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Jono Sadūno 
persekiojimas 

(Tęsinys) 1 0 ^ g a u n į į§ užsienio 
1983 rugsėjo 20, po dviejų laiškų, dovanų, dolerių ir t . t 

dienų tardymo Vilniaus KGB, 11. Ar važiuotumėte, jei 
J. Sadūnas parašė pareiškimą išleistumėme į užsienį gyven-
(tekstas sutrumpintas) ti? 

Iietuvos TSR Prokurorui, lZ.^^fT^J* X 
Lietuvos TSR Aukščiausio m u ™ s bendradarbiauti? ir U . 
teismo pirmininkui Misiūnui Protestuodamas prieš tai, 

kad tardytojas man apie tai 
Nuteistojo Jono Sadūno, nieko nepasakęs ir nepaaiški-

Jonava, Dariaus-Girėno la, nes perrašė į liudininko tardy-
speckomendantūra mo protokolą mano parody-

PAREIŠKIMAS m u 8 ' d lfo tY s . 1 ? 7 4 - 7 5 m - k ^ 
buvau liudininkas sesers N. 

1983 rugsėjo 19-20 buvau Sadūnaitės byloje; kad dalis 
tardomas LTSR Valstybės 1983 rugsėjo 19-20 d. duotų 
Saugumo Komitete tardymo parodymų surašyta neobjek-
skyriaus tardytojo vyresniojo tyviai ir iškreipiant tiesą, 
leitenanto Vyto Baumilo, kaip todėl pasirašyti po liudininko 
l iudininkas kun. Sigito tardymo protokolu atsisakiau. 
Tamkevičiaus byloje. Pagrindiniai tardymo klausimai 
buvo šie: 

1. Ar atvažiuoja į Jonavą 
manęs aplankyti sesuo Nijolė 
Sadūnaitė, ar ji toliau bendra
darbiauja „LKG Kronikos" 
leidime, gyvena Vilniuje, 
Architektų 27-2, ar nesislaps-
to ir t.t 

Be to, tardytojas bijodamas, 
kad nebūtų išaiškinta tiesa, 
nepatenkino šių mano teisėtų 
reikalavimų: 

1. Parodyti kratos protoko
lą, ar tikrai mano perrašytų 
laiškų 5 sąsiuviniai, pluoštas 
kitų laiškų nuorašų ir vienas 
N. Sadūnaitės 12 pusi. laiškas, 

2. Kaip Nijolės Sadūnaitės, ***?**. «ian 197^X1.11 iš 
Petro Paulaičio, Petro Plum- nutrėmimo Sibire, Bogučanų, 
pos, Vlado Lapienio, Onos k u ™ . n ™ ™ ™l ( t ?* k tel8 

Pranskūnaitės, bičiulių " m e t a i 8 ' l k l ^ P * * 1 * 1 0 U s e 8 u o iš 
užsienio, Lietuvos jaunimo iš 
įvairių miestų ir t.t. laiškų 
nuorašai, perrašyti mano 
ranka, atsirado kun. Sigito 
Tamkevičiaus bute? 

3. Kokiu būdu iš aukščiau 
minėtų laiškų nuorašų dvi 

man buvo parašius laiškų), 
buvo rasti kratos metu pas 
kun. Sigitą Tamkevičių? 

2. Tardytojas man kaip 
liudininkui uždraudė užsirašy
ti, kada tie laiškai rašyti, kas 
juos rašė, nes buvo daug 

ištraukos iš N. Sadūnaitės ^iškų vertimų iš Įvairių užsie-
mo valstybių ir Lietuvos 
miestų, kaimų, ir t.t. 

3. Suvesti mane akistaton su 

laiškų buvo išspausdintos 
„KLB Kronikoje"? 

4. Ar nesilankė kun. Sigitas 
Tamkevičius mūsų bute — Vil
nius, Architektų 27-2? 

5. Ar neskaičiau „LKB Kro
nikos"? 

6. Kaip mano 1982 lapkričio 
17 rašytas pareiškimas LTSR 
Valstybės Saugumo Komiteto 
pirmininkui buvo perduotas ir 
išspausdintas „LKB Kroni
kos" 56 numeryje? 

7. Kuriems poli t iniams 
kaliniams į lagerius rašiau 
laiškus? 

8. Tai ką, atsisakei su 
mumis bendradarbiauti, kad 
nutraukėme tau iš užsienio 
„skudurų" gavimą? 

9. Ar žinai, kas tavęs laukia 
už bendradarbiavimo paslap
ties pagarsinimą? 

kun. Sigitu Tamkevičiumi, 
norint išaiškinti šiuos klausi
mus: 

a. ar buvo kun. Sigitas 
Tamkevičius mūsų bute: Vil
nius, Architektų 27-2, 

b. ar tikrai aukščiau minėtų 
laiškų nuorašai, o taip pat N. 
Sadūnaitės 1978.XI.11 rašy
tas laiškas man, buvo rasti 
kun. Sigito Tamkevičiaus 
bute? 

c. ar tikrai kun. Sigitas 
Tamkevičius tardymo metu 
pasakė, kad aš jam davęs 
aukščiau minėtų laiškų ir N. 
Sadūnaitės laišką, kaip teigė 
man tardytojas 1983.1X19 
tardymo metu? 

(Bus daugiau) 

Sovietai smerkia 
laivus Persų jūroj 
Maskva. — Sovietų žinių 

agentūra paskelbė, jog Sovie
tų Sąjunga nepripažįsta JAV 
k a r o l a i v y n o p a s k e l b t ų 
suvaržymų Persų įlankoje, kur 
JAV laivai diktuoja tarptau
tiniams laivams ir aviacijai. 
L a i v a m s d r a u d ž i a m a 
priplaukti arčiau kaip 5 
mylios prie JAV laivų, o lėktu
vam neleidžiama skristi 
žemiau kaip 2000 pėdų. Sovie
tai tokį elgesį vadina didele 
grėsme taikai ir tarptauti
niam saugumui. Amerika 
laužo tarptautinius įstaty
mus, provokuok konfliktus ir 
neša visą atsakomybę, rašo 

Jau pats JAV karo laivų ir 
aviacijos sutraukimas toje 
pasaulio dalyje rodo, jog 
Amerika didina įtempimus, 
bando diktuoti tos srities 
valstybėms savo valią, rašo 
sovietų agentūra. 

Vaikai belaisviai 
Bagdadas . — Irako kariuo

menė parodė užsienio ko
respondentams Aešis karo 
belaisvius, jaunus 14 ir 15 
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Lenkijos lietuvių 
šv. Kazimiero šventė 

Vasario 25 d. popietiniu lawo arkivyskupijos lietuvių 
metu Wroclawo katedroje, bendruomenę sudaro apie 120 
Lenkijoje, buvo surengtos lietuviškų šeimų. Vietos hetu-
iškilmingo8 pamaldos Lietu- vių sielovados vedėjas kan. 

Ramunė Račkauskienė ir jos duktė 
II po audiencijos Romoje, kovo 3 d. 

Rita Račkauskaitė iš Chicagos su pop. Jonu Paulium 

Padėtis Libane 
Bei ru tas . — Suskilusių Ii- šiauriniame Libane. Už tas 

bano politinių grupių vadai, grupes daug mažesnė Pierre 
Sirijos spaudžiami, sutiko Gemayelio, 78 m; amžiaus 
pradėti vėl derybas dėl Libano maronitų vado, gruoė, tačiau ji 
ateities, valstybinės konsti- turi stiprią karinę falangistų 
tucijos, kuri turi padalinti armiją. Du jo sūrius tapo 
vyriausybės galias visoms Libano prezidentai. Bashiras 
Libano visuomenės grupėms, po trijų prezidentavimo savai-
Musulmonų vadai pritaria čių buvo atentate nužudytas, o 
prezidento Gemayelio pažadui jo brolis Aminas yra dabar-
atsisakyti sutarties su Izrae- tinis prezidentas, tačiau jo 
liu, tačiau tas sutarties galia priklauso nuo visų 
panaikinimas sukėlė prezi- krikščionių ir musulmonų 
dentui sunkumų su kai ku
riais krikščionių vadais. 

Pi rmadienį Šveicarijoje, 
Lausannos mieste, įvyks visų 
Libano politinių ir religinių 
grupių vadų suvažiavimas. 
Konferencija, kuriai pirminin-

paramos. Kai kurie maronitų 
vadai nepritaria sutarties su 
Izraeliu atšaukimui. Falan-
gistai jau daug metų koopera
vo su Izraeliu, gaudavo ginklų 
ir amunicijos savo vidinėms 
kovoms su kitomis Libano 
grupėmis. Atrodo, kad ateities 

tapp J*ml*m> pnezidentas, L i b ^ e s u m a ž ė 8 bSkšSmių 

metų amžiaus iraniečius, kurie 
pateko į karo ne la i svę . 
Jaunuoliai pasakė, jog jie 
buvo spaudžiami stoti savano
riais į kariuomenę. Daugelis 
pripažino, kad jų šeimos neno
rėjo su jais atsiskirti, jie pasiil
gę savo tėvų. 

2enevoje Tarptautinis Rau
donasis Kryžius paskelbė, jog 
organizacijos atstovai, aplan
kę Irane 160 sužeistų iranie
čių ligoninėse, pamatė, jog 
sužeidimai leidžia manyti, kad 
jie neseniai buvo sužaloti 
cheminėmis medžiagomis, ku
rias draudžia tarptautiniai 
įstatymai. 

Sovietų teritorinių 
vandenų riba 

Maskva. — Vasario 29 d. 
Sovietų Sąjunga paskelbė 
savo teritorinius vandenis 200 
mylių nuo kranto. Žuvininkys
tėje tokią teritorinę ribą sovie
tai turėjo nuo 1976 m. Dabar 8i 
riba liečia teisę ieškoti jūros 
dugne mineralų. J au daug 
pasaulio valstybių turi 200 
mylių teritorinių vandenų 
suverenitetą. Tokios teisės 
derinasi su Jungtinių Tautų 
paskelbtais jūrų teisių įstaty
mais. 

krikščionis maronitas Aminas 
Gemayelis, turėtų tęsti dvi 
d ienas , tač iau gali būti 
prailginta. 

