 
įmonių polikliniką, kur poli
klinikos vyr. gydytojui Bag
donui pareiškė turį nedelsiant 
tardymui į saugumo būstinę 
pristatyti gydytoją Mariją Sa-
dūnienę. Čekistai labai nuste
bo, kai iškviesta M. Sadū-
nienė pareikalavo parodyti 
dokumentą, kuriuo remiantis 
ji turi būti nuvežta į VSK tar
dymui. M. Sadūnienei pa
prašius parodyti asmens doku
mentus saugumiečio, su 
kuriuo ji turinti važiuoti, 
pastarasis norėjo likti ano
nimu — iš tolo parodė pažy
mėjimą ir atsakė, jog tardy
mui jokio dokumento neturi. 
Neatsižvelgiant į tai, kad 
poliklinikoje neliko nė vieno 
okulisto. M. Sadūnienė buvo 
nuvežta į saugumą. 

Be minėtų dviejų čekistų į 
tardymą atvyko dar vienas. 
M. Sadūnienei pareikalavus 
pristatyti, kas vadovauja tar
dymui, atvykusysis su ironija 
pareiškė: „Praėjo jau tie lai
kai, kai kiekvienam tardoma
jam aiškindavom, kas tardo, 
dėl ko tardo ir t.t." Tardoma-
jai buvo paaiškinta, kad, jų 
turimomis žiniomis, liepos 3 ar 
4 d.d. ji turėjo gauti kelis eg
zempliorius uždraustos po
grindžio literatūros, čekistus 
domino, kur dabar yra minėta 
literatūra, kam davė skaityti 
ir t.t. M. Sadūnienė atsakė, 
kad nieko panašaus nebuvo — 
pogrindžio leidinių ji negavo ir 
nusistebėjo, kodėl jie, veik visą 
mėnesį kantriai laukę, būtent 
šiandien taip skubiai, net iš 
darbo, atsivežė ją tardymui. 
„Jei reikės, tai dar ne kartą iš 
darbo tave atsivešime tar-ly-
mam8", — paaiškino čekistas. 
„Mes gerai žinome, kad įsi
gijai pasitikėjimą Nijolės Sa-
dūnaitės draugų tarpe. Žiūrėk, 
kad ir tau neatsitiktų taip, 
kaip atsitiko Jonui Sadūnui!" 
Vėliau net keletą kartų pa
kartojo: „Tai vis dar dirbi 
poliklinikoje, kieno vardu gau
tas kooperatinis butas? Nebe
jauna esate, pagalvokite apie 
ateitį, kam jums reikalingas 
visoks pogrindžio šlamštas? 
Jei nepasakysite, kur padėjote 
pogrindžio literatūrą, bute pa
darysime kratą ir rasime". 
Tuo metu čekistas, atvežęs M. 
Sadūnienę į saugumą, pareiš
kė, kad šiuo metu M. Sadūnie-
nės bute uždraustos pogrin
džio literatūros nėra, bet, 
greitai susiorentavęs, jog per 
daug prasitarė, pasitaisė: 
„Šiuo metu pogrindžio litera
tūros turbūt nėra" (Kratas 
saugumas neretai daro slap
ta, nedalyvaujant butų gyven
tojams — red. past.). Tardymo 
čekistai neprotokolavo, be to 
reikalavo, kad M. Sadūnienė 
parašytų, jog liepos 3 - 4 d. d. 
jokios antitarybinės literatūros 
negavo. Ta rdymas truko 
maždaug 1 valandą. 

(Bus daugiau) 

Sovietai . * * 
» 

prezidentą 
M a s k v a . — Amerikoje 

vykstant sudėtingiems, daug 
kainuojantiems prezidento 
pirminiams rinkimams, Sovie
tų Sąjunga pademonstravo, 
kaip prezidentai gali būti 
renkami greit, sklandžiai ir 
planingai. Aukščiausiojo 
sovieto sesijoje komunistų par
tijos politbiuro narys Gorba
čiovas pasiūlė išrinkti pre
zidentu (Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmi
ninku) Konstantiną Černenką. 
Sesijos dalyviai (1,500 delega
tų) pakėlė rankas. Prezidiu
mas paskelbė, kad prezi
dentas vienbalsiai išrinktas. 
Visa sesija užtruko 45 min. 

Č e r n e n k o s , va l s tybės 
galvos, kalba buvo trumpa, 
vos 5 min. Jis turi sunkumų 
kalbėti, dažnai uždusta, užsi-
kosėja, todėl nevargino klau
sytojų ilgomis kalbomis. Jo 
padėjėju, prezidiumo vice
pirmininku, perrinktas 83 m. 
Vasily Koznecov dar penke
riems metams. Černenka yra 
10-tasis Sovietų Sąjungos 
prezidentas. 

Šioje sesijoje paaiškėjo, kad 
ateityje vyriausia sovietų hie
rarchijos vieta gali tekti 
Michailui Gorbačiovui. Jam 
teko garbė pasiūlyti prezi
dentu Černenką. Be to, jis 

išrinko1 

Černenką 

Sovietų priekaištai 
žaidynių rengėjams 

Ilgametis NATO generalinis sekretorius Joseph m sekretoriumi bus buvęs Britanijos užsienio 
Luns (kairėje) atvyko i Boną atsisveikinti su ' r e i k a l ų mįnįsteris lordas Carringtonas. 
Vakarų Vokietijos kancleriu Helmut Kohl. Nau-

buvo išrinktas to sovietų „par
lamento" užsienio reikalų 
komiteto pirmininku. Spėlio
jama, kad senasis Kremliaus 
vadų blokas, kurį sudaro 
vienoje eilėje sesijoje sėdėję: 
p r emje ra s T i c h o n o v a s , 
užsienio reikalų ministeris 
Gromyka, gynybos ministeris 
Ustinovas ir gen. sekretorius, 
dabar ir prezidentas, Černen
ka pasiruošę užleisti savo vie
tas jaunimui. Jų bendras 
amžiaus vidurkis yra 75.3 
metai. 

Čekoslovakijoje 
varžomas tikėjimas 

— Peru prezidentas Belaun-
de Terry pakeitė vyriausybės 
premjerą ir švietimo, tei
singumo bei pramonės minis-
terius. Pakeitimus iššaukė vis 
sunkėjanti ekonominė pa
dėtis, vis didėjantis nedarbas. 

— Kandidatas į prezidento 
vietą Jesse Jackson turi 
nemalonumų su Juodųjų 
musulmonų vadu Louis Far-
rakhan. Spaudos konferen
cijoje Farrakhan aiškinosi, 
kodėl jis Hitlerį pavadino 
„dideliu vyru". J is kaltino juo
dą reporterį, vadino jį judu, ta
čiau pabrėžė, kad negrasino jo 
nužudyti. 

— Sri Lankoje per tris ta-
milų smurto dienas nušauti 35 
žmonės. 

Roma . — Vatikano viltys 
pagerinti diplomatinius san
tykius su Čekoslovakija su
m a ž ė j o . Čekos lovak i jo j e 
vasario 29 - kovo 3 dienomis 
lankėsi arkivyskupas Luigi 
Poggi, diplomatas, kuris pa
laiko santykius su komunis
tinėmis šalimis. Jam valdžia 
trukdė susitikti su Čekoslo
vakijos hierarchijos atstovais. 
Arkivyskupas buvo nuvežtas į 
vilą 50 mylių nuo Pragos. Vi
loje jis tris dienas tarėsi su 
Vladimir Jankų, valdžios reli
ginių reikalų sekretoriumi. 
Nors arkivyskupas pageidavo 
susitikti su kardinolu Fran-
tisek Tomasek, valdžia kardi
nolą, 84 metų amžiaus, atvežė 
vieną vakarą į vilą vakarienei 
ir vėl greit išvežė. 

Vatikanas reikalavo, kad 
Čekoslovakijos valdžia nesi
kištų į Bažnyčios vyskupų 
paskyrimus. Šiuo metu iš 13 
vyskupijų tik penkios turi vys
kupus, o aštuonios yra admi
n i s t r u o j a m o s p a p r a s t ų 
kunigų. Du popiežiaus pa
skirti vyskupai dirba papras
tais klebonais, o šimtai kunigų 
dirba darbininkais žemės 
ūkyje, nes valdžia atsisako 
juos pripažinti. 

Arkivyskupą Poggi vizito 
pabaigoje priėmė vicepremje
r a s Matej Lucan. Už dviejų -
trijų mėnesių sutarta vėl susi
tikti Romoje. 

Vatikano radijo dienraštis 
kovo 30 dienos laidoje at
kreipė dėmesį į Čekoslo
vakijos komunistų partijos 
savaitraščio „Tribūna" pa
skelbtą straipsnį, kuriame yra 
grubiai ir užgaulingai puo
lamas popiežius Jonas Pau
lius II. Popiežiui reiškiamų 
ka l t in imų absurdiškumui 
pailiustruoti pakanka pažy
mėti, kad Čekoslovakijos ko
munistų partijos savaitraštis 
Joną Paulių II pristato kaip 
vieną reakcingiausių šio šimt
mečio popiežių, aistringą anti-
komunistą ir įžūlų Sovietų Są
jungos priešą, neparodantį nė 
mažiausio jautrumo dabarti
nių laikų socialinėm pro
blemom, nekreipiantį dėmesio 
į tautų ir žmonių išsilaisvini
mo siekius, nesirūpina <itį tai
kos apsaugojimu. Bažnyčiai ir 
ypatingu būdu popiežiui dali
nai primetama atsakomybė už 
tarptautiniuose santykiuose 
susidariusią krizę, kuri su
daro pavojų pasaulinei taikai. 
Tokiais įžūliais Bažnyčios ir 
popiežiaus kaltinimais, rašo 
Vatikano radijo dienraštis, 

matomai siekiama nuslėpti ir 
nutylėti tai kas vyksta pačioje 
Čekoslovakijoje, kur dar ir 
dabar yra paminamos po ko
jomis visos pagrindinės žmo
gaus teisės, pirmoje eilėje sąži
nės ir tikėjimo laisvė. Taika 
yra glaudžiai susijusi su sąži
nės ir tikėjimo laisvės apsau
gojimu. Tai yra ne kartą pa
brėžę ne tik Jonas Paulius II, 
bet ir jo pirmatakai Paulius VI 
ir Jonas XXIII, kuriuos čeko-
slovakų komunistų savaitraš
tis dabar giria, iškeldamas 
pirmojo diplomatiškumą, o 
antrojo — blaivų realybės 
supratimą, matomai užmirš
damas ar nenorėdamas pri
siminti, kad abu šie popiežiai 
savo laiku buvo čekoslovakų 
partinių ideologų taip pat 
grubiai puolami. Taigi, rašo 
Vatikano radijo dienraštis, 
ateistų puolimai prieš Vati
kaną ir popiežių nėra jokia 
naujiena. Neverta jų nė ko
mentuoti, nes šie puolimai yra 
ne kas kita, kaip gryna 
demagogija. 

Lenkijos valdžia 
puola Washingtona 
V a r š u v a . — Lenkijos 

vyriausybė paskelbė 270 psl. 
raportą apie Lenkijos santy
kius su Amerika. Raporte Wa-
s h i n g t o n o v y r i a u s y b ė 
kaltinama dėl savo politikos, 
kuri siekianti sugriaut i 
Lenkiją, agresyviai kenkti jos 
ekonomikai, įžeidinėti lenkų 
garbės jausmus, pažeisti vals-
t y b ė s s u v e r e n u m ą . 
Washingtonas panaudojo Len
kijos krizę savo pasaulinės 
strategijos prieš komunizmą 
žygyje. Amerika pažeidė tarp
tautines elgesio normas, savo 
spaudimu privertė prieš Len
kijos interesus išeiti ir kitas 
Vakarų valstybes, rašoma 
lenkų raporte. 

Kelias į santykių pageri
nimą turėtų eiti per realybės 
Lenkijos padėtyje pripaži
nimą, rašo raportas. Pakarto
jamas reikalavimas, kad 
Amerika a t šauktų eko
nomines sankcijas ir kompen
suotų Lenkiją už jai pada
rytus nuostolius, kurie siekia 
10.5 bil. dol. 

— Kanados žydų spauda 
piktai smerkia ta:, kad PLO 
stebėtojas Jungtinėse Tautose 
Zehdi Terzi buvo pakviestas 
kalbėti Kanados parlamente. 

Izraelis skubom 
stato sodybas 

Tel Avivas. — Izraelio 
kabinete vienas ministeris (pa
vardė neskelbiama) pasiūlė 
perkelti Izraelio ambasadą iš 
Wa8hingtono į New Yorką ar 
Philadelpliiją, protestuojant, 
kad Amerika nepripažįsta 
Jeruzalės Izraelio sostine ir 
laiko savo ambasadą Tel 
Avive. 

Izraelio mokslo ministeris 
Neeman paskelbė per radiją, 
kad planuojama pradėti 13 
naujų žydų sodybų statybą 
Vakarų k r a n t o žemėse. 
Vyriausybė iki rinkimų pla
nuoja išplėsti dar 20 gyven
viečių, pastatant ten naujų 
butų kolonijas. Šiuo metu 
Vakarų krante ir Gazoje yra 
112 žydų gyvenviečių. Naujos 
statybos bus pradėtos iki 
liepos 23 d. rinkimų. Nauji pa
statai bus statomi ir Golano 
aukštumose, buvusiose Sirijos 
žemėse. 

Falklandų gaisras 
Stanley. — Falklando salos 

vėl grįžo į pasaulinių žinių 
ekraną. Balandžio 10 d. užsi
degė nedidelė salų sostinės 
Stanley ligoninė (50 lovų). 
Ligoninėje tuo metu buvo 
septyni ligoniai, du vyrai ir 
penkios moterys, viena jų tik 
ką pagimdžiusi kūdikį. Visi 
žuvo liepsnose. Kartu su 
pacientais žuvo gailestingoji 
sesuo, 36 metų. J i tik pernai 
atvyko į Falklandą dirbti. J i 
bandė gelbėti sergančiuosius, 
gesinti gaisrą, tačiau žuvo 
užtroškusi nuo dūmų. 

Brazilų ginčai 
dėl rinkimų 

Rio de J a n e i r o . — Trečia
dienį Brazilijoje įvyko didelės 
demonstracijos, reikalaujan
čios tiesioginių, laisvų, visuo
tinų demokratinių rinkimų. 
Rio de Janeiro mieste masi
niame mitinge dalyvavo pusė 
milijono žmonių. Balandžio 25 
Brazilijos kongresas svarstys 
o p o z i c i j o s p a s i ū l y t ą 
konstitucijos papildymą, kurį 
priėmus, prezidentą Brazili
joje rinktų visi balsuotojai, o 
ne elektorių kolegija, kur dau
gumą turi dabartinės karinės 
valdžios partija. Dabartinis 
prezidentas gen. Figueirdo ža
dėjo pasitraukti, tačiau jis 
nepritaria visuotiniams rinki
mams. Brazilų opinijos tyri
nėjimai parodė, kad daugu
mas piliečių nori dalyvauti 
prezidento rinkimuose. 

Los Angeles . — Amerikos 
Olimpinio komiteto nariai pa
reiškė, jog sovietų skundas 
Tarptautiniam komitetui yra 
be pagrindo. Sovietų spor
tininkai žaidynėse bus trak
tuojami kaip ir visų kitų vals
tybių. 

Maskvoje sporto pareigūnai 
pasakė korespondentams, kad 
80 vietai neplanuoja boiko
tuoti žaidynių, tačiau turi eilę 
priekaištų, kurie turi būti ap
svarstyti. Antradienį sovietų 
Olimpinis komitetas parei
kalavo cušaukti nepaprastą 
Tarptautinio komiteto posėdį 
ir apžvelgti visą eilę Olim
pinių žaidimų kont.itucijos 
laužymų, kuriais kaltinamas 
JAV komitetas. 

Kaip žinoma, sovietų spau
da jau . eniai kritikuoja Los 
Angeles mieste organizuoja
mus 1984 m. Olimpinius vasa
ros žaidimus. 

J a u pernai gruodžio mėn. 21 
d. „Literaturnaja Gazieta" pa
skelbė Novosti spaudos agen
tūros New Yorko korespon
dento Vladimiro Simonovo 
straipsnį apie „Kapitalistinę 
Olimpiadą". 