K a i p ž i n o m a , Libano 
musulmonai turi šijitų, sunių. 
druzų bendruomenes. Visiško 
sutarimo nėra ir krikščionių 
tarpe, nes jie nemažiau suskilę 
už musulmonus. Jei musulmo
nai turi penkias pripažintas 
religines sektas, tai krikščio
nys turi vienuolika grupių. 
Didžiausią bendruomenę suda
ro maronitai, kurių Libane yra 
500,000. Maronitai savo var
dą gavo iš buvusio Antio-
chijos pa t r i a rko 8-tame 
šimtmetyje Jono Marono. Kry
žiaus karai suartino maro-
nitus su Roma ir 1700 m. 
įvyko susijungimas su 8v. 
Petro Bažnyčia. Po maronitų 
gausiaus ia Libano krikš
čionių grupė yra graikai 
ortodoksai, kurių yra 170,000. 
Tai krikščionys, kilę iš Bizan-
tijos-Romos suskilimo 1054 m. 
Šios grupės libaniečiai yra 
išsimokslinę miestiečiai, netu
rį jokių karinių milicijų. Šalia 
jų Libane gyvena *5,000 
graikų katalikų, kurie žymūs 
valstybės finansininkai, 
bankininkai, prekybininkai. 
Yra kelios mažesnės grupės 
protestantų, armėnų ir sirų 
katalikai ir kelios ortodoksų 
grupuotės. 

Net ir didžiausia krikščio
nių grupė — maronitai — yra 
vėl susiskaldę regionais. 
Buvęs prezidentas Chamoun, 
83 m., valdo maronitus pieti
niame Libane, o buvęs prezi
dentas Suleiman Franjieh, 73 
m., kontroliuoja krikščionis 

įtaka, nes musulmonų skai
čius išaugo ir pusiausvyra 
valstybėje pasikeitė. 1932 
metais sutarta konstitucija jau 
nebegalioja valstybėje, ku
rioje 60 nuoš. gyventojų yra 
musulmonai. Krikščionims 
nelengva primesti jiems savo 
valią, kaip anksčiau, nes 
musulmonus remia ir Sirija. 

Prancūzai apšaudė 
ispanų žvejus 

Paryžius . — Prancūzijos 
pakrančių sargybos laivas 
bandė išvaryti iš prancūzų 
teritorinių vandenų du ispanų 
žvejų laivus. Šie nepaklausė ir 
karo laivas juos apšaudė. 
Vienas laivas sužalotas, 
devyni ispanai žvejai sužeisti. 
Ispanų laivai nulydėti į Lo-
rient uostą Prancūzijoje. 

Madride užsienio reikalų 
ministerija pasišaukė Prancū
zijos ambasadorių ir pareika
lavo pasiaiškinti. Tokie žvejų 
apšaudymai gali turėti labai 
sunkių padariniu abiejų 
valstybių santykiuose, pasakė 
ministeris Fernando Moran. 
Prancūzijos ambasadorius 
pažadėjo incidentą išaiškinti. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

vos Globėjo švento Kazimiero 
mirties penkių šimtų metų 
sukakties proga. Jos ypatingu 
būdu buvo skiriamos Wrocla-
we ir apylinkėse gyvenantiem 
lietuviam. Šventas Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
Wroc lawo a r k i v y s k u p a s 
metropoli tas Gulbinowicz, 
susirinkusiem lietuviam, lietu
viškai žodį tarė kanaunin
kas Alfonsas Jurkevičius, 
kuriam pavesta vietos lietu
vių sielovada. Pamaldos vyko 
lietuvių ir lenkų kalbomis. 

Pamaldų dalyvius per 
Vatikano valstybės sekreto
riaus pavaduotoją arkivysku
pą Martinez Somalo telegra
ma pasveikino popiežius 
Jonas Paulius II. Šventasis 
Tėvas, pažymima telegramo
je, dvasia jungiasi su Wrocla-
wo Bažnyčia, kuri, jos gany
tojui vadovaujant, malda 
atžymi švento Kazimiero mir
ties 500 metų sukaktį. 
Popiežius linki, kad Wroclawo 
arkivyskupijos tikintieji sektų 
švento Kazimiero pavyzdžiu, 
ugdydami krikščioniškojo 
gyvenimo vertybes, artimo 
meilę, teisingumą ir pagarbą 
žmogaus asmeniui. Šventasis 
Tėvas visiem suteikia savo 
apaštalinį palaiminimą, ypa
tingu būdu jį skirdamas 
jubiliejinėse iškilmėse daly
vaujantiems lietuvių kilmės ti
kintiesiems. 

Wroclawo katedroje, kurioje 
įvyko pamaldos šv. Kazimiero 
jubiliejinių metų proga, yra 
Aušros Vartų Dievo Motinos ir 
šv. Kazimiero koplyčios. Wroc-

Spaudžia kardinole 
suvaldyti kunigus 
V a r š u v a . — Lenkijos 

katalikų primas kardinolas 
Jose f Glemp g a v ę s i š 
vyriausybės 60 kunigų sąrašą 
ir prašymą tuos kunigus 

Jurkevičius lietuviams re
guliariai rengia pamaldas 
l i e tuv ių ka lba . Šven to 
Kazimiero mirties 500 metų 
s u k a k t i s Wroclawe bus 
paminėta ir kitomis religinė
mis iškilmėmis, kurios įvyks 
kovo ir gegužės mėnesiais. 
Kovo 9-11 dienomis šv. 
Kazimierą išskirtinai pagerbs 
vietos akademinis jaunimas. 

— Izraelyje arabų padėta 
bomba susprogdino autobusą, 
trys žydai žuvo, septyni 
sunkiai sužeisti. Policija 
suėmė 140 arabų. Iš jų daugu
mas paleisti, devyni tardomi. 

— Martin Luther King'o 
našlė Coretta Scott King 
paskelbė Atlantoje, kad ji 
rinkimuose remia kandidatą 
Walter Mondale. Tas pareiški
mas įžeidė juodą kandidatą 
Jesse Jacksoną. 

— Amerikietis televizijos 
žurnalistas Jeremy Levin, 
Cable New8 atstovas Libane, 
dingo Beirute be pėdsakų. 

— Šiaurės Atlante prasidėjo 
NATO karo laivų ir aviacijos 
manevrai, kuriuose dalyvauja 
150 laivų ir 12,000 jūrų 
pėstininkų. 

— Irakas kreipėsi į Arabų 
Lygą, reikalaudamas ateinan
čią savaitę sukviesti arabų „sutvarkyti", nes jie atvirai 
ministerių suvažiavimą, kuris veikia prieš valdžią. Kardino-
svarstytų Irano agresiją. las jau įspėjo kai kuriuos kuni-

— Etiopija ištrėmė du sovie- gus suvaldyti savo patriotines 
tų diplomatus, apkaltindama 
juos šnipinėjimu. Prieš mėne
sį panašiai buvo ištremti ketu
ri amerikiečiai. 

— Vakarų Vokietijos Bad 
Harzburg miesto t a ryba 
uždraudė nacių SS suvažiavi
mą gegužės mėn. Šis kuror
tinis miestas bijąs demonstra
cijų, smurto veiksmų. Apie 800 
buvusių SS karių planavo 
suvažiuoti ir pakalbėti apie 
praeitį. 

aistras, neprovokuoti valdan
čiųjų. Šv. Juozapo Darbininko 
parapijos klebonas Mieczys-
law Nowak jau gavęs kardino
lo įsakymą perimti parapiją 
Leki Koscielne, kur tikintieji 
gyvena išsiskirstę 20 kaimų. 
Kun. Nowako buvusiai parapi
jai priklausė daug Ursus 
traktorių fabriko darbininkų. 
Po pamaldų visada įvykdavo 
darbininkų demonstracijos. 
Kunigas pasižymėjo savo 

— Šveicarijos policija suėmė pat r io t in ia is pamokslais , 
jauną alžirietį studentą, kuris Klebonas jau buvo milicijos 

— S o v i e t ų p o l i t i n i s 
komentatorius Genady šiškin 
rašo „Sovieckaja Rosija" 
laikrašty, jog Maskva nori 
garbingų, lygiateisių, abiem 
pusėm naudingų santykių su 
visom šalim, ypač su JAV. 
Amerika turinti ..padaryti 
pirmąjį žingsnį" gerinant 
santykius. 

bandė pagrobti Prancūzijos 
keleivinį lėktuvą, versdamas jį 
skristi į Libiją. 

— Čekoslovakija ištrėmė 
penkis olandus, Ekumeninės 
olandų bažnytinės taikos tary
bos narius, nes jie bandę susi
tikti su čekų žmogaus teises 
ginančios. Chartos-77 grupės 
nariais. 

— Angolos suk i l ė l ių , 
s i e k i a n č i ų v i s i š k o s 
nepriklausomybės, grupė 
puolė deimantų kasyklą, 
pagrobė 46 portugalus, 16 
anglų ir 15 filipiniečių. Sukilė
lių vadai protestuoja, nes jie 
nebuvo pakviesti į Pietų Afri-
kos-Angolos derybas. 

— Naujosios Zelandijos 
premjeras Muldoon kalbėjo 
New Yorke, jog reikėtų refor
muoti pasaulio ekonominę sis
temą. 

t a r d o m a s dėl n e l e g a l i ų 
išsišokimų prieš vyriausybę. 

— Amer ikos m u i t i n ė s 
tarnautojai skelbia, kad daug 
technologinių gaminių išveža
mi į Kanadą, iš kur jie 
nasiekia Sovietų Sąjungą. 

— General Motors automo
bilių bendrovė paskelbė, kad 
1983 m. biznis buvo geras ir 
bendrovė gavo 4.73 bil. dol. 
pelno. Dalis to pelno bus 
išdalinta 531,000 darbininkų, 
kurie gaus po 640 dol. kiekvie
nas. 