Faktas, kad šių metų va
saros žaidynės bus kitokios. 
Praeityje Olimpinius žai
dimus organizuodavo valsty-

Mirė sovietų 
fizikas Kapica 

M a s k v a . — Ž i n o m a s 
sovietų mokslininkas, fizikas 
Piotr Leonidovič Kapica mirė 
sulaukęs 89 m. amžiaus. Už 
savo darbus fizikos srityje 
1978 m. jis laimėjo Nobelio 
premiją ir buvo išleistas į 
Stokholmą atsiimti medalio. 
Kapica jaunystėje 13 metų 
gyveno Anglijoje, studijavo 
Cambridgo universitete, dirbo 
su žymiu britų fiziku lordu 
Rutherfordu jo laboratorijoje. 
Anglijoje gimė ir du moksli
ninko sūnūs. Dar 1929 m. 
Kapica buvo priimtas į Bri
tanijos Karališkąją Draugiją. 

Mokslininkas grįžo į Sovie
tų Sąjungą 1934 m. Buvo 
įsteigtas Fizikos Problemų 
institutas, kuriam jis vado
vavo. Po įvairių atradimų 
fizikos srityje 1939 m. jis tapo 
sovietų Mokslo Akademijos 
pilnuoju nariu, buv» apdo
vanotas dviem Stalino premi
jom, Socialistinio Darbo hero
jaus titulu, kitais ordinais ir 
medaliais. Jis buvęs pirmas iš 
mokslininkų, kurie siūlė bran
duolinę energiją panaudoti 
kariniams reikalams, nors 
pats karinėje pramonėje nedir
bo. Už tai 1946 m. pateko į 
Stalino nemalonę ir kurį laiką 
buvo namų arešte, išmestas iš 
savo sukurto instituto. Tik 
1955 jis vėl grįžo į instituto 
pirmininko vietą. 

— Prezidento Reagano žmo
na Nancy Reagan paskelbė, 
jog Reaganų duktė Patti Da-
vis greit ištekės už 25 metų 
Paul Grilley, kuris yra „yoga" 
mokslo instruktorius Beverly 
Hill8. Patty yra 31 metų. 

— JAV Federalinė preky
bos komisija patvirtino Gene
ral Motors ir Toyota bend
rovių susitarimą bendrai 
gaminti naujus, mažus auto
mobilius Fremont, Kalifor
nijoj. Kitos automobilių bend
rovės skundėsi, kad toks 
susijungimas yra monopolio 
įsteigimas, kuris kenks ki
toms bendrovėms. Fede
ralinės komisijos sprendimas 
pasiektas balsuojant 3 prieš 2. 

bes arba miestai. Kai kur jų 
organizavimu rūpindavosi 
valstybiniai komitetai. Žaidy
nėms išplitus, atsiradus dau
gybei valstybių, kurios nori 
dalyvauti, šitokios žaidynės 
tapo sunkia našta. Sakoma, 
kad Montrealio miestas dar iki 
šiol nebaigė mokėti skolų, 
gautų ruošiant 1976 m. žaidy
nes. Daug nuostolių turėjo ir 
kiti miestai. Kada paaiškėjo, 
kad šalia Los Angeles miesto 
žaidynėms ruošti kitų kandi
datų nėra, tik — Teheranas, 
kur žaidynės dėl karo su Ira
ku nebuvo įmanomos, Los 
Angeles miesto taryba net pa
keitė savo įstatymus, kad tik 
nereikėtų kelti mokesčių ar 
atsakyti už numatomus nuo
stolius. Tuomet grupė biznie
rių pasisiūlė imtis šio darbo. 

Simonovas ir priekaištauja, 
kad sulaužyta šventa Olimpia
dų tradicija, jog žaidimus 
ruošia miestai. To darbo 
pirmą kartą ėmėsi kapitalis
tai, jų monopoliai, privati 
rinka. Jie ėmė kontroliuoti 
išlaidas ir kainas. Jau ži
noma, kad vieta automobilį 
pastatyti prie Koliziejaus kai
nuos 350 dol., mažas kamba
rėlis studentų bendrabučiuose 
dalyviams kainuos po 35 dol. 
už dieną. Pinigus teks sumo
kėti iš anksto. Per žaidynes 
pabrangs telefoniniai pasikal
bėjimai. 

Austrijos atstovas komitete 
nusiskundė, kad Los Angeles 
biznieriai išspaus iš dalyvių 
pinigus įvairiausiais būdais. 
Įvairios biznio bendrovės už 
teisę puoštis Olimpiados 
ženklu suaukojo 4 mil. dol. žai
dynių valgyklose bus galima 
gauti tik Anheuser-Busch alų. 
Už tą teisę bendrovė su
mokėjo 10 mil. dol. McDo-
nalds valgyklų grandinė įren
gė plaukymo baseiną, 7 - 1 1 
parduotuvių savininkai pa
statė dviračių lenktynių sta-
dijoną, kuris jau ėmė griūti. 
Stadijone bus vietų tik 2,000 
žiūrovų, skundžiasi Simono
vas. Pats Koliziejus stovėjo ne
dažytas nuo 1932 m., o dabar 
jis puošiamas Olimpiniams 
žaidimams. 

Sovietų spauda skundžiasi, 
kad rengėjai neturi Olimpinio 
kaimo, kur galėtų gyventi 
sportininkai. Jie bus išmėtyti 
trijų universitetų bendrabu
čiuose, kur turės tilpti 10,000 
atletų ir 2,000 jų trenerių. Žai
dimų tikslas yra jaunimo su-
artinimas, o dabar kai kurie 
sportininkai iš viso nesusi
tiks, nes bus paskirstyti po 
didelį miesto plotą. Simono
vas mini ir prieš sovietus nu
siteikusių organizacijų veiklą. 
Minimas ir lietuvis Antanas 
Mažeika, kuris propaguojąs 
idėją neįsileisti į Olimpinius 
žaidimus sovietų sportininkų. 
Straipsnio autorius teigia, kad 
Olimpinis komitetas išdavė 
Ol impiadų idėją mono
poliams, kuriems svarbus tik 
pelnas. Todėl kainos bus la
bai aukštos, patarnavimai 
l aba i menki , o sporto 
įrengimai prasti. 

KALENDORIUS 

Balandžio 13 d.: Hermas, 
Ida, Algaudė. Mindaugas. 

Balandžio 14 d.: Justinas. 
Tiburtas, Visvaldas. Vainila. 

ORAS 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 

6:28. 
Debesuota, gali lyti, tempe

ratūra dieną 50 1.. naktį 86 L 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. balandžio mėn. 13 d. 

/PORTO APŽVALGA 

xxxiv SIAURĖS 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

SPORTO ŽAIDYNĖS 
XXXIV-sios ŠALFASS-gos 

sporto žaidynės įvyks š.m. ba
landžio 28-29 dienomis Toron
te. Jau sukviesti komitetai, ku
rie pasiskirstė pareigomis ir 
pradėjo pasiruošiam uosius 
darbus. 

Garbės komitetas: 
T. Augustinas Simanavi

čius, Prisikėlimo parapijos kle
bonas, kun. Jonas Staškus, 
Lietuvos Kankinių parapijos 
klebonas, Algis Pacevičius, 
KLB Krašto valdybos pir
mininkas, Joana Kuraitė — 
Lasienė, KLB Krašto valdy
bos vicepirm., Valdas Adam
kus, ŠALFASS-gos pirm., Ha
ris Lapas, Kanados Lietuvių 
Fondo valdybos pirm., Her
bertas Stepaitis, Kredito 
kooperatyvo „Parama" pirm., 
dr. Silvestras Čepas, Prisikėli
mo parapijos kredito koop. 
pirm., Romas Sakas, Hamilto
no Kredito kooperatyvo „Tal
ka" pirm. 

Organizacinis komi te tas : 
Pranas Berneckas — pir

m i n i n k a s , d r . R i m a s 
Petrauskas — vicepirm., 
Rimantas Sonda — sekreto
rius ir informacija, Jonas Ne-
šukaitis — iždininkas, Alfon
sas Balnis — renginių, 
Kęstutis Budrevičius — nak
vynių, ir nariai — Kazys 
Šapočkinas, Balys Savickas, 
Romas Kuliavas, Leonas Meš
kauskas. 

Varžybinis komite tas : 
Kazys Šapočkinas — pir

mininkas, Eduardas Stravinc-
kas — vicepirm., Sigitas Žu
lys — krepšinis, Mindaugas 
Leknickas — tinklinis, Jonas 
Nešukaitis — stalo tenisas, 

Vytautas Genčius — šachma
tai, Romas Kuliavas — ledo 
ritulys. 
Kon t ro l ė s komi t e t a s : 

Algirdas M. Bielskus, 
ŠALFASS centro valdybos 
atstovas, Herbertas Stepaitis, 
Rimantas Sonda. 

Žaidynėse bus pravesta: 
krepšinis, tinklinis, stalo teni
sas ir šachmatai. Jau užsi
registravo šie klubai: Londo
no „ T a u r a s " , Hami l tono 
„Kovas", Chicagos „Neris", 
Chicagos „Lituanica", Cicero 
„Ateitis", Detroito „Kovas", 
Clevelando „Žaibas", Toronto 
„Aušra", Toronto „Vytis" ir 
Toronto, Bostono, Chicagos, 
Detroito, Hamiltono, Mont-
realio ledo ritulio komandos. 

Žaidynėms pravesti yra iš-
nuomuotos Prisikėlimo para
pijos, Toronto Lietuvių Namų 
bei šių mokyklų sporto salės: 
Kipling, Martingrove, Vin-
cent Massey, Silverthorn, 
Rich, Humber Coli., Meadow-
vale Hockey arena, Missi-
ssauga, Ont. 

Sportininkų vakaras — ba
lius balandžio 29 d. vyks viso
se trijose Prisikėlimo parapi
jos salėse. Šokiams gros 
garsus Hamiltono čigonų or
kestras. 

Nakvynių reikalais kreipia-

Chicagos Aukšt. Lituanistinės mokyklos (ČALM) 
krepšinio komanda. Iš k.: treneris Edas Modes
tas, Vaidas Užgiris, Saulius Modestas, Tauras 
Šmulkštys, Antanas Vabalaitis, Darius Drman-

tas, Paulius Juozaitis, R i č a r d a s Tauras. Klūpo 
Jonas Tauras, Edis Glavinskas ir Tomas Žu
kauskas. 

Nuotr. Dr . A r v y d o Tauro 

TARPMOKYKLINĖS 
KREPŠINIO 

RUNGTYNĖS 

Kovo 31 d. Lemonte įvyko 
draugiškos krepšinio rungty
nės tarp Chicagos Aukšt. Litu
anistinės mokyklos (ČALM) ir 
Lemonte veikiančios Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
krepšinio komandų. Rungty
nės buvo įdomios ir žaistos su 
tikrai jaunatvišku entuziaz
mu ir draugiškoje dvasioje. 
Laimėjo ČALM komanda. 
Chicagiečiai grįžo ne vien lai
mėję, bet ir su geriausiais pri
siminimais apie jų malonų pri
ėmimą Lemonte ir lemontiškių 
nuoširdumą. 

ČALM krepšinio komanda, 
įsteigta prieš penkis metus, iki 
šiol teturėjo tik vieną varžovą 
— Kr. Donelaičio lit. mokyk
los komandą, o dabar jau ir 
Lemonto maironiečius. ČALM 
komandai vadovauja treneris 
Edas Modestas, o lemontiš-
kiams — Linas Norusis. 

KASPAROVO -
SMYSLOVO 

KOVA V I L N I U J E 

masi betarpiškai į Seaway Ho- _ 
tel 1926 Lakeshore Boulevard Šachmatai 
West, telefonas 416—766-4392, 
a t t : Mr. Robert A. Gibb, pažy
mint grupinę nuolaidą Lithu-
anian Athletic Association; ar
ba Howard Johnson Hotel, 
801 Dixon Road, Rexdaie, To
ronto, telef. 416—675-6100, 
att.: Mrs Jeannette Taylor, 
pažymint grupinę nuolaidą 
Lithuanian Athletic Associa
tion. 

Nepaisydamas praeities, V. 
Smyslovas devintajame žaidi
me pakartojo tą patį Camb-
ridge Springs tęsinį kuris jį 
pasmerkė pražūčiai trečiajam 
žaidime. V. Smyslovas išsisu
kinėjo r.uo mūšio ir numainė 
valdoves, tačiau G. Kasparo
vo rikia: įsiviešpatavo ištuštė-
jusioje lentoje. Baltieji pės
tininkai prasiveržė karaliaus 
sparne ir V. Smyslovas pasi
davė. 

Dešimtame žaidime buvęs 
pasaulic meistras V. Smyslo
vas susilpnino G. Kasparovo 
pėstininkų grandinę ir savo 
bokštais daužė pėstininką c-
statmemje. Tačiau G. Kaspa
rovas netikėtai atidavė jam šį 
pėstininką, ir išnaudodamas 
savo figūrų veiklumą iškovojo 
lygiąsias baigmėje. 

Vienuoliktame žaidime G. 
Kasparovas išradinga pės
tininko auka įsigalėjo lentos 
centre. Susidarė žemiau nu
braižyta padėtis, kurioje bal
tosios figūros tarsi patrankos 
gr asine nušluoti karaliaus 
spamą. Bergždžia 19...g7-g6 
apginti užpultą laukelį h7, 
pavyzdžiui, 

Gario Kasparovo užkerėtos 
figūros baigia kamuoti Vasili
jų Smyslovą 7-4. Vilniuje jau
nasis burtininkas laimėjo jų
dviejų devintą žaidimą, ir jam 
tetrūksta pusantro taško var
žybas laimėti. 

20. Rd3-c4 
21. d4-d5 
22. Re3-d4 
23. D5-d6 
24. d6-e7 
25. Ve4-e6 

Kg8-g7 
Zc6-a5 
Kg7-g8 
Ža5-c4 
Bf8-e8 

Taigi, kaip buvęs pasaulio 
meistras išsigelbėjo? 

LEDO RITULYS BOSTONE 
Kovo mėn. 31 dieną Bosto

ne vyko Lietuvių ledo ritulio 
žaidynės, kuriose dalyvavo 
Bostono „Grandis", Chicagos 
„Gintaras", Detroito „Kovas" 
ir Toronto LRK komanda. 

Pirmos Chicagos „Gintaro" 
rungtynės vyko prieš Toronto 
komandą. Šį kartą amerikie
čiai davė gerą pamoką kana
diečiams ir sudorojo Torontą 
5:0 pasekme. 

Šiose rungtynėse gerai pozi
ciniai sužaidė „Gintaro" gy
nimas — Raimundas Paskųs, 
Darius Ošlapas, Raimundas 
Pikšrys, Erikas Staskon. 
Vartininkas D. Junis sužaidė 
puikiai neįleidęs nei vieno 
įvarčio. 

Puolime dominavo Viktoro 
Sekmako linija. Čia po du 
įvarčius įmušė Algis Mockai-
tis ir Viktoras Sekmakas. 

Chicagos puolimas pasižy
mėjo greitu čiuožimu ir dažnu 
priešo vartų apšaudymu. Pui
kiai žaidė puolėjai Algis Kry-
geris, Henrikas Varaneckas ir 
R. Stein. 

Chicagiečiai antrose rung
tynėse žaidė prieš turnyro šei
mininkus — Bostono „Gran
dį". Čia čikagiškiai vėl 
pasirodė pranašesni ir laimė
jo rezultatu 5:3. įvarčius įmu
šė Mockaitis (2), Sekmakas (2), 
Krygėris (1). 

Turnyro baigminiame žaidi
me susitiko dvi daugiausia 
taškų surinkusios ammkifi'ių 
komandos: Chicagos „Ginta
ras" ir Detroito „Kovas". Cia 
po kietos ir aštrios kovos Chi-
caga laimi rungtynes. Kai pa 
.-kuti r,••-;*• ž a i d i m o minut^jp Ai 
gis Krygeri8 įmuša įvarti ir 

pir-tuo užtikrina „Gintarui' 
mąją vietą. 

Galutinė rungtynių pasek
mė 3:2 Šių rungtynių metu jau 
matėsi žaidėjų nuovargis, nes 
trejos rungtynės 8 valandų lai
kotarpyje yra per daug. Atei
tyje turnyrą reikėtų pravesti 
dviejų dienų laikotarpyje. 

Šeštadienio vakare Bostono 
Lietuvių klube įvyko pobūvis, 
kurio metu Chicagos „Ginta
ras" buvo apdovanotas puikiu 
trofėjum.. 

Viktoras Sekmakas, žaidy
nių metu įmušęs 5 įvarčius, 
buvo pripažintas geriausiu šio 
turnyro žaidėju ir apdovano

tas asmeniniu trofėjum. 
Chicagiečiai šį kartą pasiro

dė ne tik geru žaidimu, bet ir 
gražiomis Vytimi ir geltona — 
žalia ir raudona spalvomis pa
puoštomis uniformomis. 

Žaidynės praėjo sklandžiai. 
Turnyrą ir vaišes organizavo 
Šarūnas Norvaiša. 

* * * 

XXXIV-sios Š. Amerikos 
Lietuvių sporto žaidynės To
ronte įvyks balandžio 28-20 d. 
Ledo ritulio pirmenybės vyks 
tik vyrų klasėje. 

Chicagos ledo ritulio ko
manda „Gintaras" dalyvaus 
šiose žaidynėse. 

f g H 

19. 
20. 
21. 
22. 

Ve4-h7 
Bbl-b5 
Vh7-e4 

...Va3-d6!! 
Kg8-f7 
2c6-d4: 
Ba8-d8 
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Šachmatininkams tebūna 
pratimas išaiškinti kodėl V. 

,irp intr A r v v d o THur»> 

Smyslovas negalėjo kirst 
bokštą 22...Žd4-b5. V. Smyslo
vas apleido užpultą pėstinin
ką, tačiau jo sutelktos figūros 
pajėgė apginti nebeapdengtą 
karalių. G. Kasparovas, ne
įstengęs prasilaužti pro šią ne
paprastą sargybą, nusprendė 
negundyti Ūkimo, ir privedė 
žaidimą prie lygiųjų. 

23. d5-d6 Ža5-c4 
24. Bb5-f5 2a7-f5 
25. Ve4-f5 Kf7-g8 
26. Vfo-h7 Kg8-f7 
Kadangi V. Smyslovas n e 

drįso statyti savo karalių e-
statmenoje, o G. Kasparovas 
tenkinosi amžinu šachu, žai
dimas užsibaigė lygiomis. 

Andrius Kulikauskas 

Futbolas svetur 

E U R O P O S TAURĖS 
VARŽYBOS 

Ketvirčio finalinių antrųjų 
rungtynių pasekmės: 

Meis t rų t a u r ė s varžybose: 
Lissabonos „Benfica" — FC 
L i v e r p o o l 1-4, B e r l y n o 
„Dynamo" — AS Roma 2-1, 
Dundee Utd. — Vienos 
„Rapid" 1-0 ir Bukarešto 
„Dinamo" — Minsko „Dy
namo" 1-0. Čia pusfinalinėse 
susitiks: Dundee Utd — AS 
Roma ir FC „Liverpool — 
Bukarešto „Dinamo". 

T a u r ė s la imėtojų varžy
bose: Manchester Utd — FC 
Barcelona 3-0, Turino „Juven-
tus" — „Haka" (suomiai) 1-0, 
FC Aberdeen — Budapešto 
„Ujpest" 3-0 po pratęsimo ir 
Donezk — FC Porto 1-1. Cia 
pusfinalinėse žais: Manches
ter Utd — Turino „Juventus" 
ir FC Porto — FC Aberdeen. 

U EFA T a u r ė s varžybose: 
Austria Wien — Tottenham 2-
2, Sturm Graz (austrai) — 
Nottingham Forest 1-1 po 
pratęsimo, Hajduk Split (Jugo
slavai) — Pragos „Sparta" 2-0 
po pratęsimo ir Maskvos 
„ S p a r t a k " — Anderlecht 
(belgai) 1-0. Čia pusfinalinėse 
susitiks: Hajduk Split — 
Tottenham ir Nottingham 
Forest — RSC Anderlecht. 

Šį kartą pusfinalinėse (jos 
įvyks balandžio 11 ir 25 die
nomis) aiškiai vyrauja britų 
futbolo klubų komandos; net 
šešios jų stovi šį kartą prieš 
visą Europą... Ar pajėgs likę 
italai atsispirti britams. Pajė
gios britų komandos visuomet 
pasižymėdavo kietu gynimu, 
ypač anglų. Nors Anglijos 
rinktinė, neskaitant Škotijos ir 
Wells (Valijos) rinktinių, bū
na sudaroma iš tų pačių anglų 
sėkmingųjų futbolo klubų ko
mandų žaidėjų, tačiau Angli
jos rinktinei ne visuomet 
s e k d a v o s i . Dėl to y r a 
kaltinamas Anglijos ir visos i 
Britanijos konservatiškumas. 

Europoje draugiškose ban
domosiose tarptautinėse rung
tynėse V. Vokietija įveikė 
SSSR 2-1; Prancūzija — Aus
trija 1-0; Jugoslavija — Veng
rija 2-1; R. Vokietija — Čekos
lovakija 2-1. Šveicarija su 
I^enkija sužaidė lygiomis 1-1. 

V. Krikščiūnas 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 - 4:00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik is anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

NAUDINGA PATARIME 
ĮGYVENDINK -

SVEIKESNIS BOSI 
j 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288" 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter 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. 

T 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
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; šešYad. 10-3 vai. 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą • 
Tel. 585-7755' 

Ot* 735 4477 Re.- 246 0067 irb* 246 6bSl 

DR. L DECKYS 
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 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 VV. 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs tel LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV t>3rd St. 
\ aJ. pagal susitarimą: p:rtajnr ketv 12—Ą 

o— $,intr i z—»i prtpfcjo- :: i 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medicai Clinic 
217 East 127 St.. Lemont. III. 

1 myl;a i vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K 5 A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest e>3rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIŲ 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

M32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2e70 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURC.IIA 
\ alando-. pagal susitanrru 

Tel. REliance 5-1811 
DR. VYALTER J. KIRSTUK 

Lietuvio gydvtoias 
3925 VVest 59th Street 

Vai pirm , antr . ketv ir penkt 
nuo 12 4 vai popiet ir t>-8 vai vak 

Treč ir šešt uždarvtj 

DR. IRENA KYRAS 
DANTĮ; GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą — Pirm., 
antr, trei , ketv ir šestaa 

Tel 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKiy LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTĮ GYDYTOM 
8104 S Roberts Road 

I mvlia . vakarus nuo Harlrm Ave 
Tel. 5e3-0700 

Valandos -usitarima 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalb.i iirtuv.skai 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2c 18 VV. 7lst St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal sus-.fanma U/daryta trei 

Dr. Juo^o Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus trec* SesY 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KODIKIV IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 8Ht Street 
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Pikti norai 

VILNIAUS KLAUSIMU 

t 

Atspėkit kieno tai žodžiai: 
"Savo prakalbėlėje popie

žius šiltai kalbėjo apie Lietu
vą ir jos šventąjį, Kazimierą. 
Bet įdomu , kad jis vengia mi
nėti Šv. Petro ir Povilo bažny
čią, kurioje randasi Kazimiero 
karstas. Mat, minint tą baž
nyčią, neišvengiamai reikėtų 
paminėti Vilnių... Bet kaip po
piežius tą miestą vadintų? Vil
nius? Ne, to jis nedarytų. Jis 
savo galvosenoje dar laiko Vil
nių Lenkijos dalimi ir miestą 
tebevadina Wilno". 

Taigi, kas čia taip rašo — ir 
dargi su tokia pretenzija 
„žinoti", kas dedasi popie
žiaus „galvosenoje" ir kuo jis 
ką vadina? 

Nagi Brooklyno „pažangių
jų" leidžiama (ir dviem treč
daliais Lietuvoje prirašoma) 
„Laisvė"! (Beje, ji ne pirmoji 
tokia.) 

Nebegalėdami nuneigti aki
vaizdaus fakto, kad popiežius 
per Šv. Kazimiero iškilmes 
Lietuvai ir Lietuvos Bažny
čiai suteikė išskirtinį dėmesį, 
„Laisvės" redaktoriai savo ko
vo 30 d. vedamuoju mėgina su
menkinti bent to fakto koky
bę. Girdi, popiežius myli 
Lietuva taip, kaip pagal „se
ną tradiciją" ją „mylėjo" „visi 
lenkiški imperialistai, nuo 
Liublino unijos laikų iki Pil
sudskio ir Želigovskio". 

Teisybė, šitokių lenkų impe
rialistų ir nacionalistų, ku-

• . tiems, anot „Laisvės", „sunku 
suprasti, kad lietuviai save 
skaito atskira tauta", buvo ir 
tebėra gana d,aug. Tačiau visi 
kelerių pastarųjų metų ženk
lai rodo, kad kaip tik Jonas 
Paulius II nėra vienas iš jų. Ir 
to bolševikai niekaip negali 
Karoliui Wojtylai dovanoti. 

Reikia tiesiog stebėtis jų aki
plėšiškumu. Jie turėtų tik 
džiaugtis, kad popiežius „ven
gė" paminėti Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią. Jei būtų ją pa-
m i n ė j ę s , b ū t ų i š k i l ę s 
klausimas, kodėl šventojo pa
laikai „randasi" būtent joje, o 
ne ten, kur jie išgulėjo tris šim
tus su viršum metų. Nejaugi 
„Laisvė" taip trokšta, kad pa
sauliui būtų priminta, ką jos 
viršininkai okupuotoje Lietu
voje padarė su Vilniaus ka
tedra ir joje buvusia Šv. Kazi
miero koplyčia? 

O kaip su pačiu Vilniumi ir 
jo lietuviškuoju pavadinimu? 
Ar ir jį „vengė" Jonas Paulius 
II ištarti, kaip tikina „Lais
vė"? Kur tau! Ne tik iš Romos 
grįžę maldininkai tvirtina as
meniškai girdėję popiežių ke
lissyk minint Vilnių — ir kiek
vieną kartą tariant jo vardą 
ne kitaip, kaip tik lietuviškąja 
jo lytimi. Šiuo klausimu po
piežiaus „galvoseną" taip pat 
atskleidžia ir oficialusis Vati
kano laikraštis „L'osservato-
re Romano". Reikia tik „ne
vengti" pasidomėti. 

Va, minėto leidinio kovo 5 d. 
savaitinėj angliškojoj laidoj 
rašoma, kad Šventasis Tėvas 
vasario 29 d. įvykusioj gene
ralinėj audiencijoj (taigi, skir
toj ne vien lietuvių ausiai) ten 
Susirinkusiems įvairių tautų 
pi l igr imams pranešė, jog 
„next Sunday, 4 March, will 
be the fifth centenary of the 
death of St. Casimir, Patron of 
Lithunia", ir ta proga jiems 
priminė, kad „from Vilnius, 
where his tomb is located and 
venerated, the cult of St. Casi
mir became widespread 
throughout the countries of 
central-eastern Europe". Pas
kui pakvietė visus Šioje šven
tėje dalyvauti: 

„To commemorate the anni-
versary worthily and to mani-
fest the profound solidarity of 
the Church of Rome in the 
communion of faith and cha-
rity with the Church in Lithu-
ania, next Sunday, in St. Pe-
ter's Basilica, I will preside 
over a solemn concelebration 
with representatives of the 
Episcopai Conference of Eu
rope. 

„I invite everyone to offer 
God prayers on behalf of the 

Catholic Lithuanian people 
that they may persevere in fi-
delity to the spiritual heritage 
left by Saint Casimir". 

O to paties Vatikano oficio
zo kovo 12 d. laidoje jau mini
ma kovo 3 d. įvykusi specia
lioji audiencija lietuviams ir 
išspausdinta visa šia proga 
popiežiaus pasakytoji kalba. 
Vertėtų pacituoti nors jos pra
džią: 

„Dear Brothers and Sisters, 
I am very pleased to greet you 
today, Li thuanians from 
around the world who have 
come to Rome to commemora
te the Five-Hundredth Anni-
versary of the death of Saint 
Casimir, the Patron of Lithu-
ania. Although you presently 
reside in countries outside 
Lithuania, you are united by a 
common ancestral heritage. 
And you stand in loyal solida
rity with your brothers and 
sisters in your land of origin 
who are unable to be here with 
us. Many of them will be cele-
brating today, together with 
the bishops, in the City of Vil
nius, where for centuries the 
remains of Saint Casimir have 
been venerated. In spirit and 
in prayer let us join with 
them, imploring Saint Casi-
mir's special intercession for 
the Lithuanian people and 
nation". (Pabraukimai mūsų 
— m.dr.) 

Taigi — anei jokio „Wilno", 
ar „Vilna", ar „Vilnyus" 
(kaip dažnai pasitaiko Mask
voje paruoštuose agitpropo 
spausdiniuose anglų kalba), o 
tik — „Vilnius", kaip ir turėtų 
būti. Be to, tas Vilnius nesie
jamas su jokia ten Lenkija a r 
„Lenkijos dalimi". Priešingai, 
pateikta aiški implikacija, kad 
jis priklauso tai šaliai, kurios 
globėju yra šv. Kazimieras ir 
iš kurios yra kilę iškilmėse 
dalyvaujantys, bet šiuo metu 
toje šalyje negyvenantys mal
dininkai. 

O kaip su Lietuvoje gy
venančiais? Čia vėlgi aiškiai 
pasakyta, kad jie negalėjo į 
iškilmes Romoje atvykti, bet 
savo globėjo sukaktį vis tiek 
kartu su savo vyskupais prisi
mins... Vilniuje. Kaipgi popie
žius galėtų pripažinti faktą, 
kad Lietuvoje pasilikę tikin
tieji švęs šv. Kazimiero sukak
tį Vilniuje, jeigu jis nepri
pažintų fakto, kad Vilnius 
priklauso Lietuvai?! 

Beje,kodėl gi Lietuvos tikin
tieji „negalėjo" kartu su ki
tais, po visą pasaulį išsibars
čiusiais savo tautiečiais 
atvykti pas Šventąjį Tėvą? 
Tai klausimas, į kurį geriau
siai atsakyti galėtų patys 
„Laisvės" šeimininkai. (Tur
būt jie čia pradėtų ką nors 
maumenti apie „bažnyčios at
skyrimą nuo valstybės"...) 

Apskritai paėmus, Lenkija 
iškilmėse visai nefigūravo — 
išskyrus tais atvejais, kada 
buvo prisiminta šventojo gi
mimo vieta (Krokuva) ar jo tė
vo titulas (Lenkijos karalius, 
bet ir... Lietuvos didysis kuni
gaikštis). 

Sitų ir panašių faktų švieso
je tvirtinti, jog popiežius „sa
vo galvosenoje dar laiko Vil
nių Lenkijos dalimi ir miestą 
tebevadina Wilno", yra šimta
procentinis melas. Tai mėgini
mas kurstyti tautinę nesan
taiką, iš naujo atverti tas 
žaizdas, kurių užgijimu taip 
sielojasi patys šviesiausieji lie
tuvių ir lenkų tautų elemen
tai, tarp jų ir Karolis Wojtyla. 

Tos žaizdos, aišku, dar ne vi
sos užgijusios. Viena jų — iš 
istorijos užsilikęs Vilniaus 
arkidiecezijos pr iskyrimas 
Lenkijos bažnytinei provinci
jai. Bet mes nenustebtume, jei
gu ir šį klausimą popiežius 
Lietuvos naudai sutvarkytų, 
kaip jau jis sutvarkė lietuviš
kų pamaldų Seinų katedroje 
klausimą. 

Žinoma, jeigu prieš tai neat
siras dar vienas koks nors — 
„turkų fašistas"... 

m. dr. 

PROFESORIŲ KELIONĖS 
PABALTIJO TYRLAUKIAIS 

PASKUTINĖS 
J. ANDROPOVO DIENOS 

K. BARONAS 
(Pabaiga) 

Apnuog in t i K u r š o 
ka r in į genocidą! 