— Kamerūno kariuomenės 
teismas už akių nuteisė buvu
sį prezidentą mirt i . Du 
karininkai, kurie planavo 
perversmą, irgi nuteis t i 
sušaudyti. Buvęs prezidentas 
gyvena Prancūzijoje, tačiau 
sukilimo vadai buvo sugauti. 

Senatas patvirtino 
ryšius su Vatikanu 
VVashingtonas. — Senatas 

81-13 balsų patvirtino Wil-
liamą Wilsoną pilnu Ameri
kos ambasadoriumi Vatikane. 
Šis paskyrimas nereikalingas 
Atstovų Rūmų pritarimo, 
tačiau atstovai turi paskirti 
Vatikano ambasadai lėšas ir 
dėl to laukiama karštų deba
tų, nes daug amerikiečių 
priešinasi diplomatiniams 
ryšiams su Vatikanu. Illinois 
sen. Alan Dixon, demokratas, 
balsavo už ambasadoriaus 
patvirtinimą. Sen. Charles 
Percy, respublikonas, balsa
vime nedalyvavo. 

Mirė Niemoeller 
Wiesbadenas. — Vakarų 

Vokietijoje mirė pastorius 
Martin Niemoeller, 92 m. 
amžiaus. Jis pagarsėjo pirmas 
pakėlęs balsą prieš Hitlerį, jo 
nacių vyriausybę bei jos poli
tiką. Pastorius buvo suimtas 
1937 m., kalintas Sachsen-
hauseno ir Dachau koncentra
cijos stovyklose. Amerikiečių 
kareivių išvaduotas, pastorius 
Niemoeller 1961-1968 vado
vavo Pasaulio Bažnyčių tary
bai, pagarsėjo kaip pacifistas, 
važinėjo į Maskvą, į Hanojų, 
apdovanotas 1967 m. Lenino 
Taikos ordinu. 

Lenkų studentai 
už kryžius klasėse 
Varšuva. — Lenkijos vy

riausybė įsakė nuimti kryžius 
nuo sienų visose valstybinėse 
mokyklose, ligoninėse. Mietno 
žemės ūkio mokykloje. 40 
mylių nuo Varšuvos, studen
tai pareiškė protestą, užėmė 
mokyklos patalpas ir paskel
bė streiką, reikalaudami, kad 
vyriausybė savo dekretą 
atšauktų ir kryžius, kurie kabė
jo septyniose mokyklos salė
se, paliktų. 

Mokyklos vadovybė atsisa
kė ka lbė t i su užs ien io 
korespondentais ir du pašali
no iš mokyklos kiemo. Mietno 
apylinkės parapijos pasirašė 
peticiją generolui Jaruzels-
kiui. Valdžios pareigūnai 
ka lba , kad ir V a k a r ų 
demokratijose Bažnyčia atski-
r i a m a nuo v a l s t y b ė s . 
Mokyklos ir ligoninės yra 
valstybinės įstaigos. Net ir 
Amerikos valstybinės mokyk
los kryžių neturinčios. 

KALENDORIUS 
Kovo 9 d.: Kandidas, 

Pranciška, Žygintas, Visgai-
la. 

Kovo 10 d.: Makariju8, 
Viktoras, Visvydas. Zibuolė. 

ORAS 
Saulė teka 6:15, leidžiasi 

5:49. 
Saulėta, temperatūra dieną 

25 1„ naktį 20 L 
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APŽVALGA 

KELIAMA SOVIETŲ APGAULĖ 
Chicago Tribūne šeštadie

nio, kovo 3 d., laidos "Per-
spective" skyriuje buvo ats
pausdintas latvio Ojars 
Kalnins straipsnis "The So-
viets' Olympic farm System", 
kuriame jis svarsto, kodėl So
vietai laimi tiek daug aukso 
medalių. 

Straipsnyje teigiama, kad 
Sovietų Sąjunga skiria dau
giau laiko ir pinigų atletų pa
ruošimui. Jų sportininkai yra 
iš tikrųjų mėgėjus vaizduojan
tys profesionalai. Bet svar
biausia esą tai, kad sudarant 
olimpines rinktines jie turį pa
sirinkimą sportininkų ne iš 
vieno, bet iš 15-kos kraštų. Jei 
Sovietai negali rusų tarpe ras
ti tinkamo aukso medaliui la
vinti jaunuolio, jie visuomet 
turi dar 14-ka respublikų ir 130 
tautybių, kuriose gali jo ieško
ti. Nežiūrint iš kurio krašto bū
tų kilęs toks jaunuolis, vaka
riečiai žiūrovai ir spauda, 
(kuri privalėtų geriau žinoti), 
laiko juos rusais. Maskvai tai 
patinka. Dabartinės Sovietų 
"respublikos'", kaip Latvija, 
Lietuva ir Estija yra dalyva
vusios olimpiadose su savo vė
liavomis. (Čia manoma, kai 
jos buvo nepriklausomos. 
Red.) Nepriklausoma Latvija 
pirmąjį olimpinį medalį lai
mėjo prieš 52 metus toje pat 
vietovėje, kurioje vyks šios va
saros olimpiniai žaidimai. Ta

da Janis Dalins laimei o si

dabro medalį 50 km žygyje, 
1932 m. Los Angeles vykusio
je olimpiadoje. 1936 m. olim
piadoje latviai laimėjo du me
dalius, o taip pat ir nemažai 
pasaulinio masto čempionatų. 
Panašiai ir lietuvių bei estų 
sportininkai. 

1930 m. Sovietams okupa
vus Baltijos kraštus, šie kraš
tai prarado ne tik laisvę, bet ir 
teisę į pripažinimą tautomis. 

Šių metų Žiemos olimpiado
je Sarajeve bronzos medalį lai
mėjusi rogučių rinktinė buvo 
sudaryta beveik išimtinai iš 
latvių. Kontroversinės "ryk
liu" pavadintos rogutes buvo 
suprojektuotos ir pastatytos 
latvio trenerio Rolando Upat-
nieko iš Rygos. Iš Sarajeve da
lyvavusių 125 Sovietų spor
t ininkų 14 buvo latviai . 
(Straipsnio autorius nemini 
biatlone dalyvavusio lietuvio 
Algio Šalnos. Red.) 

Šią vasarą kiti 40 latvių, lie
tuvių ir estų rungtyniaus už 
Sovietus vasaros olimpiadoje. 
Taip pat ir sportininkai iš Uk
rainos, Gudijos, Armėnijos, 

Dr. Audrius Aglinskas, sėkmingai nugalėjęs "Ironman" tria-
taloną Havajuose gruodžio 11 d., čia varosi dviračiu dar sun
kesniame triatalone, kuris tęsėsi trejetą dienų, taipgi Hava
juose, gruodžio 29-31 d. 1983 m. Tame "Ultraman" triatalone 
Audrius sėkmingai užbaigė 6 mylių plaukimą, 235 mylių dvi
račiu važiavimą ir 52.4 mylių bėgimą. 

Kovo 9 d. (šiandien) Meno 
darbuotojų rūmuose Vilniuje 
bus atidarytas pretendentų į 
pasaulio šachmatų karūną fi
nalinis mačas tarp V. Smysio-
vo ir G. Kasparovo. 

Ta proga Meno darbuotojų 
rūmuose bus surengta ok. Lie
tuvos muziejuose saugomų re
tų šachmatų komplektų bei fi
gūrų paroda.. \ 

Krepš in is 
Vilniaus, 'Kibirkštis" laimė

jo bronzos medalį Rygoje pasi-
Gruzijos ir kitų nerusiškų so- baigusiose Sov. Sąjungos 
vietinių respublikų. aukščiausios lygos moterų 

Kremlius žino, kas jam ge- krepšinio pirmenybėse. Vil-
rai — ar tai būtų užgrobimas niečių laimėjimas paaiškėjo 
teritorijos Afganistane, ar paskutinę turo dieną, lietuvai-
kaupimas aukso ir garbės tems laimėjus prieš Kijevo 
Sarajeve; apsimoka turėti im
periją, iš kurios gali semtis ko 
t r ū k s t a . , ^ . 

R. DIRVONIS 
NAUJOSE PAREIGOSE 

• • 

R i man ta s Dirvonis 

Rimantas Dirvonis, Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
auklėjimo ir sporto sąjungos 
(ŠALFASS) vykdomasis vice
pirmininkas, kooptuotas į 
PLB valdybą sporto ir specia
lių projektų vicepirmininko 
pareigoms. Rimantas Dirvo
nis jau daug metų aktyviai 
reiškiasi Akademinio skautų 
sąjūdžio, sportininkų ir LB 
gretose. 

LEDO RITULIO 
TURNYRAS BOSTONE 

Bostono sporto klubas 
"Grandis" kovo 31 d. pradeda 
ledo ritulio turnyrą Burling
ton Ice Palace, Burlington, 
Mass. Pradžia 9 vai ryto. Ban
ketas ir taurių įteikimas lai
mėtojams įvyks 7 vai. vak. So. 
Bostono Piliečių draugijos sa
lėje. 

Geri "hockey" žaidėjai 
Gediminas Pranckevi -

čius, Saulius Baronas ir Vy
tas Šulaitis pasižymi Cicero 
Stadijone vykstančiose "hoc-
key" (žaidžiama ant paprastų 
grindų be ledo) lygos žaidi
muose. Vytas Šulaitis išskirti
nai paminimas "Cicero Life" 
laikraštyje (sausio 22 d. laido
je) didele antrašte, pabrėžda
mas, jog jis savo komandai 
"Team Cicero" pelnė daugiau
sia įvarčių. Ši komanda jau 
užtikrino I-ją vietą B lygos pir
menybėse. 

IS LIETUVOS PADANGĖS 

P l a u k i m a s 
Romas Žulpa, vilnietis, 

Maskvoje vykusiose Sov. 
Sąjungos žiemos pirmenybėse 
krūtine greičiausiai nuplaukė 
200 m nuotolį per 2 min. 16,21 
sek. 