DR. KAZYS ĖRINGIS 

Be to, okupacijos neteisėtu
mas duoda mažai dar panau
dotą galimybę smerkti sovie
tus ne tik už žudymus ir 
trėmimus, bet ir už 1939 
Hagos konvencijos laužymą: 
už smurtišką mobilizavimą 
užkariautų kraštų kareivių ir 
jų naikinimą kare, turint tiks
lą pasiekti Sovietų Sąjungos 
grobikiškus tikslus 
tikslų sąraše — 

daržinėje. Prasidėjus Stok
holmo konferencijai sovietai 
užsipuolė pavergtas Pabaltijo 
tautas, ypač estus ir latvius 
(atskirdami lietuvius jie ir čia 
tęsia skaldymo politiką!), jų 
„ekstremistus", ir apkaltino 
Amerikos C LA už neramumų 
skleidimą. Kuo sovietai kalba 
kvailiau — tuo geriau. Jie 
dedasi, kad 1940 ir 1944 metų 
birželio įvykių „nebuvo", o jei 

Pasiektų kas ir buvo, tai jiems vieniems 
pamynus „nekaltiems" nuo Hitlerio 

Atlanto Chartą, antrą kartą smūgių labai skaudėjo. Ideolo-
(1944-1945 m.) buvo okupuo- giniame fronte ir dabar sovie-
tos Pabaltijo valstybės, buvo tai pavergtų Pabaltijo tautų 
primestas latvių, lietuvių ir i n t e l i g e n t i j ą įpare igoja 
estų jaunajai kartai karinis 
genocidas 1945 metų Kuršo 
apsupime, ir okupaciniais 
žiaurumais buvo sukeltas 
a š tuonmet i s par t izan in is 
karas ir neregėto žiaurumo 
trėmimai į šiaurines Sibiro 
sritis; išskirtinai buvo sutelkti 
iš Vokietiją okupuojančių 

„pademonstruoti savo tvirtą 
pilietinę poziciją ir didžiulę 
atsakomybę savo liaudžiai, 
kai atgaivinamas .šaltasis 
karas' ir įžūliai puolamos 
mūsų dvasinės vertybės". 
Apie kokias vertybes čia kalba 
pavergtiesiems okupantas? 
Ogi apie užkariavimų politiką 

armijų Pabaltijo tautų karei- ir jos nesėkmes, ir bijo pasaky 
viai permetimui į Tokimųjų ^ tiesą. Todėl miglotų minčių 
Rytų frontą, turint tikslą juos debesiu 
bea toda i r i ška i suna ik in t i . 
Lygiai taip pat, priešingai 
Atlanto Chartos raidei ir 
dvasiai, Pabaltijo tautų karei
viai permetimui į Tolimųjų 
užgrobiant nugalėtos Vokie-

įr „įpareigoja 
nesipriešinti okupacijai ir būti 
ištikimiems sovietų (atseit 

Pavergtieji daugeriopai ir 
pakartotinai įpareigoja išei
viją nebendradarbiauti su 
okupantu. 

Bestuburių filosofija 
p raga i š t inga 

Todėl būtina griežtai skirti 
b e n d r a d a r b i a v i m ą nuo 
bendravimo su tautiečiais ir 
su atsargumu vertinti savo 
veiksmus. Kai !:as iš kultū
rininkų ir profesionalų mano, 
kad asmeniškus giminiškus 
ryšius galima perkelti į įstaigi-
nio bendravimo lygį. Deja, tai 
turėtų būti taip pat tik 
asmeniškos pastangos, be to 
paremtos švaria sąžine, ir 
niekur nekap i t u l i uo j an t 
okupantui. Politinių ir visuo
meninių sąjūdžių vardu 
bendrauti pavojinga. Tuo gali
ma ne vien tik pakenkti 
Amerikos ir kitų šalių Pabal
tijo valstybių okupacijos 
nepripažinimo politikai, ir ne 
tik apginkluoti okupantą 
Jungtinėse Tautose. 

Visiems atsimintina, kad 
bendraujant su okupacinio 
režimo įstaigomis — bendrau
jama Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos ir besibraunan-

Mūsų ko re sponden t a s 
Europoje 

Andropovas jo sveikatą 

savo!) liaudžiai. „Šaltuoju čios į Vakarų šalis KGB 
karu" sovietai vadina pagilę- žinybos lygyje, nors formaliai 
jusią Vakarų pasaulyje poli
tinę ir karinę sampratą apie 

tijos dalį žemių (Rytprūsius ir globalines sovietų užmačias ir 
kt.), suskaldant Vokietiją ir todėl dejuoja, kad yra puola-
įsigalint Kytų ir Vidurio m o s j ų „dvasinės vertybės", 
Europoje. Dabar sovietai kurios kruvinai reiškiasi poka-
laužydami tarptautinę teisę rio R y t ų * Vidurio Europoje, 
naudoja pavergtų Pabaltijo Afganistane ir kitur pasauly-
tautų kareivius grobikiškame j e Dabar pabaltiečius pradėjo 
Afganistano kare. Tai toli bauginti dar ir tuo, kad naujos 
g r a ž u n e p i l n a s sovie tų NATO raketos yra nutaikytos 
nusikaltimų sąrašas, kurį į j ų taikaus darbo kūrinius. 
Pabaltijo tautų išeivija privalo T a i g i peršamos nesąmonės, 

to patvirtinti ir negalima. Bet 
kokio lygio politinių ir visuo
meninių sąjūdžių vadovams 
ypač nedera lankytis paverg
toje tėvynėje ir jos įstaigose. 
Mat tuomet yra daugiau 
galimybių, kad neišmanėliai 
ar parsidavę okupantui 
korespondentai, net atsi
sakius su jais pokalbio, 
pasistvers asmeniškų įspū
džių formalius komplimentus 
tėvynės nelaimes dengian-

„Tikrovėje J. 
jau buvo miręs. Jis buvo įjung
tas į kvėpavimo aparatą, jo 
dešinė ranka įjungta į kraujo 
„plovimo" mašiną. Tačiau S. 
S-gos valdovas dar neturėjo 
mirti, kadangi Kremuuje vyko 
pasitarimai, o gal net ir kova 
dėl J. Andropovo kėdės" — 
tokiais sakiniais gan platų 
straipsnį pradeda bulvarinis 
(tačiau mielai skaitomas net ir 
Parlamente) kelių mil. tiražo 
dienraštis „Bild". 

Tik pasidalinus kėde, S. 
Sąjungos gyventojai sužinojo 
apie J. Andropovo mirtį, nes 
skelbiamai slogai, persišaldy
mui ir kt. lengvoms ligoms ne 
tik užsienis, bet ir S. Sąjungos 
„liaudis" pradėjo netikėti. 

Ilgą laiką J. Andropovas 
buvo ligonis. Būdamas KGB 
viršininku, jis sirgo inkstais, 
turėjo laikytis dietos. Taip pat 

profesinis ir dvasinis bendra
vimas su išeiviais, jeigu jo 
neslėgtų Maskvos ranka, gali 
būti įvairiapusiškai naudin
gas. 

Tiems, kurie deda pastan
gas pasikviesti iš tėvynės 
kultūrininkus ar mokslinin
kus į Vakarų šalyse, pirmoje 
eilėje Amerikoje, išeivių 
rengiamas konferencijas — 
nedera sliuogti nuolaidžia
vimo okupantui nuokalne. 
Nepamirština, kad tuo atveju 
Maskvai užteks įžūlumo 
atvaryti parsidavėlius, kurie, 
šalia visokio sėiamo hlntno 
net bus įpareigoti užsipuldinė
ti čia branginamus Lietuvos 
valstybingumo ženklus ir 

pateikti Stokholmo konferen- l y g e i a k a s t i k e t U ) k a d sovietų čiam nušvitintam fasadui ir simbolius. Todėl profesio-

Meškos kl iedesiai 

rijai ir visur, kur įmanoma ir r a k e t o s nėra jau seniai 
prasminga. nutaikytos į Vakarų miestus, 

lyg žmonės susitaikintų su 
okupacine politika ir iš jos 

Išeivijai, jos politinėms or- išplaukiančiu blogiu. Laimei, 
ganizarijoms nepaslatis, kaip pavergtų tautų atmintis 
į t a i reaguoja sovietai, pasiju- apima daug gilesnius klodus 
tę kaip šernas degančioje negu norėtų užkariautojas. 

parašys svečio ir jo sąjūdžio 
„vardu" liaupses vergijai. Nuo 
šio gėdingo klano padorus 
tautietis, kokių jis pažiūrų 
bebūtų, tėvynėje apsaugoti 
svečio beveik negali, nepatek
damas į pavojus. Šiaip jau, 
žvelgiant pro tėvynės klodus, 

Clevelando lietuviai įdėmiai klausosi Nuotr. VI. Bacevičiaus 

naliosios išeivių konferencijos 
niekados neturėtų būti poli
tiškai beveidės. Jos turėtų būti 
užbaigiamos reikšmingomis 
rezoliucijomis, smerkiančio
mis okupanto pragaištingus 
sprendimus, kurių visur pilna. 
Deja, dabar susidaro įspūdis, 
kad praeityje per mažai 
parodyta pastangų, kviečiant į 
k o n f e r e n c i j a s ž y m i u s 
amerikiečių mokslininkus ir 
rengiant reikšmingas rezoliu
cijas tarptautinėms organi
zacijoms ir kraštų vyriausy
bėms apie padėtį Lietuvoje, 
Pabaltijo kraštuose. Geriau
siu atveju neapdairumu 
dvelkia labai reprezentatyvūs 
pastarojo meto išeivijos 
didžiausių renginių leidiniai. 
Todėl juose įniršio vilyčios irgi 
daužo pavergtos tėvynės lan
gus. O įsidėmėtina, kad pan-

į ašius dalykus sovietai naudo-
I ja ir naudos klastingiems 
tikslams. 

kankino cukrinė 
liga ir širdis. Pirmą širdies 
priepuolį jis gavo 52 m. 

J. Andropovo mirties vieta 
yra Maskvos vakaruose. J i 
vadinasi Kuncevo. Tai senas 
kaimas, su gražiu beržynėliu 
ir kalniukais, kurių vienas turi 
,Poklonoja gora" vardą. Už jo 

yra didelis aptvertas parkas, 
vėl su mažu beržynėliu, 
gražiai prižiūrimu žolynu. 
Tame parke ir stovi mūrinis 
namas — J. Andropovo mir
ties namas. Jis pavertė jį ligo
nine, palikdamas tik vieną 
kambarį raštinei, vieną sve
čiams. Visa kita tarnavo 
ligonio reikalams. Čia buvo 
net keturios kraujo „plovimo" 
mašinos: viena „greitoji", kuri 
darbą atlikdavo per tris valan
das, an t r a reikalaudavo 
keturių ir dvi „švelnios", kurių 
„plovimas" tęsdavosi net aš
tuonias valandas. Kada Vo
kietijos kancleris H. Kohl 
lankėsi Maskvoje, J. Andro
povas buvo įjungtas į aštuo
nių valandų mašiną, tad ir 
nenuostabu, kad jo pasimaty
mas su J. Andropovu buvo ati
dėtas kitai dienai. Vokiečių 
akyse J. Andropovas atrodė 
sveikas: jo rankos nedrebėjo, 
jis nevilko kojų, raudona 
spalva grįžo į jo pilką veidą. 
JT generalinis sekretorius 
Perez de Cuellar jį rado „in 
fine spirits and good health". 
Bet jau tuomet J. Andropovas 
žinojo, kad jam yra likę tik 
keletą mėnesių gyventi. Kada 
daktarai jam tai pranešė, J. 
Andropovas tyliai atsisėdo 
pareikšdamas, kad jo pareiga 
yra iki pat galo tarnauti S. 
Sąjungai. 

Protiniai jis buvo taip pat 
visiškai blaivus. Jis pri
imdavo lankytojus, ypač polit-
biuro narius, nes atvykimai į 
Kuncevą lietė jo vietininką. 
Tik mirties dieną sūnus ir 
žmona buvo įleisti į ligonio 
kambarį. Bet J. Andropovas 
gulėjo be sąmonės. Jo veidas 
buvo pilkas, akiniai daktarų 
nuimti. Girdimas buvo tik 
kvėpavimo aparato šnypš
timas. Ekrane nereguliariai 
virpėjo širdies plakimo linijos. 
Jos ėjo vis silpnyn ir silpnyn. 
Tatjana Andropovą laikė vyro 
ranką, tačiau širdis 4:50 vai. 
p.p. nustojo plakusi. Šeima 
buvo daktarų išvesta, nes 
Andropovas priklausė vi
siems S. Sąjungos darbo žmo
nėms. Balzamavimas, vėl 
kraujo pakeitimas, veido vaš-
kavimas, pudravimas — tik po 
to J. Andropovas buvo atvež
tas į Maskvą. 

KELIONĖ 
TOLIMUOSIUOSE 

RYTUOSE 
AGOTA SUOPIENĖ 

238 pėdų aukščio, suskirstytas į penkias dalis lyg Indijos vėl pašlijo. Gal jų egzotiškas maistas 
balkonais, ant kurių yra arabiški užrašai. Dvylik- pakenkė. Esu dėkinga čikagiškiam daktarui už aprū-
tame šimtmetyje arabai jį pastatę. Bokšto apačia yra pinimą reikalingais kelionėje vaistais. Mūsų keletas 
47 pėdų skersmens, o viršus — 9 pėdų. Pirmutinis taip skundžiasi, mat, nuovargis. įtampa, skubėjimas 
balkonas yra 95 pėdų aukštyje. Viduje laiptai turi ir neįprastas maistas padaro savo. 
379 pakopas. Vakaras ant Nilo. Esu tikra, kad romanų rašy-

Turėtų būti toli matoma iš viršaus, bet mums tojas šiais žodžiais pradėtų savo romaną. Iš mūsų 
neteko tuo pasinaudoti, nes tuo metu buvo uždaryta, kambario lango matyti ramiai tyvuliuojantis Nilas, 

Pravažiuojam aukšta, geležine tvora aptvertą o virš jo mėnulio pilnatis. Vandenyje atsispindi 
sodybą su didžiuliais rūmais. Tai prezidento rūmai, miesto šviesos, savo kepurėmis mojuoja palmės. 

12 dar anglų statyti. Kitą dieną išvažiuojame į Gizą. Tai Saharos 
Šachas Jahanas planavo ir sau tokį mauzoliejų Dar lankom musulmonų mečetę ir vieną indų dykuma, o ten piramidės. Važiuojant vadovas aiš-

pasistatydinti, bet sutrukdė jo sūnus, kuris nepaten- šventovę, kurioje, sakoma, meldžiasi jų įvairios kiną, kodėl pas juos žmonių perteklius. Sako dėl to, 
kintas tėvo išlaidumu 1658 metais užėmė sostą, o sektos. kad tėvai savo dukteris pažada, parinkdami 
tėvą uždarė jo rūmuose, niekur neišleisdamas. Taip įdomi observatorija dangaus kūnų judėjimui būsimąjį sužadėtinį jau nuo kūdikystės. Devynių 
jis išgyveno savo auksuotam narve, vis žiūrėdamas sekti ir metų laikui nustatyti. metų mergaitė jau laikoma suaugusia ir gali tekėti. 
į savo žmonos mauzoliejų prie Juma upės, aštuo- Dienai einant prie pabaigos, sustojame krau- Pakeliui aplankom muziejų. Prieš rūmus auga 
nerius metus. Mirė būdamas 74-rių metų. Kai jo sar- tuvėje. Prasideda suvenyrų graibstymas. Didelio palmės ir tropikų krūmai bei gėlės, o centre papiruso 
gybiniai rado jį mirusį tai jo akys buvusios at- kažko nepirksi, bet kiekvienas išleidžiam keletą medelis. Viduje visokios iškasenos, akmeniniai 
gręžtos į tą jo kūrinį — mauzoliejų. Sūnus tėvą rupijų. (Už 10 dol. gaunam 90 rupijų). Nusipirkę va- karstai, indai ir papuošalai. O čia, štai, jau matytas 
palaidojo šalia jo žmonos. žiuojame pietų ir atgal į viešbutį. Chicagoje. Tai Tut Ankh Amon. Žodžiu, daug isto-

Perėjus per imperatoriaus rūmus, vėl apspinta Tvarkomės savo mantą, nes ryt jau kelsime " i ° s - daug Egipto didingos praeities, 
visokie prekybininkai ir lydi mus iki autobuso, vis sparnus į Egiptą. Mūsų viena iš čia ryt išskrenda Privažiuojam Saharą. Tolumoj matyti pirami-
siūlydami ką nors. Net ir autobuse neduoda ramy- namo į VVashingtoną. Ji nori Kalėdas namie švęsti. dž i l* s i l u e t a i Vadovas sako. jog tai karalių slėnis. 
bes šūkaudami apie langus. Gruodžio 19 Egipto lėktuvu lekiam į Egiptą. Per-

Dabar vadovė veža mus į restoraną. Pakeliui su- skrendam Pakistaną, nutupiame Dubai ir vėl Bah-
rain, kas mūsų maršrute nebuvo numatyta, dėl to 
vėluojamės. Kaire nusileidę vėl kontrolėje užkliū-

stosime krautuvėje. Pravažiuojame gyvačių 
kerėtoją, kuris dūdele žadina kobrą pakilti iš šiau
dinio krepšio. Anas vėl didžiulę gyvatę ant pečių n a m e p a n a š į a į kaip Indijoj. Niekas mūsų nepasi-
užsimetęs, net šlykštu žiūrėti. tinka. Stovim visi su paruoštais pasais ir laukiam. 