Fu tbo las 
Vasario 22 d. Vilniaus "Žal

gir io" futbolininkai Sov. 
Sąjungos taurės turnyro šešio-
liktfmalyje Adleryje rungty
niavo su Dušambės "Pamy
ro" komanda. Po pratęsimo 
vilniečiai laimėjo 2:0. Aštunt-
finalio rungtynes žais su Voro
nežo "Fakelu". 

š a c h m a t a i 
Ok. Lietuvos šachmatų rink

tinė sėkmingai rungtyniavo 
septintose Sov. Sąjungos ko
mandinėse šachmatų susira-
šinėjant pirmenybėse. Lietu
viai po 149 partijų surinko 100 
taškų ir kol kas pirmauja. 
Šimtąjį tašką lietuvių rinkti
nei pelnė J. Butkus, sužaidęs 
lygiomis su adzerbaidžaniečiu 
M. Ulanpvskiu. Turnyras 
baigsis liepos mėn. 

"Dinamo" - 64:60 (31:31). Vi
sos krepšininkės, išskyrus An
gelę Rupšienę, dėl Sov. Sąjun
gos čempionato kovojo pirmą 
kartą. Bronzos medaliai įteik
ti "Kibirkšties" trenerei Ange 
lei Rupšienei, Ramunei Šid
l a u s k a i t e i , G r a ž i n a i 
Jančiauskienei, Vidai Beselie-
nei, Inai Andrejevai, Gintarei 
ir Ramintai Grikštaitėms, Lo
retai Gyraitei, Jūratei Turaus-
kaitei. Gražinai Červekovai-
tei, Loretai Virbickaitei, 
Vitalijai Tuomaitei. Laimėji
mą nulėmė žaidimo paskuti
nėse minutėse R. Šidlauskai
tės 3 kartus iš tolo pataikyti 
metimai. 

Kauno "Žalgiris", turįs 15-
ka pergalių. Sovietų Sąjungos 
aukščiausios lygos vyrų krep
šinio čempionate dėl aukso 
medalių ir vėl kovojo (kaip ir 
pernai) prieš Maskvos CASK, 
turintį 16-ka pergalių. 

Pirmasis susitikimas įvyko 
Kaune vasario 28 d. Revanši-
nės rungtynės vyko Maskvoje 
kovo 2 d. Jei reikėtų trečiųjų 
papildomųjų rungtynių, jos tu
rėjo įvykti Maskvoje kovo 3 d. 

Kas ir kokiu santykiu lai
mėjo, dar neturime žinių. Ži
nome tik, kad kauniečiai la
bai ruošėsi šioms rungtynėms. 
Įtemptai jų laukė ir visa Lie
tuva. 

Šachmatai 
P R A S I D Ė J O 

KASPAROVO IR 
SMYSLOVO 
DVIKOVA 

Vilniuje kovo 9-tą dieną 
prasidėjo dvikova tarp Gario 
Kasparovo ir Vitalijaus Smys-
lovo išspręsti, kuris šią vasa
rą susirems su pasaulio meist
ru Anatolijumi Karpovu dėl 
pasaulio karūnos. Numatyta 
sužaisti šešiolika partijų. Mo
terų pirmenybėse atitinkamos 
varžybos tarp L. Semionovos 
ir 1. Levitinos prasidėjo kovo 
6-tą dieną Sočyje. 

Garis Kasparovas, 20 m., 
gyvena Baku mieste, Azerbai
džane, prie Kaspijos jūros. J i s 
studijuoja englų kalbą ir lite
ratūrą. Aišsu, jis daugiausia 
laiko skiria šachmatams. Šiuo 
metu jisai yra aukščiausiai 
įvertintas šachmatininkas pa
saulyje - 2710. 

G. Kasparovas ne pirmą 
karta žaidžia Vilniuje; prieš 
aštuonerius metus jis tenai 
dalyvavo pionierių varžybose. 
Šachmatuose jis sparčiai bren
do. Būdamas šešiolikos metų, 
jis tapo jauniausiu pasaulio 
didmeisteriu. Tais pačiais me
tais jisai iškovojo pasaulio 
jaunių čempiono vardą. 

Užpernai G. Kasparovas, 
laimėdamas tarpzoninį turny
rą, pateko į aštuonetą preten
dentų j pasaulio meistro var
žovus. J i s ketvir t f inalyje 
įveikė didmeisterį A. Beliavs-
kį ir pusfinalyje nugalėjo bu
vusį pasaulio meistro varžovą 
V. Korčnojų. 

Garis Kasparovas yra nu
galėjęs ir mūsų tarptautinį 
meistrą Algimantą Butnorių 
1979 m., nors daugkartinis 
Lietuvos Čempionas tada bu
vo dukart už jį vyresnis. G. 
Kasparovas žaidė ba l t a i 
siais. 

1. d2-d4 2g8-f6 
2. c2-c4 e7-e6 
3. 2gl-f3 
Šis paskutinis ėjimas anks

čiau rodydavosi, tik kada bal
tieji siekdavo lygiųjų, tačiau 
G. Kaparovas pastaraisiais 
metais savo žaidimuose įrodė, 

kad po 3...b7-b6, 4. a2-a3 bal
tieji gali vykdyti juodiesiems 
pavojingą plėtotę valdovės 
sparne. Londone V. Korčno-
juB šiame tęsinyje sėkmingai 
gynėsi, tad G. Kasparovas 
pradėjo žaisti sau neįprastą 
Katalonišką partiją. 3. g2-g3, 
kuria tačiau laimėjo keletą le
miamų žaidimų. Tai rodo, kad 
G. Kasparovas nesiverčia vien 
atidarymais. 

A. Butnorius pasirinko retą 
tęsinį, kurį ir V. Smyslovas ne
seniai pavartojo Londone. 

3... Rf8-b4 
4. Žbl-d2 0-0 
5. e2-e3 b7-b6 
6. Rfl-d3 Rc8-b7 
7. 0-0 d7-d5 
8. a2-a3 Rb4-d2 
9.Rcl-d2 Žb8-d7 
10. c4-d5 Rb7-d5 
11. b2-b4 c7-c5 
12. Bal-cl c5-d4 
13. Žf3-d4 Žd7-e5 
14. Rd3-a6 Žf6-e4 
15. Rd2-el Vd8-g5 
Šiuo puolimu G. Kasparo

vas tiksliai ir tvarkingai susi
tvarko. 

19H4-tųjų mrtų Sov Sąjungos motrrų krfpšm;o eū I. (hrniU- I. I>-\-vni< - k o m a n d o s gydyto-
i*empion;itf bronzos mfHahus iairn»:,jo V-.lrv.iun j a ^ [ V:rh: *.•..'•• ' •• '•- kova i t e I Andrėje 
"Kibirkštis I eil IA k V l u o m a i s . R < mk4?ai va. ' - .!>in<\.-ii]<k;»-n.- K ^ : auakai tė . A KupAie 
te , G. Grikštaitė . -J Turauskaitė V Beeelienė. II nė ir vyr. treneris V. Kanapkis . 
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16. f2-f4! Vg5-g6 
17. f4-e5 Že4-c5 
18. Rel-g3 Žc5-a6 
19. Žd4-f5! 

Baltieji žymiai geriau stovi. 
Juodųjų figūros nerangiai iš
dėstytos. 

19. Ba8-e8 
20. 2f5-d6 Be8-e7 
21. Bfl-f4 h7-h5 
22. e3-e4 Rd5-a8 
23. Rg3-h4 Be7-d7 
24. Bcl-c3 Vg6-h6 
2 5 . V d I - f l Za6-c7 
26. Bc3-f3! f7-f5 
27. e5-f6 Bd7-d6 
28. f6-f7 Kg8-h7 
29. Rh4-e7 ef>e5 
30. Re7-f8 e5-f4 
31. Rf8-d6 Vh6-d6 
32. Vfl-d3! Vdf>e7 
33. Vd3-c4 Kh7-h6 
34. Bf3-f4 Žc7-e6 
35. Vc4-c8 Ve7-d6 
36. Vc8-h8 Kh6-g6 
37. f7-f8(Z) Ze6-f8 
38. Vh8-f8 Vd6-dl 
39. Kgl-f2 Vdl-d2 
40. Kf2-g3 Vd2-el 
41. Kg3-h3 

. -
Ir juodieji pasidavė. 1-0. 

Andrius Kulikauskas 

MIRTIS P O 
MOKYKLOS FUTBOLO 

RUNGTYNIŲ 

Kalifornietis Brent Janulis 
iš Thousand Oaks, Calif., neti
kėtai mirė po mokyklos futbo
lo rungtynių. B. Janulis krūti
ne užblokavo spirtą sviedinį. 
Sviedinio smūgis, atrodo, įlau
žė krūtinės kaulą. 

FUTBOLAS 
SVETUR 

Prancūz i j a 
Prancūzijoje didieji futbolo 

klubai su pasitikėjimu laukia 
šią vasarą čia įvyksiančių Eu
ropos kraštų baigminio rato 
pirmenybių. Paryžiaus, Lenz, 
Strassburgo, St. Etiėnne, Lyon , 
ir Marselle miestų pagrindi
nių futbolo klubų stadijonai 
yra atnaujinami arba pasta
tomi nauji, kaip Nantės stadi-
jonas. Šios statybos ir remon
tai yra pusiau apmokami 
Prancūzijos futbolo Sąjungos 
ir jie vėliau paliks čia minė
tiems futbolo klubams. Ateitis 
š i am sportui Prancūzijoje 
daug žadanti. Nors bilietų kai
nos per paskutinius dvidešimt' 
metų padidėjo dvylika kartų, 
tačiau po sėkmingo Prancūzi
jos rinktinės pasirodymo pas
kutinėse Pasaulio futbolo pir
menybėse pakilo ir žiūrovų 
skaičius čia rekordinis buvo 
1976-1977 metais 4.29 mil. 