Aplankom Mahatma Gandhi sudeginimo vietą p a R a i i a u pasį rodo turizmo atstovas ir viską su-
— memorialą. Cia žydi gėlės, o penktadieniais būna t v a r k o K a i p ^ ^ i k i s i o l > t^p i r ^ a m Ū 8 ų m a n t 0 s 
apeigos. niekas netikrina ir lagaminų neatidarinėja. Tą daro 

Pravažiuojam pro Gurų mokyklą, kuri yra gra 
žiame, aukšta tvora aptvertame sode. 

Aplankom dar vieną įžymybę. Vadove sako, jog 
tai aukščiausias pasaulyje akmens bokštai J is esąs 

Sustojame dykumos pakraštyje netoli Nilo. Vadovas 
ranka rodo ton kryptin, kur. sako, faraono duktė ra
dusi Mozę. Cia pat stikliniame namelyje guli milži
niškas stovyla — tai Ramsis Antrasis. Netoliese 
Sfinksas be nosies. Visa tai matyta knygose, o dabar 
gali ranka paliesti, ką ir padarau. 

Vėl į autobusą ir tolyn į dykumą. Prasliuogsi ant 
kupranugario arabas, o kitas ant gražaus žirgo joja. 
Paliekame autobusą ir artinamės prie piramidžių. 

A • , , , Arabai šaukia, siūlydami savo gyvulį pajodinėti. Kai 
tik einant t lėktuvą, ir tai tik žmogų perleisdami per , \ . . . . ,. i, , , ~ -

. , . . : _J._ ..- kurie pasinaudoja ir už kelis dolerius nors nusifoto
grafuoja ant to dvokiančio padaro. 

„vartus", o lagaminus tik peršviesdami 
Apsistojame Sheherazad viešbutyje. Gavę kam

barius galime pailsėti. Sveikata pagerėjusi nuo (Bus daugiau) 
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NAUJI PLB UŽMOJAI 
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Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybė balandžio 8 
d. savo būstinėje turėjo spau
dos konferenciją, kurią ati
darė informacijos vadovas M. 
Drunga. 

Pirmas pranešimą padarė 
PLB pirm. V. Kamantas. Jis 
painformavo, kad palaikomi 
ryšiai su 19 kraštų Bendruo
menėmis. Jis dukart lankėsi 
Kanadoje. Venecuela ruošia 
suvažiavimą, taip pat ir Vo
k i e t i j o s B e n d r u o m e n ė . 
Gruodžio 27 d. Australijos 
lietuvių dienos prasidės 
Kamberoje. Į suvažiavimą 
vyks valdybos nariai. Palai
komas ryšys laiškais, tele
fonais. Galima spalio mėnesį 
platesnė Bendruomenės dar
buotojų konferencija. PLB val
dyba atsakinga už lituanis
tinės katedros įgyvendinimą. 
Rugsėjo pradžioje reikės įteikti 
dar 100,000 dol. Universitetas 
jau ieško profesoriaus. Dr. Re-
meiki8 paprašytas sudaryti 
komisiją, kuri universitetui 
perteiktų lietuvių pagei
davimus. R. Dirvonis papa
sakojo apie ryšius su Jau
nimo sąjunga, Sporto s-ga. 
Alg. Gečys, vicepirmininkas 
visuomeniniams reikalams, 
papasakojo apie sudarytą 5 
asmenų Visuomeninių reikalų 
komisiją, kuri rūpinasi koor
dinuoti veiklą su kraštų val
dybomis. Tarpininkauja per
t e i k i a n t i n f o r m a c i j a s . 
Skleidžia spausdinius, patei
kia memorandumus, rūpinasi 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos tęstinumo užtikrinimu 
Anglijoje ir Australijoje. Rūpi
namasi, kad J. Tautose būtų 
iškelti Europos parlamento 
nutarimai dėl Sov. Sąjungos 
dekolonizacijos. Siekiama iš
lyginti santykius su veiksniais. 
Gegužės 11 -12 New Yorke bus 

.politinių studijų dienos,kurias 
ruošia PLB, JAV ir Kanados 
LB, Jaun. s-ga, Lietuvių infor
macijos centras. Bus aiš
kinamasi, kaip geriau įvesti 
Europos parlamento nu
tarimą Jungt. Tautose. Teko 

"būt i Romoje, Šv. Kazimiero 
sukakties iškilmėse. Teko 
kalbėti per radiją į Lietuvą. 

G. Grušas, Pas. Jaun. s-gos 
pirm. papasakojo apie pastan
gas pagyvinti veiklą. Palai
komi ryšiai, sudarinėjami 
sąrašai, norima įtraukti į 
organizacijas tuos, kurie 
niekur neįsijungę. Planuo
jama įsigyti kompiuterį, 
panaudoti moderniausias 
priemones. Keturis kartus per 
metus leidžiamas žiniaraštis ir 
siekiama sudaryti korespon
dentų tinklą. Ruošiamasi spor
to olimpiadoms, sudaryti poli
tinės veiklos kursus, kurie 
apims ir kitus pabaltiečius 
jaunuolius. Numatyta išleisti 

• D. Polikaičio plokštelę šį 

R Kudukis, teisinės komi
sijos pirm., pranešė, kad joje 
veikia 5 advokatai. Daromas 
viso pasaulio lietuvių advo
katų surašymas. Kartu su 
kitomis organizacijomis veikia 
ryšium su OSI darbais. Adv. 
Zumbakis sudarė 650 kopijų 
knygų su dokumentais apie 
OSI veiklos klaidas ir tas 
leidinys įteiktas kongreso 
nariams. 

M. Lenkauskienė, kultū
rinių reikalų pirmininkė, 
pranešė, kad palaikomi ryšiai 
su Kanados kultūros komisija. 
Kanados komisijai pavesta su
ruošti plačios apimties kul
tūros kongresą. Keliamas klau
simas apie archyvų - muziejų 
sudarymą. Kultūros kongre
sas bus ir JAV-se. Australija 
Kalėdų švenčių metu taipgi 
turės lietuvių kultūros dienas. 
Ten vyks Clevelando oktetas. 
Pietų Amerika planuoja 
renginius. Nelengva rasti 
savanorių, kurie darbuotųsi 
kultūros užmojuose. 

Dr. A. Razma, II PLD pirmi
ninkas, dėkojo spaudai už 
paramą Lietuvių dienas ren
giant. Jų pajamos buvo 664,-
298 dol, išlaidų 612,210. Ap
mokėjus dar kitas išlaidas liks 
per 30,000 dol. Ypač pasisekė 
su mecenatais. Padėka apylin
kių valdyboms, kurios išpildė 
uždėtas kvotas. Iš mecenatų 
gauta per 100,000 dol. 

Dr. T. Remeikis papasakojo, 
kad jau turimas kompiuteris, į 
kurį bus įvesta informacijos 
apie pasaulio lietuvių veikėjus, 
organizacijas, jų adresus. Bus 
paruoštas žinynas, o taip pat 
vardynas, kad žinotume, ką 
turime. Norima veiklą pakelti 
į aukštą profesinį lygį, tam 
padės suplanuotas litu
anistinių tyrimų centras. 
V i e n a s jo a r t i m e s n i ų 
uždavinių — išsami vokiečių 
okupacijos studija. Antra — 
norima suorganizuoti studiją 
apie Lietuvą Brežnevo laikais. 

Šalia PLB valdybos pir
mininko ir PLJS pirmininko, 
kuris į PLB valdybą įeina ex 
officio, valdybą sudaro dar 8 
vicepirmininkai, kurių kiek
vienas vadovauja (pirmi
ninkauja) tam tikrai darbo 
komisijai. Taigi susiorgani
zuota stipriai, ir laukiama 
užmojų įgyvendinimo. 

J . Pr . 

ZENONAS BAJLCHUNAJS 
ADVOKATAS 

Pipsi it Atfociates 
5935 S. Pataski Rd. 
XEL. — 767-0455 

m I iki « v«L vakaro 
Kita laika tiitlt>n*t 

Trečiadieniais uždaryta 

rudenį. Ruošiamos jaunimo ftiiiiiiltiiliimiiliiiiiiiiiiiliiitiiniiiiiiiiiii 
meninio vieneto gastrolės. 

B. Jasatienė, švietimo ir tau
tinio auklėjimo 
pirmininkė, papasakojo apie 

NAMŲ APSITVARKYME 
„"~ ~ ^.^ RuoSlatfa ka perstatyti pakeisti, at-
KomiSlJOS nayjintį Garažą. VMni. ->p i» i»nv« Viduje ar iŠ lauko 

namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
p a s t a n g a s p a g y v i n t i j a u n i m o *> Patyrimu, ui prieinamą kalną pa
v e i k i ą P i e t ų A m e r i k o j e , rūpi - d e * 8 t a n b l n a n t *> 6 - o s v a l v » * a p o : 

namasi išlaikyti Vasario 16 Telef. — 476-3950 
gimnaziją. Norima paruošti 6 •ttifltilllif•tlimiitiiifiitiiiiiiiliiliitltititii 
rūšių leidinius lietuviško ugdy
mo srityje, tam užangažuo-
ti reikiami žmonės. Kitų 
kraštų jaunimas prašo filmų, 
įrašytų juostelių, leidinių 
l i e tuv i ška i s k l a u s i m a i s . 
Lietuviškų įvykių užfiksa
vimas pareikalaus lėšų. 
Paruošta medžiaga bus pri
taikyta naudoti organi
zacijose, mokyklose, namuo
se. Bus paruošta lietuvių, 
anglų, ispanų kalbomis. 
Norima sudaryti spaudos 
draudimo eksponatų skaidres. 
Renkami, kataloguojami jau
nimui naudingi leidiniai. R. 
Jasinskienė paskyrė 1000 dol. 
premiją apysakai ar romanui 
jaunimui. 

St. Jakubauskas, besirūpi
nąs finansavimu įvairių pro
jektų pranešė, kad tam 
reikalui sudaryta komisija ir 
tikimasi iėšų sutelkti. 

CLEVELANDO ŽINIOS vai ir jos Bažnyčiai. Parapi
jos taryba informuoja, kad ši 
akcija bus vystoma ir toliau. 

R C P E S T I S BROLIAIS 

T o k i a buvo A l g i r d o 
Kasulaičio paskaitos tema, 
skaityta balandžio 1 d. Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos Cle-
velande surengtoje pavergto
sios Lietuvos Bažnyčios ir lie
tuvių kalinių popietėje. 
Kasulaitis tarė, kad krikščio
niška atsakomybė ir broliška 
meilė reikalauja veiksmo, ne 
vien tik žodžio. 

J i s kalbėjo, kad mums, 
gyvenant laisvame krašte, ne
lengva net įsivaizduoti ką 
reiškia gyventi tautų kalėji
me. Despotizme, kuris yra pa
vergęs netik kūną ir protą, bet 
kuris demonišku įniršimu no
ri pavergti ir pačią sielą. Kul
tūroje, kuri pačioje savo es
mėje yra priešinga lietuvio 
dvasiai ir savitos istorijos su
formuotai sielai. Civilizaci
joje, kuri yra grasi savo sveti
mumu ir pasibaisėtina savo 
lytimis. Valstybėje, kurios tei
sė yra pagrįsta melu, ekono
mija — beprotiškomis teorijo
mis ir politika — priespauda. 

Tačiau ir tokiose sąlygose 
pavergtasis lietuvis nepasi
duoda. Savo laikysena ir dar
bu rodo tiesiog krikščioniško 
didvyriškumo. Bet ar mes sa
vo darbais ir laikysena nors 
priartėjame prie jų? Dažnai 
mes netik neatsiliepiame į pa
vergtųjų šauksmą, bet tylime 
šalta kapų tyla... Neretai tyli
me kai mūsų menininkai sa
ve parsiduoda už rublių saują 
ar prabėgančios garbės spin
dulėlį. Neretai tylime, kai iš
eivijos turistai parsiduoda už 
vizos pratęsimą ar kitokią 
okupanto malonę. Neretai ty
lime nors mums yra atskleis
ta kančios drama... 

Paskaitininkas kvietė susi
rinkusius veiksmais atsakyti į 

VISI MALONIAI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI 

okupanto veiksmus. Susior
ganizuoti ir rašyti laiškus, in
formuoti vietinę spaudą, tele
viziją ir radiją apie Kremliaus 
nusikaltimus lietuvių tautai ir 
broliams, adoptuoti kalinius ir 
jų šeimas, jiems visokeriopai 
padėti. Praktikuoti grupinę 
maldą už tėvynę, Bažnyčią ir 
kenčiančius lietuvius. 

Susirinkime dalyvavo dau
giau kaip 100 asmenų, kurių 
ne vienas mielai Žadėjo prisi
dėti prie organizuojamos ak
cijos. Diskusijos buvo trum
pos. Keli kalbėjusieji pasisakė 
už akciją pagelbėti kaliniams 
ir apskritai kovojančiai Lietu-

KAŽIN? 

Oras dažnai pateikia staig
menų. Sprendžiant iš senų do
kumentų bei užrašų, 1185 m. 
žiema Europoje buvo tokia 
švelni, kad sausio mėnesį žy
dėjo medžiai. Per Naujuosius 
metus 1232 m. buvo galima 
maudytis upėse ir ežeruose. 
1539 m. sausio mėnesį žydėjo 
žibuoklės. O štai 1460 ir 1573 
m. žiemos buvo tokios rūsčios, 
kad užšalo Baltijos jūra ir tarp 
Švedijos ir Estijos buvo važi
nėjama rogėmis. 

CLASSIFIED ADS 
ĮgTOOMOJAMA — FOB BENT 

Išnuomojamas 6 kambarių butas an
trame aukSte nuo gegužės l d. Tą na
mą galima ir pirkti — yra 2 butai ir 
kieme 5 kamb. namukas. Į vakarus 
nuo Spaulding ant 63rd Place. 

Skambint 257-7852 

ISNUOM. 5 ^ kamb. (2 miegami) 
naujai dekoruotas butas 2-me aukšte, 
suaugusiems. 71-os ir Mozart apyl. 
Skambint po 4-os vai. popiet telef. 
585-6481. 

•ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIUIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIliU 

APSIPIRKITE DABAR! 

ISNUOM. miegamas kamb. dirban
čiai vidutinio amž. moteriai. Mar-
ąuette Parke. Skambint po 5 vai. va
karo tel. 776-1678. 

I ~ V00-3OOOO0OO0OOOOO0OOOOOO00-

Ii MASTER PLUMBING 
~ Licensed, Bonded, Insured 

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

>oooooocoooooooooooooooooo< 

F A S H I O N C A B P E 1 S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

HELP VVANTED — MOTERY* 

CHILD CARE 
DEERFIELD Physician Couple seeks 
live-in child care housekeeper. Ma-
ture, experienced, English speaking. 
Driving desirable. Own room, phone. 
T.V., plūs good salary. 

CALL M5-8218 or 
236-7109 

VYRAI IR MOTERYS 

REAL ESTATE SALES 
Full time positions available. 

Call for interview. 
Century 21 — Cahill Bros. 