Prancūzija pasiruošiamose 
rungtynėse, prieš prasidedant 
baigminio rato varžyboms žai
džia prieš Airiją, Angliją, Aus
triją, V. Vokietiją ir Škotiją. I 
baigminio rato varžybas Pran
cūzija pateko kaip šeiminin
kė, be kvalifikacinių varžybų. 

V. Krikščiūnas 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 YV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VUAY 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; sėst tik susitarus. 

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS 
• I -2709 VVest 51st Street 

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

Oh 73S-4477. Du. 246 0067 arta 246-6581 

DR. L OECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS V12INAS 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą. 

Ots tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 
o—8: antr 12 —o. oenkt 10—^2 1—o 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K S A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-S527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132-S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, IH; 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarirrj 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

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

Valandos pagal susitarimą 

Tel. REliance 5-1811 
DR. DTALTER J. KIRSTU K 

Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai : pirm. antr . ketv ir penkt 
nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 vai vak 

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOIA 

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

Valandos pagal susitarimą — Pirm , 
antr, trecV, ketv ir Jestad 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Rooerts Road 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. FKANK PLECKAS 
(Kalba lietuviukai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71s» St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta trec\ 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 $o. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai vak. 
išskyrus trec §est 12 iki 4 vai popiet 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 VVest 7lst Streer 

(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 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTŲ PC'SLĖS IR 

PKOSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 n.o. ir ketv. 2-5 p.p 
Sešt. paga! susitarimą. 1 

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

OH IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIU IK VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3100 *V 81tt Street 

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

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 « • * 7 1 * ftre* 
Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 506-3166: namu 381-3772 

OR. PETRAS 1LI0IA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S *Vest 63rd Street 
Vai.: pirm., antr ketv ir penkt. 

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 



Kieno tokia šneka? — 

APIE JUODUS 
IR KITUS 
VARGUOLIUS (II) 
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"Juodieji civilinių teisių gy
nėjai, kunigai, politikieriai, o 
taip pat ir baltieji liberalai 
renkasi masiškai pasmerkti 
balto policininko, teisėtai ar 
neteisėtai nušovusio juodį. Bet 
jie nejaukiai tyli dėl daugumą 
juodųjų bendruomenių ka
muojančių žmogžudysčių, 
žiaurybių, prievartavimų, ver
čiančių senesnio amžiaus žmo
nes gyventi nuolatinėje bai
mėje ir atimančių galimybę 
bet kokiam tų kvartalų ekono
miniam išsivystymui", dėsto 
autorius, kurio tapatybės dar 
kol kas neatskleidėme. 

Jis priduria, jog koks nors 
"pusiau rafinuotas" juodųjų 
intelektualas čia galėtų tvir
tinti, kad juodąjį kriminalinį 
elementą šitaip elgtis verčian-
ff "visuomenė". Kitaip ta
riant, "kipšas" pakišęs mintį 
vieniems juodžiams terorizuo
ti kitus ("the devil made him 
do it"). Bet tuo atveju, tęsia 
autorius, gal kipšas taip pat 
siundo ir baltosios rasės nu
sikaltėlius, kurie skriaudžia 
savo kaimynus. "Jei taip, — 
sako jis, — tai mums visiems 
reikėtų tą kipšą pagauti ir jam 
gerai išperti kailį". 

Bet kur tą kipšą rasti, ir 
kaip tai padaryti? 

Autorius sako, kad čia rei
kėtų iŠ pagrindų reformuoti vi
są teisėtvarkos sistemą. Bet 
tam jis neduoda daug vilčių ir 
todėl siūlo apgultųjų kvarta
lų gyventojams patiems susior
ganizuoti į savisaugos būre-

/ liūs apsiginti nuo barbarų. 
Tačiau vien fizinės savigi-

; nos neužtenka. Yra ir kitų bar-
,bai-ų "velniško elgesio" prie-
"Žasčių — ir kovos su juo 

5 priemonių. Pvz., suminėjęs 

duomenis, rodančius, jog 
: Amerikoje viešasis švietimas 

eina velniop (pusiau beraščiai 
mokytojai j pasaulį išleidžia 

. mokinius, nesugebančius per
skaityti jų pačių baigimo dip
lomą), autorius rašo: 

"Šie faktai perša išvadą, 
kad juodieji (o taip pat ir bal
tieji) gauna niekam tikusį auk
lėjimą, kas verčia stebėtis, ko-
"dėl susirūpinę asmenys 
neužsipuola tų mokyklų, ku
rios diena iš dienos žudo jau
nųjų negrų dvasią. Šiandie
nos liberalai ir socialiniai 
geradėjai kažkodėl laiko už
čiaupę burnas dėl vargingiau
siems sluoksniams teikiamų 
sugedusio švietimo patarnavi
mų. Jie netgi piestu stoja 
prieš kiekvieną efektyvesnį 
pagerinimą, kuris į švietimo 
sistemą įvestų konkurencinį 
momentą ir per tai padidintų 
jos našumą, pvz. mokyklų raš
tinėse išperkami certifikatai 
arba mokestiniai kreditai už 
vaikų leidimą į privačias mo-

i 

lemos juk yra ta, kad valdinių 
mokyklų mokytojai ir ad
ministratoriai gauna atlygini
mus ir algos pakėlimus visai 
neatsižvelgiant į tai, ar jų auk
lėtiniai ką nors išmoksta ar 
ne". Valdiškoji švietimo siste
ma "egzistuos nepaisant to, ar 
ji tinkamai paruošia mūsų vai
kus, kadangi ji per mokesčių 
s i s temą ga l i p r i v e r s t i , 
kad mes ją remtume. Parapi
nės ir privačios mokyklos to 
liuksuso neturi — jos laikosi 
tėvų dėka. O tatai reiškia, kad 
jos subankrutuos, jeigu jos ge
rai neatliks savo darbo". 

Užtat autorius ir siūlo, kad 
uisų mokyklų tėvams būtų su
teikta daugiau finansinės 
kontrolės. Jiems galėtų būti 
valstybės išduodami minėti 
certifikatai ("vouchers"), kurie 
padengtų* bent dalį moksla-
pinigių, reikalingų mokyklai 
išsilaikyti. Tokį certifikatą tė
vai galėtų nukreipti į bet ku
rią — viešąją ar privačią "mo
kyklą, kuri, tėvų nuomone, 
teiktų jų vaikui geriausią išsi
mokslinimą". Tuo būdu valdi
nės ir privatinės mokyklos 
pradėtų savitarpy konkuruoti 
dėl mokslapinigių, o tai reikš
tų, kad jos turėtų pasitempti. 
"Administratorius ar mokyto
jas nebegalėtų, kaip ligšiol, ig
noruoti tėvų pageidavimus ar 
nusiskundimus, nepatarda
mas nuostolio sau. Tėvai, 
nepatenkinti mokyklos patar
navimais, turėtų teisę iš tos 
mokyklos vaiką atsiimti i r per 
tai sumažinti jos pajamas". 

O kad net ir lušnynuose 
įmanoma išlaikyti puikią mo
kyklą, rodo jau dabar žymi ta
pusi čikagietė Marva Col-
lins. "Jos mokykla, įrengta 
antrame ir trečiame jos namo 
aukšte, pabrėžia discipliną, 
kietą darbą, mokslo pagrindų 
įdiegimą, meilę gerai lektūrai. 
Juodieji mokinukai pas ją 
skaito, rašo ir skaičiuoja pa
gal bendrą jų metų lygį a r net 
keleriais metais pažengę į prie
kį". Nusistebėjęs, jog net 10, 
11 ir 12 m. vaikai toje mokyk
loje deklamuoja jau Dantę ir 
Šekspyrą, autorius daro išva
dą, kad jos pasisekimas liudi
ja štai ką: 

"(1) juodieji gali pasiekti pa
žangumo moksle be vaikų 'au-
tobusiavimo', (2) tokio pažan
gumo pasiekti galima be 
milžiniškų viešųjų fondų išlai
dų, ir (3) juodųjų Chicagos tė
vų veržimasis savo vaikus to
je mokykloje užregistruoti 
įrodo jų nepasitenkinimą sta
čiokiška oficialiosios švietimo 
sistemos vadovybe, sistemin
gai ardančia jai patikėtų auk
lėtinių gyvenimą". 

Kieti žodžiai — ir aktualūs! 

Šv. Tėvas Jonas Paulius II su Grandinėlės dalimi po audiencijos šv. Kazimiero sukakties minė
jimo proga. 

ŠVENTOJO TĖVO 
JONO PAULIAUS II KALBA 

3 dieną Vatikane Pasakyta lietuviams audiencijoje kovo 
Kalbą p r a d ė d a m a s Sven 

t a s i s Tėvas k r e i p ė s i lietu 
v i ška i : 
Brangūs Broliai ir Seserys! 

Tol iau k a l b ė j o ang l i ška i : 
Labai malonu šiandien 

sveikinti lietuvius iš visų 
pasaulio kraštų, kurie atvy
kote į Romą paminėti penkių 
šimtų metų sukatj nuo švento 
Kazimiero — Lietuvos Globėjo 
— mirties. Nors dabar jūs 
gyvenate šalyse už Lietuvos, 
jūs esate vienijami protėvių 
bendro paveldėjimo. Jūs esate 
lojaliai vieningi ir su savo 
broliais ir seserimis jūsų 
kilmės šalyje, kurie negali būti 
čia su mumis. Daugelis jų 
kartu su vyskupais šiandien 
švęs Vilniuje, kur per šimtme
čius yra garbinamos švento 
Kazimiero relikvijos. Dvasioje 
ir maldoje junkimės su jais, 
prašydami švento Kazimiero 
ypatingo užtarimo Lietuvos 
žmonėms ir visai tautai. 