Realtors 
Tel. 585-6100 

R E A L E S T A T E 

Savininkas parduoda švarų 3-jų mie
gamų namą. l:/2 vonios. Pilnas {reng
tas rūsys. 2y2 maš. garažas. Didelis 
sklypas. 7932 S. Mansfiekl Ave, Bur-
bank, IU. Skambint 422-5115. 

| CALJFORNIA NAVEL ORANGES— 5 
1 APELSINAI 3 šv. $ - | .00; Dėžė $ « | QJ95 | 

| FANCY ANJOU PEARS—KRIAUŠĖS 4 sv. $ - | .00 | 
I dėžė Sg.95 1 

i FLORIDA PINK GRAPEFRUIT 4 sv. $ 1 . 0 0 š 
dėžė $ 0 . 9 5 | 

s FKESH BKOCCOLl sv. c- S 

| NAUJI SVOGŪNAI, vidut. dydžio 
50 

4 sv. $ - | .00 I 
sv. maišas $ - | - | .95 E 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir. kitos kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Cnicago, IL 80632. TeL 927-5980 

V A L O M E 
KDUMUS IB BALDUS 

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

TeL — RE 7-5168 

CRISP SLICLNG CUCUMBERS — 
AGURKAI. 4 sv. $ -f .00 E 

| FANCY YOUNG CARROTS—MORKOS 3 s v. S - | .00 I j 

| P I R E \VHITE or BEET HORSERADISH— § 
S KTOENAI, 16 oz. Q Q c. § 
| (Reg. $1.69) | 

S INDIAN SUMMER APPLE SAUCE — § 
OBUOLIENĖ 25 oz. £ £ Q c 1 

REGULAR or DIET COKE — TAB or SPRITE 
12—12 oz cans $2 .99 s 

D E L I 
HOFFMEISTER BOELED HAM—KUMPIS 

LANDO LAKĘS AMERICAN CHEESE 
SCRIS 

PIENAS 

%% PIENAS 

1% arba nugriebtas PIENAS 

sv. 

sv. $ 2 

.79 5 

.19 £ 

JONO TALANDŽIO | 
rinkiminėje akcijoje į E 

Metropolitan Sanitary | 
EHstrict Į 

Komisionierius E SLOTKOWSKI POLISH SAUSAGE—DEŠRA, SV. $-J .89 | 
ir atvykti į rinkimini - kokteilių 
pobūvį balandžio 15 d., sekma
dienį, 4 valandą popiet 

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE 
NAMUOSE 

6422 S. Kedzie Ave., Cbicago 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

3827 W. 81 Street — V/2 aukšto. 5 
kamb. apačioj, 3 kamb. viršuj. 

5843 S. St Louis — 4 miegamų mur. 
2 vonios. Puikiam stovy. 

3607 W. 58 Place — Naujas bungalo. 
3614 W. 84 S t — 3-jų mieg. mūrinis 
5657 S. Knos — Naujas 3 butu 
6740 W. 63 St. — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. 1% vonios. 
6113 S. Archer Ave. — Condo 

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 jvertini-
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

O'BRIEN FAMILY REALTT 
Tel. — 434-7100 

gal. $ - | -59 | 

gal. $ - ] . 49 | 

gal. $ - | . 2 9 | 

| DANNON YOGURT 2—8 oz. dėžutės c = 

oooooooooooooooooooooooooo 
M. A. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBLIC 

4259 S. Maplewood — Tel. 254-7450 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 
<xx>ooooooo<xxxx>ooooooooooo 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
TeL 925-2737 

Vytautas Vaiantinas 

Ulliuillllllltlllllllllllllllllllllllttilllllfllll 
ADVOKATU DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. TeL 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo » v. ryto Uci 5 vai. popiet 
Šeštadieniai* pagal susitarim*. 

luuiuiiiiiuinmuiuiiiuiuuuuiuiiuiiiii 

Šiose mums visiems lietuviams 
svarbiose rinkiminėse pastangose, už
tikrinant laimėjimą mūsų lietuviui 
kandidatui j svarbų politinį postą, 
reikalinga visų lietuvių pagalba. 

Įėjimas už auką. užkandžiai ir kok
teiliai veltui. 

Talandžio Rinkimines Akcijos 
Pobūvio Komitetas 

S CHOCOLATE M1LK % gal. c i 
| SKIM MII.K— Nugriebtas Pienas % gaL c = 
S BlTTlJ t MJLK—PASUKOS % gal. c 5 
= EXCEL ROSES—B02ĖS po $ - | .95 = 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iŠ toli miesto leidimai ir 
pilna apdraudė. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. -
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran
gus. 

Didelis gražiai Įrengtas bungalo. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTT 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

iiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Draudimas — Valdymas 

Narna pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Nofcariatas — Vertima* 

BELL REALTY 
i. BACEVIČIUS 

6329 S. Kedzie Ave. — 778-2231 

Perskaitę "Draugą" duokit* 
kitiems pasiskaityti. 

| Išpardavimas balandžio 11-15 dienomis | I | S I G Y K I T E D A B A R 

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

Tel. _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės, re 
mentai ir kt. pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Rteik*. RPh. 

i 
Dėl kasdieniniu specialia nuolaida pašaukite 

telefonu raides PRODUCE. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii'iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiĮ 

EGG STORE 
| 6190 Archer Avenue — Tel. 284-8704 
| 4177 Archer Avenue — Tel. 254-0018 
| 8740 S. Ridgeland Ave. — Tel. 430-4787 
| 7069 W. Cermak Rd. — Tel. 788-8500 

MIMMiniin«MHHtlNllllllllllWHIUI^ 

XX amž. Madona (paveikslas) ap
dovanotas aukščiausia premija tarp-
t.-.utlniamo madonų meno festivalyje 
Los Angeles, Caltt. Jr Orand National 
Award Amerikos dailtnitiKų profe
sinėje sąjungoje New Torke. Tai 
puošni dali. POVILO Pt'ZINO mo
nografija, kuri yra didelio formato 
ir talpina 2$ spalvotas reprodukci
jas Kartu ir XX amž. Madoną. Kai
na *u persiuntimu 27 <iol Puiki do
vi, na ir tinka bent kurtomis progo
mis jteikti bet kam: svetimtaučiui 
ar Metuvlui. 

Gannam* DRATJOE, 454S W. Mrd 
St.. ChlcafO. IL 6068*. 

S lUlnois ryv»ntojai prldsda fl.SO 
S valstijos mok«*Cio 

J 
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Gen. T. Daukc.ito jūros saulių 1984 - 85 metų val
dyba ir įvairūs pareigūnai. Iš kairės sėdi: J. 
Marus, J. Janušauskas, A. Janušauskienė, pirm. 
E. Vengianskas, M. Gydienė, B. Aniulis. E. Holt-

zienė, B. Krištopaitis; stovi: P. Malėta, A 
Martinkus, G. Martinkienė, V. Navickas, A. 
Malėtienė, V. Utara, U. Zinkienė, E. Holtzas ir J. 
Kernagis. N u o t r _ P > Malė tos 

GEN. T. DAUKANTO JŪRŲ 
ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS 

Gen. T. Dau;- i I jūrų 
_ šaulių kuopos 1984-85 m. 
„ kadencijai vadovybės parei

gūnus išrinkti , praeitos 
kadencijos vadovų apyskai-

• • tinius pranešimus išklausy
ti ir dvejų metų laikotarpiui 
kuopos d a r b o g a i r ė m s 
nustatyti kovo 18 d. Šaulių 
namuose, Chicagoje, buvo 

.. sušauktas visuotinis kuopos 
narių susirinkimas. 

Susirinkimą atidarė 3 vai. 
p . p . i l g a m e t i s k u o p o s 
pirmininkas Ed. Vengians-
kas, sveikindamas gausiai 
susirinkusius ir susirinkimui 

* -pristatydamas svečius — Cen-
r t r o vald. vykd. vicepirm. V. 

Išganaitį, sąjungos garbės 
teismo narį jūr. kpt. B. Krišto-
paitį ir Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vicepirm. J. 
Mackonį. Visiems atsistojus, 
įnešama Gen. T. Daukanto 

- jūrų šaulių kuopos vėliava ir 
vietoje invokacijos susikaupus 
i š k l a u s o m a s T ė v y n ė s 
prisiminimas, kurį perskaitė 

-""kuopos sekretorius V. Utara. 
Susirinkimui pirmininkauti 
kviečiamas ramovėnų Chica-
gos skyriaus ir kuopos garbės 
teismo pirmininkas K. Juš-
kaitis. sekretoriauti j.š. B. 
A n i u l i s . S u s i r i n k i m u i 
pirmininkaujančiam perduo
dama kuopos vėliava. 

S u s i r i n k i m u i p a t e i k t a 
" dienotvarkė priimama be 

pakeitimų. Buvo skaitomas 
- praeito susirinkimo protoki-
- las. Protokolas priimamas 

kaip perskaitytas. Toliau sekė 
atskirų kuopos vadovybės 
pa re igūnų a p y s k a i t i n i a i 
pranešimai. 

M o t e r ų v a d o v ė A. 
Janušauskienė susirinkimui 
pranešė, kad kuopos sąrašuo
se yra 48 moterys, kurios 
pastarųjų dvejų metų laiko
tarpyje daugiausia reiškėsi 
savo darbais prie kuopos 
parengimų, lankydamos ligo
nius, prieš Kalėdas aplanky-
damos su dovanomis lietuvius 
senelius prieglaudoje ir 
talkininkaudamos bendriems 

"renginiams kartu su šauliais, 
ramovėnais ir birutininkėmis. 
Dėkojo visoms jūrų šaulėms už 
atliktus darbus ir rodytą 
entuziazmą šauliškoje veiklo
je. 

Parengimų vadovas V. Uta
ra aptarė kadencijos metu 

7- surengtus parengimus, kurių 
. buvo 6. Dėkojo visiems juose 

.'. dalyvavusiems ir už talką. 
^•ypač kuopos moterims, daug 

prisidėjusioms prie įvairių 
renginių paruošimo. Priminė, 

_kad šių metų Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos tradi

c i n i s pavasarinis parengimas 
- bus gegužės 5 d. šaulių 
- namuose ir kvietė visus jame 
^ dalyvauti. 
f Iždininkas J. Marus susi-
g rinkimą supažindino su 
Z. kuopos finansais, iš ko matė-
* si kad jūrų šauliai Chicagoje 
~ finansiškai yra gerai susi-
i- tvarkę ir kadencijos metų 
'- skirtomis aukomis lietuviškai 
- spaudai, radijo programoms, 
f švietimui. Altai, Vlikui, 
- Tautos Fondui, finansinės 

paramos reikalingiems sutei-
Ikė 1,589.20 dol. sumą. 
Z„ Ligonių lankymo tarnybos 

pareigūnės U. Zinkienės 
suteiktomis žiniomis, kadenci
jos metu buvo aplankyta 18 
sergančių kuopos narių 
namuose ir ligoninėse. 

Šaudymo sporto vadovas A. 
Mart inkus pranešė, kad 
sėkmingai buvo pravestos dve
jos metinės šaudymo varžy
bos vyrų ir moterų grupėse, 
kasmet besivaržančių dėl Gen. 
št. pik. K. Dabulevičiaus ir 
DLK Birutės dr-jos skirtų 
pereinamųjų taurių. 

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė komisijos narys V. 
Utara, pagal kurį Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
finansiniai reikalai kaden
cijos metu buvo tikslingai ir 
kruopščiai tvarkomi. Siūloma 
kuopos vadovybei ir iždinin
kui J. Marui išreikšti padėką. 

Garb'.s teismo pranešime 
pirm. K. Juškaitis pasidžiau
gė, kad 1982-83 metais jokių 
nusiskundimų ir bylų kuopos 
Garbės teisme nebuvo. 

Bendrą visos Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
veiklą aptarė kuopos pirminin
kas E. Vengianskas, kuris 
savo pranešime kalbėjo apie 
kuopos narių judėjimą, įvy
kusius kuopos narių metinius 
bei informacinius susirinki
mus, surengtus renginius, įvy
k u s i a s i š v y k a s , kuopos 
reprezentavimąsi su vėliava 
Chicagoje ir už jos ribų, 
dalyvavimą įvairiose šven
tėse, suvažiavimuose bei minė
jimuose, apdovanotus jūrų 
šaulius ir mirusius kuopos 
narius, kurie atsistojimu ir 
minutės susikaupimu buvo 
pagerbti. 

Toliau kuopos pirmininkas 
aptarė finansinius ir šalpos 
reikalus, nurodė pagrindinius 
kuopos pajamų bei išlaidų 
šaltinius, kalbėjo apie bendra
vimą ir bendradarbiavimą su 
kitomis prganizacijomis ir 
paminėjo kai kurias nuo 
šauliškos drausmės nukrypi
mo apraiškas. 

Kuopos pirmininko E. 
Vengiansko pranešimo išva
doje Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa 1982-83 m. 
kadencijos laikotarpyje savo 
veikloje buvo darbšti, produk-
tinga, jos nariai ir pareigūnai 
savo susiklausymu, darbu ir 
šauliškajai veiklai parodytu 
a s m e n i n i u p a s i a u k o j i m u 

pavergtos tėvynės Lietuvos 
labui bei kuopos ir visos Lietu
vos Saulių sąjungos gerovei 
tinkamai ir su pasigėrėjimu 
atliko savo pareigas. 

Apyskaitinis kuopos pirmi
ninko pranešimas buvo baig
t a s padėkos i š r e i š k i m u 
visiems kuopos valdybos, 
kontrolės k-jos ir garbės 
teismo pareigūnams, kuopos 
nariams ir nariams rėmėjams 
už atliktus darbus ir paramą 
bei talką veikloje. Atskirai 
padėkota Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinei, jos vado-

•MtMtiiiiHiitiHitiiiiiiiiiniiiiimmiiiiiimi 

L I E T U V O S 
ATSIMINIMAI 

Radijo Ttlanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Conaecti-
cut lietuviam*! 

Kas penktadieni >* WEVD Stoties 
Mew Yorke nuo 10 iki 11 raL vakaro. 
97.9 meg. FM. Taippat klausykitės 
K u n c of Lithuania" programos kas 
sekmadieni, nuo 2:05 iki 3:00 vai. po-
pietų. ii Seton Hali Universiteto sto
ties. 89.5 FM. (WSOU) 

Direkt Dr JOKCBAS STUKAS 
R 234 Sunlit Drive 

Watehung, N.J. 07060 
TeL — (201) 753-5636 

uiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LIGONIO KAMBARIO 
ĮRENGIMAI 

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

Viri 999 ligoninės daiktų 
pirktis ar išsinuomoti 

Medicare patvirtinti išnuomavimui. 
Pristatymas į namus — visame mies
te. 
24 vai. tel. (312) 771-2000 
AAMED MEDICAL 

" . . AAMED GENIE \ į į ^ 

>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOv-
19 — 20 — 9B% pigiau mokiatte u* 
apdrandą nuo ugnies Ir antosnortillo 

vybei ir pirmininkui V. 
Išganaičiui už malonų bendra 
d a r b i a v i m ą bei globą, 
le idž iant nemokamai jūrų 
šaulių rengiamiems minė
jimams ir susirinkimams 
n a u d o t i s Šaul ių n a m ų 
patalpomis. 

Tol iau vyko diskusijos, 
kurios buvo trumpos. Visi 
pranešimai buvo gausiu ploji
mu priimti ir susirinkimo 
patvirtinti. Pirmininkaujantis 
K. Juškait is , susirinkimo var
du padėkojęs visiems už atlik
tas pareigas, paskelbė 1984-
1985 m. kadencijai Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininko, moterų vadovės, 
valdybos, kontrolės komisijos 
ir garbės teismo rinkimus. 

Paskelbus, kad praėjusios 
kadencijos kuopos pirminin
kas, moterų vadovė, valdybos, 
kontrolės komisijos ir garbės 
teismo pareigūnai,-ės sutinka 
likti pareigose ir 1984-45 m. 
kadenc i ja i , susir inkimas 
vienbalsiai su pasitenkinimu 
rankos pakėlimu pabalsavo ir 
visus patvirtino pareigose. 
Tokiu būdu penktai iš eilės 

dvejų metų kadenc i j a i 
pirmininku vėl buvo perrink
tas E. Vengianskas, moterų 
vadove — A. Janušauskienė, 
valdybos nariais — P. Malėta, 
V. Utara, A. Martinkus, J. 
Marus, M. Gydienė, J . 
Janušauskas, G. Martinkienė, 
B. Aniulis, G. Kuzmienė, A. 
Malėtienė ir U. Zinkienė. Kon
trolės komisijon — E. Holtzas, 
J . Utara ir B. Budraitis; j 
Garbės teismą — K. Juškaitis, 
B. Krištopaitis ir A. Gasnerie-
nė. 

Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos valdomuosius 
organus išrinkus, ėjo ateities 
veiklos gairių aptarimas, 
klausimai ir sumanymai, ku
riuose aktyviai pasireiškė 
kalbėję V. Navickas, N. 
Martinkus, V. Galeckas ir kt. 
susirinkime dalyvavę jūrų 
šauliai. 

Dienotvarkę išsėmus, susi
rinkimo pirmininkas K. 
Juškaitis perdavė kuopos 
vėliavą naujai perrinktam 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos p i rmin inku i E . 
Vengianskui a te inant iems 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. balandžio mėn. 13 d. 

dvejiems metams ją globoti ir. 
sugiedojus Uetuvos himną, 
vėliavos išnešimu susirinki
mas buvo uždarytas. 

Po susirinkimo visi daly
vavę buvo pakviesti prie 
sumuštiniais, kavute ir pyra
g a i s a p d ė t ų s t a l ų 

užkandžiams, kurių metu 
smagiai pabendrauta, sugte 
dota Ilgiausių metų visierfis 
Juozams ir dvidešimties m£tų 
kuopos sėkmingos veiklos 
užbaigimo proga padaryta 
bendra nuotrauka. 

J. S. 

Broliui 
A. f A. 

Dr. STASIUI BUDRIUI 
mirus, jo žmonai Dr. Mildai ir dukrai 
Gražinai reiškia giliausia užuojautą ir 
kartu liūdi 

JUZĖ ir KĘSTUTIS AGLINSKAI 
ONA ir ALBINAS GARŪNAI 
GENOVAITĖ ir ALGIRDAS MACIŪNAI 
ALDONA ir VYTAUTAS TAURAI 

Lietuvių Foto Archyvo Tarybos pirmininkui 

Kf A. 
Dr. STASIUI BUDRIUI mirus, 

jo žmonai DR. MILDAI ir dukrai GRAŽINAI 
reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi 

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 
KOLEKTYVAS 

A.fA. 
STASIUI BUDRIUI, M.D. 

įnirus, žmonai, Lietuvių Istorijos draugijos narei, 
MILDAI BIT>RIENEI, M.D.. ir dukteriai GRAŽI
NAI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
VALDYBA ir NARIAI 

PA DĖKA 
Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir brolis 

A. f A. ADOLFAS JUODKA 
mirė kovo 19 d., 1984 m ir kovo 12 d. buvo palaidotas 

Švento Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Dėkojame kan. V. Zakarauskui už šv. Mišių auką ir pamokslą, ir 

kun. V. Mikoiaičiui už maldas koplyčioj ir laidojimo apeigas kapinėse. 
Ačiū p. Stankaitytei už giedojimą bažnyčioje. 
Dėkojame savanoriams kūrėjams ir p. J. Tamuliui atsisveiki

nusiam su velioniu savanorių vardu, V.D.R. šauliams organizuo
tai dalyvavusiems laidotuvėse ;r p. J. Mackoniui tarusiam pasku
tinį sudiev saulių vardu, p. P. Blekiui atsisveikinusiam su buvusiu 
kaimynu ir aukštaičių Zantsiškių klubo vardu. 

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems atsi
lankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose bažnyčioje, pa-
Tydėjusiems į kapines. 

Ačiū už pareikštą užuojautą asmeniškai, spaudoje ir gausias 
aukas šv. Mišioms, Lietuvių ir Tautos Fondums. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Ačiū Saulių vadui p. V. Išganaičiui už įspūdingą vėliavos įtei

kimą velionio dukteriai kapinėse. 
Dėkojame D. Petkui už maloniį.tr tvarkingą patarnavimą 

Nuliūdę: Žmona Ona, sūnus Vytautas, duktė Emilija ir tentas 
Vytautas Valantinai, brolis Pranas su šeima 

A. f A. Dr. STASIUI BUDRIUI, 
gyd. korp. Fratemitas Lithuanica nariui mirus, 
jo žmonai DR MILDAI ir dukrai GRA2INAI 
reiškia giliausius liūdesio jausmus. 

GYD. KORP. FRATERNITAS 
LITHUANICA - PATRIA 

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

S208H W. 95th Street 
>ooooooooooooooooooooooooo< 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKKK 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
Z948 W. 60 St, teL 776-1486 

Brangiai MOTINAI Lietuvoje mirus, jos dukterį 

BIRUTC JANUSKIBNfC 
BEI JOS SEIMĄ 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Julija ir Pranas Matulioniui ir Seimą 
Krikšto dukra Daiva su itma 

KELIONĖS I LIETUVA 1984 m. 
1 SAVAITĖS KELIONftS 

(Maskva, Vilnius, Maskva) 
Birielio 10; Birieiio 17; Chleag* 
Liepos 22 ir Rugpjūčio 19 . . . $1530.00 
Rugsėjo 23 ir Spalio 07 . . . . $1310.00 
t SAVAIČIŲ KEUONftS 

(Maskva, Vilnius, Ryga, Maskva) 
Gegužės 13 — Gegužės 27 . . $1485.00 
liepos 09 — Liepos 23 . . . . $1800.00 
Rugsėjo 17 — Rugsėjo 30 . . . $1527.00 
Rugpjūčio 05 (su Roma) . . . $2050.00 

Nsw York 
$1360.00 
$1140.00 

$1315.00 
$1600.00 
$1315.00 
$1880.00 

Registracija, informacija ir brošiūros: 
AMERICAN TRAVEL SEBVICE BTJBEAU 

9727 South Westsra Avcaas 
Cbicego, lUiiiosj 60*43 

TU. (112) 2S8-9787 

PASSBOOK 
S4VINGS... 

toru* for 
Y\Qtlt finaneing, 

AT OUt 10W IATB 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAG0, ILL. 60608 
Peter Kszanauskas. Pres. Tel 847-7747 

L naUMt Man.TU*.rr 1 .9 -4 Thur.»-S M t , S - l 

SERVING CHICAGOLANP SINCE 1965 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

T K Y S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-044C ir LA 3-9652 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telt>tona> YArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SCNCS 
LACKAVVICZ 

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

Tel. — 974-4410 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. balandžio mėn. 13 d. 

x Rašyt. Alės Rūtos Drau
go" konkurse premiją laimėjęs 
romanas "Pirmieji svetur" jau 
išspausdintas ir baigiamas ruoš
ti. Viršelis ir aplankas tuoj bus 
baigtas. Viršelį piešė dail. Ra
sa Arbaitė iš Los Angeles, Calif. 
Jis labai tinkamas romano tu
riniui. Premijos, kurios mece
natė yra Jadvyga Pupelienė iš 
.St. Petersburg, Fla., įteikimo 
iškilmės bus Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje ge
gužės 20 d. 

X Angly kalbos pamokos vy
resniesiems būna Jaunimo cen
tre pirmadieniais, 10-12 vai. r. 
Praveda M. Stankus-Saulaitė. 
Vyresnio amžiaus lietuviai kvie-,, 
-. • . . . . . . . . - , , leidžiamas 
ciami prisidėti prie jau daly-! 
vaujančių penkiolikos, šios pa-. 
mokos yra dalis JAV LB Sociali- ™ 
nių reikalų tarybos veikios. 

X Baniutė Kronienė pakvies
ta toliau vadovauti "Aušros" 
lietuvių kultūros draugijos val
dybai, kurią sudaro Gediminas 
Bielskus, dr. Benius Grigaliūnas, 
Vyt. Januškis, Br. Juodelis, Au
dronė Karalienė, Alfonsas Ke
relis, Otilija Kasparaitienė ir 
Arvydas Povilaitis. 

X Audrius Regis, Washing-
ton, D. C. "Amerikos Balso" 
tarnautojas, jaunosios kartos 
"Draugo" skaitytojas, pratęs
damas prenumeratą pridėjo ir 
auką. Dėkojame. A. Regis anks
čiau gyveno Chicagoje ir buvo 
vienas iš artimiausių "Margu
čio"' radijo bendradarbių bei 
pranešėjų. 

x Antanas Poskočimas, me
niškų kryžių dirbėjas, padova
nojo Putnamo seselių rėmėjų 
metinėje vakarienėje "Neringos" 
jaunimo stovyklai Vermonte 
vieną savo darbo kryžių. 

Elta-Prees", italų kalba 
biuletenis, pereitų 

metų lapkričio - gruodžio mėne-
* sių laida, pasiekė redakciją. 
Biuletenyje duodama žinių apie 
Lietuvos Diplomatijos šefo a. a. 
St. Lozoraičio mirtį ir jo veiklą, 

Ateitininkų namų rekolekcijos balandžio 1 d. Jas pravedė Kijauskas, SJ, iš Clevelando. 
Nuotr. VL Bacevičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUSIKAUPIMAS - kvietė kun. G. Kijauską. Susi- Į šimtus valandų praleidžia besi-

ATEITININKŲ NAMUOSE į kaupimo dienos bendroji tema j ruošdami, rengimo komitetas 

x Kun. Ant. Saulaitis, SJ, ba 
landžic 14 d., šeštadienį, 7 vai. ' apie JAV Valstybės sekreto-
vak. užbaigs Cicero šv. Antano į riaus G. Shultzo pareiškimą, 
parapijos rekolekcijas tema "Su- j Yliko susirinkimą ir iš Lietuvos 
sitaikymas ir atgaila". Rekolek-; Kat. Bažnyčios Kronikos bei 
cijų užbaiga bus bažnyčioje. Tu- į šiaip informacijos iš lietuvių 
rėsime progos atlikti susitaiky- j veiklos. Biuletenį redaguoja 
mo sakramentą — išpažintį. Pa- j prel. V. Mincevičius, finansuoja 
sinaudokime šiuo religiniu susi-1 Tautos fondas, 
kaupimu savo dvasinei pažan-1 x jaunimo centro mažojoj sa
gai ir religiniam pasiruošimui; jej balandžio 27 d., penktadienį, 
šv. Velykoms. j DUS lėlių teatras. Kviečiami vai-

x Jonas Talandis, kandidatas j k a i • t ė v a i s pasižiūrėti. 
otitan Sardtary District j x ALRK Moterų sąjungos 

Komisiuiuerius, plačiai dalyvau- i 2o kuopos Brighton Parke susi ' 
ja rinkiminėje akcijoje, kad lai- Į rinkimas bus balandžio 15 d., 

Mes visi per daug skubame, 
dirbame ir gyvename įtampoje, 
nesurasdami laiko net atsikvėp
ti, pagalvoti apie tikrąją gyve
nimo prasmę. O tam būtinai rei
kalinga vidinės tylos, kuri padė
tų susikaupti ir iš naujo pasi
semti energijos ir jėgos. 

buvo: "Uždeki žiburį savo gyve
nimu . . ." . Kun. G. Kijauskas 
savo keturiose konferencijose 
kalbėjo apie modernaus žmo
gaus nesugebėjimą atsiplėšti nuo 
žemiškųjų vertybių, apie Amži
nojo Tėvo namų užmiršimą, apie 
tai, kad reikia nuolatinės kovos 
išlaikyti gyvenime Dievo šviesą. 
Kun. G. Kijausko žodžiai buvo 
šilti, jautrūs ir klausytojų gi
liai pergyventi. Nemažai laiko 
buvo paskirta ir asmeninei me-

mėtų rudens balsavimuose. Jo j sekmadienį, tuoj po 10 vai. šv. 
rinkiminei akcijai paremti visi 'M įšįu Nekalto Prasidėjimo pa
kviečiami į kokteilių pobūvį ba- r a p į jos mokyklos salėje. Pra-
landžic 15 d. 4 vai. vak. Lietuvių | š o m e n a r e s dalyvauti. Susirinki-
tautiniuose namuose. :mas yra gera proga susipažinti 

x Ritos Raknevičienės pavar- s u moterų katalikiška veikla, 
dė buvo praleista "Draugo*' ba- j x PreL Jonas Kučingis, Los 
landžio 10 d. fotografijoj — kun., Angeles, Cal., mūsų garbės pre-
K. Kaknevičius su giminėmis' numeratorius, nuoširdus gerų 
Romoje. Atsiprašome. Į darbų rėmėjas, už kalėdines kor-

, teles ir kalendorių atsiuntė visą 
X Marija Petrauskienė, gyv.' gimtinę. Prel. J. Kučingiui už 

Hartford, Ct., prisimindama sa-! n u o l a t i n ę paramą savai spau 
vo brangią ir mylimą motiną | d a i tariame nuoširdų ačiū. 
a. a. Kazimierą Lemkienę. mi- • . -„ ~. _, ,_ 

T . -, - • . : X Kun. Simonas Morkūnas, rusia Lietuvoje, jos lo-jų meti-. „. _.. _ _ TT^ l? . .! Sioux City, Iowa, mūsų garbės 
J prenumeratorius, rėmėjas, sa-
|vos spaudos ir lietuviškos kul-

X New Yorko muzikinio vie- tūros dienraščio paramai at-
neto "Harmonija" koncertas! siuntė 50 dol. auką. Kun S. 
bus balandžio 29 d., sekmadienį. į Morkūnui už nuolatinę paramą 
3 vai. popiet Jaunimo centro di- j tariame nuoširdų ačiū. 
džiojoje salėje. Koncertą rengia į x N o r m a n Borsteinas, vienin-
.Taummo centro valdyba. Bilie- telis Uetuviškas kailininkas, 

Tokios vidinės tylos balandžio 
1 dieną į Cbicagą iš Clevelando 
atvežė kun. Gediminas Kijaus
kas, SJ, ir jo talkininkai Nijolė 
Kersnauskaitė ir Vladas Bacevi-; ditacij'ai 
čius. Ateitininkų namuose tą i _ . . _ ,. • . , . . Gražų įspūdi vsiems padare 
pirmąjį gražų ir saulėtą pava- - • / " , - . ., * ^ ; . , w . . , ,: • • ! garsinis žodžio, muzikos ir sano sekmadieni įvyko religinio i ° . , . ^ l „_ . 

., J- ^ , skaidrių montažas: "Kryžiaus 
susikaupimo diena, užtrukusi . _ * ,.A . " J""~w 

' i —T. ^ , . ., • „ kebas — meditacija miške \ kur 
visą dieną nuo 9 vai. ryto iki 6 ! . . J .„ , .. , ' „. 

! Dievas ir jo žemiškoji kančia 

vai. vakaro. Dalyvių buvo apie 
100 asmenų. 

Susikaupimą pradėjo Juozas 
Baužys progai priderintu Anta-

ino Jasmanto eilėraščiu ir pa-

pavaizduota miško medžių sim-

dirba ilgus antvalandžius. Rei
kia dalyvių ir lėšų, ypač finan-
suoti kelionių išlaidoms atvyks
tančiam jaunimui iš Europos, iš 
P. Amerikos. 

Jadv. Reginienė, atvykusi iš 
Rochesterio, N. Y., prašė pasi
ryžti keliauti į šokių šventę. Bū
dama tautinių šokių meninės 
dalies vadovė, ji palaiko ryšius 
su šokių grupių vadovais. 

J. Kriaučeliūnaitė. pakviesta 
pravesti programą, supažindino 
su dalyvaujančiomis šokių gru
pėmis. St. Bacevičienės vado
vaujamas "Rambynas" parodė 
svečiams kepurinę, landytinį, 
malūną. Akordeonu palydėjo A 
Polikaitis. Irenos Smieliauskie-
nės vadovaujama "Grandis' 

IŠARTI IR TOLI 

bolikoje. Puikios ir prasmingai I akordeonu grojant Ą. Stelmo-

nių atminimui skiria 
kalbai 150 dol. 

tai gaunami Vaznebų prekyboje. 
(pr.). 

f 185 N. Wabash Ave., telef. 
263-5826) praneša savo klien-

X Ieškoma nenaudo jam© įtams- k a d balandžio 17 d., antra-
kompnterio. Nurašykite jo ver-1d i e n*' krautuvė bus uždaryta 
tę nuo income taksų. Padova-!dė l ^ ^ V e l y k u šventės, (sk.). 
nokite religinei organizacijai, j x Dail. Irenos ir skulptoriaus 
Rašykite: "Draugas", Adv. 8190, į 0»waldo Mickūnų meno darbų 
4545 W. 63rd St. 
60629. 

Cbicago, 111. 
(pr.). 

x "Draugo" administracijos 
organizuojama ekskursija į Eu
ropą bus 1984 m. rupiūčio 2 -20 
dienomis. Plane sutarta aplan-

paroda atidaroma šiandien, ba
landžio 13 d., 7:30 v. v. Parodą 
lankyti bus galima tik šį šešta
dienį ir šį sekmadienį nuo 10 v. 
ryto iki 8 v. v. Čiurlionio galeri
ja. Jaunimo centre, kviečia vi
suomenę šia paroda susidomėti 

kyti Fatimą ir Lisaboną Portu-iį r ją gausiai lankyti. (pr.). 
gaUjoje. Seviują. Toledo, Madri-j x K e l k m į » į y n tą šokiu 
dą ir San Sebastian Ispanijoje, j S v e n t c cievebnde ruošiamos 
Liurdą ir Paryžių Prancūzijoje 
Asmenys, kurie galvoja daly
vauti ekskursijoje, bet dar ne
turi užsienio paso ir kitų do
kumentų, prašome skubiai re
gistruotis Travel Service Bu-
riau. 9727 S. Western Ave., Chi-
cago, IL 60643. Telef. 312— 
238-9787. Vėlavimasis užsire-
gistmoti laiku, sudaro daug 
sunkumų organizatoriams. 