Daug lietuvių nuo devynio
likto šimtmečio ir ypač po 
paskutinio pasaulinio karo 
turėjo apleisti savo tėvynę dėl 
daugelio priežasčių. Kai jie 
emigravo į naujas šalis, išsine
šė su savimi savo dvasinius ir 
kultūrinius turtus, ypatingai 
švento Kazimiero garbinimą. 

meninių bendruomenių, pava
dintų jo kilniuoju vardu. 
Jaunimo organizacijos, kaip 
Lietuvos Vyčiai, lietuviai 
skautai šventą Kazimierą 
pasirinko savo globėju. Bažny
čia tapo palaiminta, įstei
giant švento Kazimiero seserų 
kongregaciją, Marijonų ir 
Pranciškonų provincijos pasi
vedė ypatingai jo globai. Čia 
Romoje veikia Pontifikalinė 
Švento Kazimiero kolegija, 
kuri švento Kazimiero vardu 
ruošia lietuvių kilmės jaunuo
lius kunigystei Bažnyčios 
tarnyboj. Tai liudymai, kad 
šventasis Kazimieras yra tvir
tas ryšys tarp gyvenančių 
tėvynėje ir lietuvių už Lietu
vos. 

Prieš šimtus metų Bažnyčia 
paskelbė Kazimierą šventuoju 
ir pastatė prieš mus ne tik, 
kad jį garbintume, bet kad 
mes galėtume pasekti jo hero
jiškas dorybes ir jo šventumo 
pavyzdį. Jo gilaus tikėjimo ir 
pamaldumo liudymas turi 
ypatingos reikšmės ir mums 
šiandien. Jaunimui jis patei
kia įpareigojantį šaukimą. Jo 
s k a i s t u s i r p a m a l d u s 
gyvenimas rodo jums kelią 
jūsų tikėjimą praktikuoti 
drąsiai ir uoliai, atmesti 
apgaulingus visuomenės 

Yra daug religinių ir visuo- modernaus laisvumo vilioji

mus, bet gyventi savo įsitikini
mais be baimės su pasitikėji
mu ir džiaugsmu. 

Jo gyvenimas parodo mums 
taip pat krikščioniškos šeimos 
svarbą. Kazimieras buvo vie
nas iš dvylikos vaikų ir nuo 
ankstyvos jaunystės jautė, 
kad kiekvienas vaikas yra 
ypatinga Dievo dovana ir kad 
šeima ar tėviškė, pastatyta 
ant Dievo meilės, yra tikrai 
didelės vertės perlas. 

Vyrai ir moterys vienuoliai 
gali šventam Kazimiere rasti 
pašvęsto gyvenimo įkvėpimo, 
prisimindami, kaip jis pasi
rinko celibato gyvenimą, kaip 
visame jis pasivedė Dievo 
valiai, su švelnia meile 
pasišventė Švenčiausiai Mari
jai ir įprato karštai garbinti 
Kristų Švenčiausiame Sakra
mente. Visiems jis. buvo švie
čiantis pavyzdys neturto ir 
pasiaukojančios meilės betur
čiams ir reikalingiems pagal
bos. 

Brangūs lietuviai — sūnūs ir 
dukterys, švenčiantieji švento 
Kazimiero mirties 500 metų 
sukaktį, kreipiuosi į jus 
ypatingu būdu: išlikite vienin
gi solidarume su Bažnyčia 
jūsų kilmės šalyje. Ten 
gyvenantieji jūsų broliai ir 
seserys susirūpinę žiūri į jus 

savo skausmuose ir džiaugs
muose, jų gyvenimo kasdieni
niuose sunkumuose. J ie 
brangina jūsų pagalbą. Jie 
pasitiki jūsų maldomis. Būki
te tvirti skelbiant įgytą 
krikščionių tikėjimo dovaną, 
prisimenant, kaip jūsų protė
viai tai brangino ir gynė net 
iki kraujo praliejimo. Ateikite 
pagalbon tiems gyvenantiems 
Lietuvoje, karštai melsdami 
Dievą ir juos pavesdami šven
to Kazimiero globai. Labiau už 
viską maldoje paveskite juos 
mūsų Viešpačiui ir Atpirkėjui, 
visokios drąsos ir vilties šalti
niui. 

Jus taip pat raginu rūpes
tingai saugoti daugelį reli
ginių ir kultūrinių tradicijų, 
kurias paveldėjote. Jūsų kultū
roje atsispindi tikroji Lietuvos 
siela ir ta kultūra labai padėjo 
istorijos eigoje Evangelijos 
vertybes perduoti iš kartos į 
kartą. Taigi, likite ištikimi 
jūsų religiniam ir kultūriniam 
paveldėjimui. Juo teisingai 
didžiuokitės. Laikykite tai 
pagrindu jūsų jaunimo auklė
jime, siekdami juos išauklėti 
lojaliais Bažnyčios sūnumis ir 
dukterimis. Ir jus kviečiu 
jungtis su manim maldoje, 
kad atsirastų daugiau pašau
kimų kunigystėn ir vienuoli
niam gyvenimui. Dievas tepa-
šaukia daug jaunų jūsų 
žmonių gyvenimui su džiaugs
mu tarnauti kunigystėje ir 
vienuolių gyvenime. 

Laimingu sutapimu šie 
švento Kazimiero mirties 500 
sukakties metai yra šiais 
Atpirkimo šventaisiais metais, 
visai Bažnyčiai malonės 
metais, įvykis visus mus 
šaukiantis į atsivertimą ir 
dvasinį atsinaujinimą. Šven
tas Kazimieras teįkvepia jus 
įgyti gausiai ypatingų Jubilie
jaus malonių.Teparagina jo 
pavyzdys vis uoliau siekti 
šventumo ir vis gilesnės Kris
taus Atpirkėjo meilės. 

Visiems jums šiandien čia 
esantiems, jūsų šeimoms, 
giminėms ir visiems Lietu
voje, besistengiantiems gyven
ti krikščionišku tikėjimu, iš 
širdies teikiu apaštališką 
palaiminimą. 

(Šis ver t imas y ra beveik 
žodinis. Toliau kalbos lietu
v i ška dalis.) 

P o šios kalbos , pasakytos 
angl iškai , šven tas i s Tėvas 
užbaigė l ietuviškai: 

Gyvai raginu jus gyventi 
tikėjimu, saugoti savo kultūrą 
bei papročius. Tai iš praeities 
gauti turtai. Juose yra Lietu
vos dvasia. Jūsų tėvų sukurtą 
kultūrą, laikui atėjus, per
sunkė Evangelija. Visa tai 
saugokite. Didžiuokitės tuo. 
Savo jaunimą auklėkite šioje 
dvasioje. Siekite įkvėpti savo 
sūnums ir dukterims ištiki
mybę Bažnyčiai. 

šia proga prašau jus kartu 
su manimi maldauti Dievo 
pašaukimų į kunigus ir 
vienuolius, žavingai tarnybai, 
kūnus ypač šiandien reikia 
Bažnyčiai ir jums patiems. 

Šis penkių šimtų metų nuo 
šventojo Kazimiero mirties 
minėjimas laimingu sutapimu 
vyksta Šventaisiais Atpirki
mo, visai Bažnyčiai malonės 
metais. Kviečiu davsmiai 
atsinaujinti ir atsiversti . 
Teuždega j u s š v e n t a s i s 
Kazimieras įsigyti Jubliejaus 
gausių malonių. Jo pavyzdys 
tegu įkvėpia jus labiau siekti 
šventumo ir vis karšiau mylė
ti mūsų Atpirkėją Kristų. 

Jus visus čia esančius, jūsų 
šeimas ir artimuosius, o ypač 
Lietuvoje dėl tikėjimo kovo
jančius, apaštališka galia 
dabar tėviškai laiminu. 

VYSKUPO VINCENTO 
BRIZGIO visų lietuvių vardu 
pasakytas įžanginis žodis: 
Šventasis Tėve, 

Mes lietuviai, susirinkę čia 
iš įvairių kraštų, dėkojam 
Jūsų Šventenybei visa mūsų 
širdimi už pakvietimą švęsti 
su Jumis Romoje, Krikščiony
bės centre, šį Jubiliejų, minint 
500 metų mirties sukaktį šven
to Kazimiero, Lietuvos Globė
jo. 

Ši šventė yra didelis 
džiaugsmas visiems lietu
viams. Tačiau mes jaučiame 
liūdesį, kad mūsų brolių ir 
seserų iš Lietuvos nėra čia su 
mumis šiame susitikime su 
Jūsų Šventenybe. Bet mintimi 
ir malda mes esame kartu su 
vyskupais, kunigais, vienuo
liais ir pasauliečiais, kurie 
šiandien švenčia prie švento 
Kazimiero karsto Vilniuje. 

Lietuviai \ isame pasaulyje 
iškilmingai mini šventąjį 
Kazimierą visus šiuos metus. 
Šventėse, kurios kai kur jau 
įvyko ir kurios ateityje vyks, 
mes d ž i a u g i a m ė s , kad 
pasauliečiai, ypač mūsų inteli
gentai ir jaunimas dalyvauja 
aktyviai ir gyvai. 

Ši istorinė proga yra svarbi 
lietuvių tautai, kuri garbina 
šventąjį Kazimierą kaip jų 
Globėją, lenkų tautai, kurioje 
jis taipgi gyveno ir kuri jį taip 
pat garbina ypatingu būdu, ir 
visai katalikų Bažnyčiai. 
Pasistengta daugelyje šalių 
geriau supažindinti žmones su 
šio didžio Šventojo gyvenimu 
ir įkvėpti žmones pasekti jo 
dvasia ir dorybėmis. Mes tiki
mės, kad tai bus sėkminga 
priemonė pažadint i tikrą 
atsivėrimą ir brandinti vaisius 
šių Atpirkimo Šventųjų metų. 

Šia proga mes pasinaudo
jame Jum užtikrinti visų 
lietuvių ištikimybę ir lojalu
mą Bažnyčiai ir Apaštalų Sos
tui ir nuolankiai prašome Jūsų 
Šventenybę jūsų Apaštališko 
palaiminimo. 
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teiktų neturtingiems tėvams 
tą pačią galią, kuria naudoja
si viduriniosios klasės tėvai: 
būtent, galią pasirinkti kito
kią mokyklą nei tik valdišką. 
Bet ar žinote, ką apie pasirin
kimo galimybės įvedimą sako 
juodieji 'vadai'? š ta i kun. 
Jesse Jacksonas tarė: 'Neva
lia apleisti viešųjų mokyklų'! 
Po to, kai jis man tą pasakė, 
sužinojau, kad jis pats jas ap
leido: jis saco vaikus siunčia į 
privačias mokyklas! 

"Išvadai galima tik tiek pa
sakyti: juodųjų (ir daugelio 
baltųjų) karjerinius šansus su
žlugdo mokyklos. Kol mes to 
nepakeisime, maža vilties 
stabiliai progresuoti ir tiksliai 
susidoroti su rasine diskrimi
nacija". 

Anot autoriaus, išeitis iš ak-
ligatvio — daugiau "pasi
kliauti (1) tvarka ir respektu 
įstatymui mokyklose, (2) tėvų 
parama ir (3) mokytojais, ku
rie patys mokėtų skaityti, 
rašyti ir skaičiuoti". Bet tam 
reikia sugriauti "viešojo švie
timo monopolį". "Dalis prob-

sais atžvilgiais teisingi. (Bet 
turbūt bent Draugo skaityto
jai su jais per daug nesigin
čys!) Jie pasirodytų d a r įdo
mesni, jei atidengtume jų 
autoriaus pavardę ir asmens 
duomenis. Kos kas pasakysi
me tik tiek, kad visas ci tatas 
paėmėme iš straipsnių, pa
rašytų 1977, 1980 bei 1981 m. 
— taigi dar gerokai prieš tą iš
garsintą susijaudinimą-8U8i-
rūpinimą JAV švietimo padė
timi, kuris valstybiniu mastu 
pradėjo reikštis tik pernai. 

Kai kurie skaitytojai, be abe
jo, jau spėjo įtarti, kad šių 
minčių reiškėjas galėtų ir pats 
būti iš juodųjų tarpo (nors tur
būt ne Jesse Jacksonas! — ku
ris, beje. iš tų čia kritikuoja
mų sielos brolių' nėra pats 
blogiausias). Tačiau nuo tikro 
paslapties išdavimo vis tiek 
dar susilaikysime, nes mūsų 
autorius turi kai ko nelaukto 
pasakyti ir tolimesniais juo
dųjų ir šiaip neturtingųjų mi
zerijos klausimais. 

Bet apie tai — kitą sykį. 
m. dr. 

SU PALAPINE 
Į ACADIĄ 

G R A Ž I N A KRIAUČIŪNIENĖ 

Besiruošiant atvyko kita vanuša, iš jos pasipylė 
įvairių rasių vaikai, kurie tuoj pat pradėjo savo 
palapines statyti, nes jau lynojo. Bestebint s; vaiz
dą, prie mūsų priėjo anglė ir paklausė, kur galima 
gauti malkų laužui. Nurodėme. Susirinkusi visus 
vaikus, nuėjo į krautuvėlę. 

Mes žiūrim ir stebimės šia įdomia šeima Grįžę 
vaikai pradėjo malkas krauti į, mano manymu, 
neteisingą laužavietę. Nuėjau perspėti, kad Cia ne jų 
sklypas, bet sužinojau, kad dėl grupės gausumo turė
jo du sklypus nakvynei išsinuomoti. Padėkojo už 
perspėjimą ir pasiguodė, kad ant laužaviete? nėra 
grotelių, — sunku bus vakarienę išsivirti. Pasiūliau 
savo elektrinius puodus, jei nori. Atsakė, ačiū patys 
susitvarkys. Už pasiūlytą paslaugą po vakarienės 
vaikai atnešė mums arbūzo pasigardžiuoti. 

Temstant pradėjo vėl lynoti. Sukišę no?is prie 
televizijos, stebime „Planet or tbe Apes" ir žavimės, 
kaip puikiai tos visos beždžionės ir gorilos moka 
prancūziškai kalbėti. Net pati programa tarsi įgavo 
aukštesnį lygį! Toliau stebime pasikalbėjimą, spė
jam, su mokytojomis. Mano didžiausiam nustebimui 
viena moteris sudainavo „Toli prie jūros kranto", tik 
ne lietuviškai. Apie ką gi dainavo 6a lietuviško ilge
sio melodiją..? 

Kitą rytą tebelynoja. Pavalgę pusryčiu? žiūrim, 
kaip palapinėse po truputį vaikai pradeda knibždėti. 
Valandėlei praėjus, atėjo anglė ir paklausė, ar mano 

ankstyvesnių pasiūlymu dar vis gali pasinaudot. 
Mielai ją pakviečiau. Dar kelios minutės, ir po mūsų 
pastoge sugūžėjo visi septyni vaikai, maždaug 7-11 
metų amžiaus. Atėjo ir anglė dėže lašinių nešina. Su
pažindinus su vyriausia savo dukra, kiniete, suvertė 
apie 4 sv. lačinių į keptuvę ir paliko tą mergaitę 
šeimininkauti. Mergaitė nedrąsi, tačiau jaunesni 
Šeimos nariai, per daug nesivaržydami, papasakojo, 
kaip jiems sekasi kelionė, apgailestavo, kad mama 
labai lėtai važiuoja, parodė, kaip veikia jų radijas su 
morzės abėcėle ir t.t. 

Netrukus motina grįžo kiaušinienės kepti ir 
rūpinosi, ar vaikai manęs netrukdo. Atsakiau, kad 
nuo mažens pripratus prie didelės šeimos, vienas 
malonumas tiek svečių turėti. Vaikams išdalinus 
pusryčius, visi labai gražiai pasimeldė ir maistu 
nešini išnyko palapinėse. Likę prie kavos, su ja 
daugiau išsikalbėjome apie vaikus. Pasirodo tai 
septyni našlaičiai (du iš Peru, 3 iš Vietnamo ir 2 iš 
Kinijos;, vieni jos įsūnyti, kiti — globotiniai. Dabar 
atostogom keliauja į Novą Scotią. Vaikams gavus 
pilietybės dokumentus, planuoja juos nuvežti į 
Disney world. 

Atsisveikinę važiuojame toliau per ūkanotą orą. 
Apie pietus, pasiekus Quebeco miestą, kiek prasi 
giedrijo. Neturėdami smulkaus miesto žemėlapio, 
važiuojame daugiau kompasu orientuodamies, 
bandydami patekti į „citadel". Tai buvusi miesto 
tvirtovė, dabar restauruojama. Pasiekę senamiestį, 
susižavėjome šaligatvio užkandinėmis, tačiau nėra 
vietos sustoti. Gerai išmalę rajoną, viename maža
me skersgatvyje radom vietos vanuškai. Apsidžiau
gėm ir išlipę dairomės, kodėl tokia laimė. Pasirodo, 
pasistatėm prie protinės sveikatos klinikos, o toliau 
už sunkvežimio pasislėpęs ženklas su užrašu — 
„negalima čia automobilių statyti". Ką gi, ieškom 
laimės toliau, nors neiškenčiau Romą paerzinti, kad 

ir atostogose darbo užmiršti negali, lyg su radaru 
suranda savo profesijos vietoves. 

Pagaliau vanušką pasistatę prie restorano, lipa
me į kalną — į tvirtovę. Prieš akis įspūdinga akme
nų sumūryta siena, dideli vartai. Bet koks nusivyli
mas! Už vartų ne pilis, bet didžiuliai moderniški 
dangoraižiai. Į šoną nuo dangoraižių tvirtovės 
parkas, kuriame užsiliko tik tvirtovės sienos — apka
sai. Parkas gražiai užlaikomas, kas nori, gali arklių 
tempiamais vežimėliais po senamiestį pasivažinėti. 
Tačiau mums pasitaikė labai neturistinis oras — 
stiprus vėjas ir vėl lietus. Skubame atgal ir važiuo
dami dairomės tų įdomių užkandinių. Tačiau nesise
ka. Pagaliau užsukome į paprastą užkandinę ir pirš
tus laižydami valgėme .,1a poule frisėe a Iš 
Kentucky". Protarpiais lietaus lydimi, šiaip taip iš 
miesto išvažiavome ir pagrindiniu greitkeliu pavaka
re pasiekėme New Brunswick provinciją. 

Pasivaikščioj imas jūros dugnu 
Ši provincija yra vienintelė oficialiai dvikalbė: 

viskas paaiškinama anglų ir prancūzų kalbomis. Tai 
labai padeda visiems turistams orientuotis kelio
nėje, o mums buvo progos tiksliai išmokti, ką kai 
kurie prancūziški žodžiai reiškia. Prieky turistų 
informacijos stoties pastatyta graži geležinė skulptū
ra — stilizuotas burinis laivas, šis laivas randamas 
provincijos vėliavos centre, o žemėlapyje pažymi 
visas provincijos stovyklavietes. Provincija taip pat 
žinoma, kaip geriausiai susitvarkiusi turistų nakvy
nės atžvilgiu — šioj stoty patarnautojos veltui patele
fonuoja ir užsako nakvynes privačiose stovyklavie
tėse. Valdiškose vietų iš anksto negalima užsisakyti, 
tačiau patikrina, kiek kurioje dar likę laisvų vietų. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. kovo mėn. 9 d. tos l ietuvių kultūriniame 
gyvenime, bet ir plačioje JAV-
bių ir Kanados išeivijos kultū
rinio gyvenimo istorijoje pa
liks labai ryškius pėdsakus. 

Nors Onutė ir Jonis žada ne
pasilikti šalia vietos lietuvių 
choro, bet vis dėlto jo pasi
traukimas iš dirigento parei
gų vietos lietuviuose ir, žino
ma, choristuose, kelia teisingą 
susirūpinimą, kas toliau tęs šį 
nelengvą, bet garbingą ir vie
ną iš ryškiausių išeivijos gy
venime darbų? 

P . S.: Esu didžiai dėkingas 
Onutei už kai kurias čia pa
skelbtas žinutes iš Jonio jau
nystės dienų. 