( p r ) . 

sk risti lėktuvu iš Chicagos, 
Omahos, Los Angeles ir St. Pe-
tcrsburgo. Dar liko vietų gru
pėms, ir norintieji skristi papi
gintom kainom, kuo skubiausiai i landžio 15 dieną, 3 vai. Tėviš-

X JAV LB Baltimorės apy
linkės iždininkas A Praskus 
mums rašo: "Gerbiami redakto
riai ir administracija, už jūsų 
gerą darbą siunčiame "Draugui" 
50 dol. auką". Nuoširdžiai dė
kojame visai valdybai už savos 
spaudos palaikymą. 

X Kun. Jonas Adomaitis, Os-
sineke, Mich., mūsų rėmėjas, 
kartu su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė ir 20 dol. dienraščio 
paramai Kun. J. Adomaitį skel
biame garbės prenumeratorium, 
o už auką labai ačiū. 

X Dr. Kazys ir Aldona Kati
liai, Tucson, Ariz, mūsų rėmė
jai, pratęsdami prenumeratą, 
pridėjo ir 30 dol. dienraščio pa
ramai. Dr. K. ir A. Katilius 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už auką labai ačiū. 

X A. a Marijos Baltramonie-
nės dešimties metų mirties su
kaktį minint, šv. Mišios už jos 
sielą bus atnašaujamos balan
džio 15 d., sekmadienį, 10:15 v. 
ryto T. Jėzuitų koplyčioje. Nuo
širdžiai prašome gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose ir kartu su mumis pa
simelsti už mamytės sielą. 

(pr). 
x Tradicinis Giesmių vaka

ras. Jau virš 30 metų Tėviškės 
parapijos Choras rengia Gies
mių vakarus Verbų sekmadie
niais. Toks parengimas įvyks 
ateinantį Verbų sekmadienį, ba-

parinktos nuotraukos, jautrus 
poezijos ir šventraščio žodžiai. 

Diena buvo baigta šv. Mišio-
mis, kurių metu giedojimui va
dovavo Juozas Polikaitis, skaiti
nius atliko Irena Kazlauskienė, 
Juozas Baužys ir Algis Norvilas. 
Susikaupimui pasibaigus, daly
viai dėkojo kun. G. Kijauskui 
už gražų ir vertingą susikaupi
mą, o taip pat ir Elenai Razmie-
nei bei jos talkininkėms už visą 
technišką šios susikaupimo die
nos surengimą. Jb. 

JAUNIMO TRYPTINIS 
Jaunimo centro didžiojoje sa

lėje, Chicagoje. balandžio 8 d. 
įvyko miniatiūrinė tautinių šo
kių šventė, kurioje pasirodė aš
tuonios šokėjų grupės, kiekviena 
su trumpa, bet įvairia progra
ma. Suorganizavo M. Marcin
kienė su talkininkais, kurie su
sirūpinę telkti lėšas liepos 1 d. 
įvyksiančiai Tautinių šokių šven
tei. Renginys pavadintas Tryp-
tiniu. 

Renginį pradėjo M. Marcin
kienė, visus pasveikindama ir 
pažymėdama, kad tai jaunimo 
šventė, kurioje bus perteiktas 
mūsų tautinio šokio menas. Lie
tuviškas šokis neseniai užkaria
vo Romą. 

Tautinių šokių rengimo komi
sijos pirm. dr. Butkus skatino 
kad ta diena būtų pastanga su
žavinti apetitą didžiajai šokių 
šventei Clevelande. Jaunimas i buvo didelis malonumas atsilan 

kui, grakščiai pasirodė su ves
tuvių polka ir Sitam dideliam 
būry. Lydi jos Ringienės grupė 
"Gija" pašoko juodąjį jonkelį, 
žilviti, palydint A. Poukaičiui 
akordeonu. Vyt. Didžiojo šau
lių rinktinės "Vytis", vadovauja
ma V. Smieliauskaitės - Atkin-
son, palydint A. Stelmokui akor
deonu, parodė publikai šakalinį, 
turintį vaidybini pobūdį. Antras 
jų šokis — greitpolkė, gausi fi
gūrų įvairumu. Vyčių šokių gru
pė, globojama Frank Zapolio, 
talkinant akordeonistui T. Stro-
liai, pašoko ketvirtainį ir su
batėlę. Lemonto "Spindulys", 
vadovaujamas Rasos šoliūnaitės 
ir akordeonu palydimas laimėjo 
publikos dėmesį trankiai su 
klumpėmis pašokdami šokių 
pynę. Jauniausia taut. šokių 
gruė "Malūnas", vadovaujamas 
S. Radvilienės, akordeonu gro
jant R. Soliūnaitei, pašoko ku
bilą ir tabalą. 

Rasos šuiūnaitės "Spindulys" 
antrą kartą buvo iškviestas 
linksminti publiką ir pašoko 
senbernio polką, kur merginos 
erzina senį. Dešimtmetį be-
šviečiąs "Švyturys", vadovauja
mas G. Čepaitytės, pašoko Čigo
nėlį ir blezdingėlę, grojant A. 
Polikaičiui. 

Kiekviena grupė, įnešdama 
savito naujumo, savo įvairumu 
ir gyvumu suteikė daug džiaugs
mo publikai. Tryptinio renginys 

J. L VALSTYBĖSE 
— Kun. AgneUus Krasauskas, 

S. P., mirė vasario 27 d. parakle-
tistų vienuolyne Cherry Valley, 
Calif. Jis buvo palaidotas kovo 
1 d vienuolyno kapinėse Je-
mez Springs, N. M. Velionis 
gimė 1914 m. kovo 28 d. Ku
nigu įšventintas 1941 m. liepos 
mėnesį. 

— Pasikalbėjimus su Antanu 
Mažeika, Baltų Laisvės lygos 
vicepirmininku, kovo 27 d. pa
darė Londono dienraštis "Daily 
Mail", o balandžio 2 d. "USA 
Today". Po Mažeikos pasirody
mo NBC televizijos programoje 
ir sėkmingos Žmogaus teisių 
konferencijos kovo 17 d susi
domėjimas lygos veikla auga. 

— Rašytoja Danutė Bindo-
kienė iš Chicagos buvo atvykusi 
į Los Angeles dalyvauti lituanis
tiniame savaitgalyje, šeštadie
nį, balandžio 8 d., Sv. Kazimiero 
lituanistinėje mokykloje iš ry
to pravedė pasikalbėjimą su tė
vais, o vėliau su vyresniųjų kla
sių mokiniais. Sekmadienį po 

! sumos parapijos salėje apie lie
tuviškąją panoramą kalbėjo vi
suomenei. 

— Architektas Edmundas 
Arbas, Santa Monica, Calif., per 
Liną Kojelį įteikė prezidentui 

j Ronald Reaganui savo spalvo-
i tos grafikos darbą, vaizduojan
tį prezidento "State of the 
Union" pranešimą. Gražiu as
menišku laišku prezidentas au
toriui padėkojo: "Aš giliai įver
tinu Jūsų draugiškumą ir mano 
atžvilgiu geravališkumą, kas 
davė paskatą Jūsų meno kūri
niui". 

— Lietuvos Vyčių 110 kuopa 
balandžio 27 d iš New Yorko 
rengia išvyką j Kanadą. Toron
te jie turės pamaldas ir specia
lią programą. 

— Laisvės Žiburio radijo va
landos metinis koncertas bus 
balandžio 28 d., šeštadienį. Kon
certą atliks iš Vokietijos atvykę 
Nelė ir Arvydas Paltinai. Pa-
silinksrninime gros Kezių orkest-

! ras. Koncertas bus Kultūros ži-
!dinyje Brooklyne, N. Y. 

— New Yorko vyrų choras 
"Perkūnas" yra pakviestas kon
certui Bayside vyrų choro 40 
metų gyvavimo minėjime. "Per
kūno choras ten atliks kelias 
lietuviškas dainas. Pats "Per
kūno" choras šiemet mini savo 
20 metų sukaktį ir ta proga bir
želio 2 d turės koncertą Kultū
ros Židinyje Brooklyne, N. Y. 

. 

— Vytautas Kamantam, PLB 
valdybos pirmininkas, buvo nu
vykęs į Torontą ir tarėsi su dr. 
Algiu Pacevičium, Kanados LB 
valdybos pirnuninku, ir kitais 
valdybos nariais. Džiaugiasi su
žinojęs, kad Kanadoje steigia
mas komitetas lituanistikos ka
tedrai remti, šiam KLB suda
rytam komitetui vado\-.us dr. 
Pacevičius. Taip pat pasiinfor-
muota PLB-Vliko santykių klau
simais ir pripažinta didelė PLB 
atsakomybė *-Vek politinės veik
los baruose, tiek tarpveiksninių 
santykių derinimo atžvilgiu. 
Kamantas ir Kanados bendruo-
menininkai nutarė vėl susitikti 
balandžio mėn. pabaigoj To
ronte. 

— A a. Marija Andriukaitie
nė, 82 u amžiaus, mirė vasario 
14 d. Londone, Ont. Sausio 25 d. 
buvo mirusi jos duktė Erna An-
driukaitytė - Gocentienė. Liko 
jos dukterys Lydia Lenauskie-
nė, gyvenanti Mississaugoje, 
Vanda Noiokienė. gyv. Delava-
re, sūnus Edmundas, gyv. Lon
done, taip pat vaikaičių ir pro
vaikaičių. Palaidota šalia duk
ros VVoodlando kapinėse Lon
done. Laidotuvėse dalyvavo 
daug lietuvių ir vietinių žmonių. 

— Sudburio, Ontario, lietu
viai Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę paminėjo vasario 18 d. 
Pradėjo LB apyL pirm. E. Tol-
vaišienė, paskaitą skaitė G. Pe-
trėnienė, eilėraščių padeklamavo 
Marytė Rudytė ir Jūratė Tol-
vaišaitė. Meninę dalį atliko 
akordeonu Algis Kusinskas, o jo 
sūnus Justinas Kusinskas — 
pianinu. Buvo sugiedoti Lietu
vos ir Kanados himnai. 

— Violeta Rakauskaitė-štro-
mienė, estradinė dainininkė, at
liko meninę programą Prisikėli
mo parapijos Toronte vakarie
nėje kovo 25 d. Prieš tai ji davė 
koncertą toje pačioje salėje vi
siems, kurie tik norėjo meninės 
programos pasiklausyti. 

— Išganytojo parapijoje kovo 
11 d. buvo paminėtas dr. Mar 
tynas Anysas, buvęs Lietuvos 
konsulas Hamburge, Vokietijo
je, ir istorinių knygų apie Ma
žąją Lietuvą autorius. Jis mirė 
1974 m. sausio 20 d. Nuliūdi
me yra likusi jo našlė Valerija 
Anysienė Kanadoje, d-Atė prof. 
dr. Grfažina Slavėnienė Buffalo, 
N. Y., ir sūnus prof. dr. Jurgis 
Anysas Chicagoje. 
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737-1717 

kreipkitės į Romą, po 6 vai. vak. 
tel. 312—776-8430. ( p r ) . 

X Advokatas Algirdas Ostis 
(Ostrauskas), po daug metų 
teisinės patirties, atidarė savo 
advokato įstaigą 1000 Jorie 
Blvd., Suite 364, Oak Brook, UI. 
60521, tel.: ofis 325-3157, rez. 
325-6582. (sk.). 

X PaieikomM vyriškis. Atsa-
komingas asmuo reikalingas ad 
ministracinėms pareigoms. Pa-
g^dautina kad galėtų vartoti 
rašomą mašinėlę. Mutual Fede-
r»I Ssvinp*. Tel 847-7747. 

( •k ) . 

kės lietuvių evangelikų liutero
nų bažnyčioje, 6641 So. Troy St. 
Choras, vadovaujamas muziko 
Arūno Kaminsko, išpildys eilę 
reliignių kūrinių. Solo ir due
tai taipgi įsijungs į šią giesmių 
.šventę, kaip tai Aldona Bunti-
naitė. Eglė Rukštelytė, Leonas 
Gružas, Albertas Paalikaitis, 
Viktoras Mieliutts, jr., Bronė Va-
rinkojienė. o muz. Asta Šepety
tė fleita.. . Po koncerto bend
ras stalas, kurį dengs Moterų 
draugija salėje. Laisva auka 
muzikos reikalams. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti. A. T. 

(pr). 

Muz. Arvydas ir sol. nei* Paltinai, "Margučio" radijo pakviesti ii Vakarų 
Vokietijos atvyksta i JAV. Balandžio 28 d. koncertuos New Yorke. gegu
že' 5 d Pittsburgh.. gegužes 2o d. Detroite ir gegužes 27 d. Chicagoje Kon
certus rengia renetuose miestuose veikiančios lietuvių radijo programos. 
Nuotraukoje Arvydas ir Nele PalUnai, praėjusiais metais "Margučio" su
rengtame koncerte Jaunimo centre. Smtr. P. Mileto* 

kiusiems. Kiekvienai grupei pasi
rodant vis su naujais šokiais, o 
renginio vadovei J. KriauČeliū-
naitei duodant taiklius, trumpus 
paaiškinimus. 

Paskutinis šokis buvo plačių 
kombinacijų suktinis, užpildant 
sceną visiems šokėjams ir pra
bėgant pro besidžiaugiančios 
publikos akis. 

Vakaro koordinatorė buvo V. 
Smieliauskaitė. Buvo iššaukta 
ir kitos vadovės, apdovanotos 
tulpėmis. 

Iš viso Tryptinyje dalyvavo 
apie 160 šokėjų. Stebino geru 
pasiruošimu, atliekamų šokių 
sklandumu. J. Kriaučeliūnaitė 
padėkojo už šokančio jaunimo 
įvertinimą. Pakvietė visus vai
šėms į kavinę, kur buvo rodo
mas A Siuto pagamintas fil
mas iš praeitos šokių šventės. 
Filmas paruoštas amerikiečių 
televizijai, fondams rodyti tel
kiant lėšas šventei. Aiškinimus 
įkalbėjo R. Sakadolskis. Filmas 
spalvotas, daro įspūdį. J. Pr . 

SUVALKIEČIŲ DRAUGIJOS 
VEIKLA 

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių draugijos metinis narių susi
rinkimas buvo vasario 26 dieną 
Vyčių salėje. Pirmininkas Leo
nas Vasiliavas atidarė susirinki
mą, pasveikino visus narius ir 
pranešė liūdną žinią, kad mirė 
draugijos narė Anastazija Wi-
liams. Velionė buvo pagerbta 

atsistojimu ir vienos minutės 
tyla. Jai buvo skirta gėlė, o 
šeimai pareikšta gili užuojauta. 

Nutarimų raštininkė Eugeni
ja Strungienė perskaitė protoko
lą iš praeito susirinkimo. Jis bu
vo priimtas vienbalsiai. Visa val
dyba pasveikino susirinkusius 
narius su Naujais metais ir pa
linkėjo, kad šie metai būtų svei
ki ir laimingi. 

Buvo pranešta, kad serga Ma
tilda Tolius, šiuo metu guli ligo
ninėje Julė Ramanauskienė. 
Joms palinkėta greit pasveikti. 
Revizijos komisija Antoinette 
Kalys, Anna Condux ir Ema 
Petraitienė — patikrino draugi
jos knygas iš praeitų metų. 
Anna Condux davė pranešimą 
ir pareiškė, kad knygos tvarkin
gai vedamos, draugija yra ge
ram stovyje. Dėkojo Bernise 
Žemgulienei už skanias vaišes, 
kurias paruošė komisija ir val
dyba. 

Suvalkiečių draugija gerai gy
vuoja ir pereitais metais atšven
tė 45-rių metų gyvavimo gra
žiu banketu. Šiuo metu jau ruo
šiasi pavasariniam piknikui, ku
ris bus gegužės 6 dieną Vyčių 
salėje ir sodely. Visi ruoški 
mės dalyvauti. 

Kitas narių susirinkimas bus 
balandžio 27 dieną, bet nariai 
prašomi įsidėmėti, kad bus kito
je vietoje ir dienos laiku — tai 
Anelės Kojak salėie, 4500 So. 
Talman Ave., l vai. po pietų. 

Eugenija Strungienė 