A. Sabalis. 

giai apvaldytu lyriniu sopranu 
greitai patraukė susirinkusių 
dėmesį ir širdis. Ji padainavo 
5 Juozo Gruodžio kompanuo-
tas lietuvių liaudies dainas. 
Pianinu akomp. J. Krauss. So
listė buvo pasipuošusi 
niais drabužiais. 

Lietuvos laisvės kovai remti 
aukų buvo surinkta 3,225 dol. 
Stambiausia aukotoja, kaip ir 
praeitais metais, Alina Zurie-
nė, paaukodama Tautos fon
dui (Vliko vad.) 1,000 dol. 

Cape Cod, Mass. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Jonas Adomaitis su žmona Onute 

MOSU KOLONUOSE 
Rochester, N. Y. 

JONUI ADOMAIČIUI 
IŠEINANT POILSIN 

• 

- Vasario pradžioje Jonas 
Adomaitis pasitraukė iš vie
tos lietuvių b-nė8 choro diri
gento ir vadovo pareigų. Ro-
chesterio lietuvių b-nės chorui 
jis priklausė nuo pat pirmųjų 
Rochesterin atvykimo dienų — 
1949 metų rudens. Jau 1949 m. 
* g s ė j o 8 d., Tautos šventės 
dieną, Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje ir vėliau minėjime 
pasirodė gana gausus choras, 
diriguojamas Jono Adomai
čio (Šv. Jurgio parapija ir Ro-
chesterio lietuviai, 81 psl.). 
Petrui Armonui, Šv. Jurgio 
l iet . kat. parapijos vargoni
ninkui perėmus choro diriga
vimą, Jonas Adomaitis ir jo 
gyvenimo palydovė, gražia
balsė Onutė, pasilieka choro 
aktyviais dalyviais. 1960 m. P. 
Armonui pasitraukus iš Šv. 
Jurgio parapijos vargoninin
ko pareigų, Jonas Adomaitis 
perima choro dirigento parei
gas , jose išbūdamas iki pasta
rųjų dienų. 

Jonas Adomaitis gimė 1919 
m. kovo 13 d. Žygaičiuose. 
Tauragės apskr. Kadangi tė
vas buvo vietos parapijos var
gonininkas, todėl ir sūnų dar 
vaikystės dienose pradėjo mo
kyti groti pianinu, akordeonu 
ir kitais muzikos instrumen
tais. Seserys, geros daininin
kės, tėvo ir Jono padedamos, 
sudarydavo vokalinius an-
sambliukus, kuriuose ir Jonas 
noriai dalyvaudavo. Baigęs 
mokytojų seminariją ir tik pra
dėjęs mokytojauti organizuoja 
vaikų chorelius. Buvo suorga
nizavęs šokių orkestrą ir jam 
vadovavo, grodamas akorde
onu. Hanau stovykloje buvo 
"Dainavos" chormeisteriu. 
Kompozitoriaus ir chorvedžio 
Broniau Jonušo, o vėliau Ste
po Sodeikos skatinamas ir pa
dedamas, vis tobulinasi muzi-
zikos dainų mene. Suorgani
zuoja vadinamą Kaimo kape
lą, kuri visai sėkmingai 
talkininkauja Dainavos an
samblio koncertuose. Mokyto
jaudamas Hanau lietuvių sto
vykloje buvo suorganizavęs 
gausų vaikų chorą, kuriam va
dovavo iki išvykimo j JAV. 
Grojo akordeonu ir Dainavos 
tautinių šokių grupėje, o taip 
pat buvo aktyvus talkininkas, 
palikęs istorijai žymius pėdsa
kus „Atžalyno" teatrui. 

Jo gyvenimo palydovė Onu
tė sako, jog nėra pastebėjus, 
kad Jonis, kaip ji jį vadina, 
trokštų garbės ar atlyginimo. 
Ksą didžiausias jam atlygini-

PAKILI 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

Š V E N T Ė 
Kaip kiekvieneriais metais, 

taip ir šiemet vietos lietuviai 
savo ir savo tėvų žemės nepri
klausomybės dienas paminėjo 
pakiliai, primįndanp drau
gams ir priešams, kad Lietu
va jau 45 metus vis tebeneša 
okupacines dienas. 

Vasario 16 d. 11 vai. ryte lie
tuvių atstovai buvo priimti 
miesto mero Thomas Ryan, 
kuris po Altos skyriaus pirm. 
Juozo Jurkaus trumpo žodžio 
įteikė proklamaciją, skelbian
čią Rochesterio miesto žmo
nėms, kad Vasario 16 d. yra 
Lietuvių diena, kad Lietuva, 
Estija ir Latvija jau 45 metai 
yra Sov. Rusijos okupuota, kur 
visos žmonių valstybinės ir 
tautinės teisės yra paneigtos. 
Vakare TV 8 kanai, žinių me
tu perdavė ir lietuvių atstovų 
atsilankymą pas miesto merą. 

Vasario 19 d. 11 vai. S v. Jur
gio parapijos bažnyčioje už 
mirusius ir gyvus Lietuvos 
laisvės kovotojus šv. Mišias 
atnašavo kun. Justinas Vaš-
kys, OFM, pasakydamas gi
liai išmąstytą patriotinį pa
mokslą. Mišių metu pakiliai 
giedojo trijulė B. Cypienė, 
Andr. Cieminis ir Vyt. Žmui-
dzinas Bethoveno kantatą žu
vusiems dėl laisvės ir liet. b-
nės choras, diriguojamas Jono 
Adomaičio, ar ne pirmą kartą 
pagiedojo čia girdimas Br. Bud-
riūno sukurtas giesmes (žo
džiai St. Ylos). Vargonais gro
jo R. Obalis. Prieš Mšias 
vėliavų įnešimui vadovavo 
Gudinąs Post legionieriai Vic-
toras Vaitonas ir Breitmanas. 
Mišių skaitinius skaitė dr. J. 
Laukaitis,j n., aukas nešė Aud
ra Alksninytė, Loreta Skučai
tė ir Zuzana Zlotkutė. Visos 
tautiniais rūbais pasipuošu
sios. 

3 vai. p.p. salėje iškilmingą 
minėjimą atidarė dr. Vladas 
Lelis, kviesdamas tautiečius ne
pamesti vilties dėl atgimstan
čios Lietuvos. Po JAV ir Lie-

pasirodydavo ne tik Rocheste- t u v o s himnų, kuriuos sugiedo-
rio lietuvių scenoje, bet aplan- J° * • • susirinkusieji, Audra 
kydavo ir gana plačiai išsis- Alksninytė perskaitė miesto 
klaidžiusias už šimtų mylių m e r o proklamaciją. Sveikini-
lietuvių b-nes Amerikoje ir kai- m o k a l l>as pasakė latvių ir kt. 
mynus Kanadoj. Ir tai nei cho- tautybių atstovai, 
ro vadovui, nei jo vadovauja- Dr. Juozas Sungaila, sve-

mas — darniai praskambėjusi 
lietuviška daina. Jo dainų re
pertuare vien tik lietuvių liau
dies ir lietuvių kompozitorių 
kūriniai. 

Atostogų metu daug keliau
ja. JAV-bes yra kelis kartus 
pervažiavęs, kelis kartus yra 
lankęsis ir ok. Lietuvoje. Jie 
yra vieni iš aktyviausių vietos 
lietuvių parengimų dalyvių, 
dažnai apsilankydami ir To
ronte. Nors pastarąjį dešimt
metį ir gyvena 50 mylių nuo 
Rochesterio, žaviuose Bristol 
kalnuose, apsupti kalnų, me
džių ir toliuose dingstančių 
slėnių, bet ir iš ten niekada, 
niekada juodviem nebuvo per 
toli Rochesterio lietuvių choro 
repeticijos, ar jo koncertai, o ir 
sava lietuviška bažnyčia. Jų 
namai yra perkrauti lietuviš
komis knygomis ir lietuviškų 
plokštelių rinkiniais. 

Energingo ir dainą mylin
čio žemaičio Jono Adomaičio, 
o taip pat ir jo vadovaujamų 
choristų dėka vietos liet. b-nės 
mišrus choras yra dalyvavęs 
visose Lietuvių dainų šventė
se tiek JAV. tiek Kanadoje, o 
taip pat su skambiąja daina 

JAV Lietuvių Bendruome
nės Cape Cod apylinkė vasa
rio 19 d. iškilmingai atšventė 
Nepriklausomybės paskelbi
mo šventę. Minėjimas prasi
dėjo 12 vai. Šv. Mišiomis Our 
Lady of Victory bažnyčioje, 
Centerville, Ma., kurias laikė 
ir jaudinanti pamokslą apie 
persekiojamą bažnyčią Lietu
voje pasakė vietos kunigas J. 
McLellan. Reikia pasidžiaug
ti, kad šios parapijos kunigai 
— klebonas J. Perry ir kun. J. 
McLellan — yra palankūs lie
tuviams ir komunistų perse
kiojamą Bažnyčią Lietuvoje 
gerai supranta ir objektyviai 
tą perduoda visiems parapie-
čiams — amerikiečiams, kurių 
šiose Mišiose buvo pilna baž
nyčia. 

Vietos laikraščio "Cape Cod 
Times" redaktorius Bill Breis-
ky, LB atstovų paprašytas, pa
rašė gražų vedamąjį straipsni 
apie Lietuvą, kaip ji karo aud
rose atsikūrė ir smulkiai iš
dėstė minėjimo programą. 
Praėjusią vasarą redaktorius 
Bill Breisky, kaip vienas iš 
dvylikos New England laik
raščių redaktorių delegacijos, 
lankėsi ok. Lietuvoje ir labai 
objektyviai ir plačiai aprašė, 
ką matė ir girdėjo, pastebėda
mas, kad "Soviet Lithuania is 
not Russia". 

Po pamaldų 1:30 vai. p. p. 
tos pat parapijos didžiojoje sa-
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ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6806 So. Kedtie Avenue 
Chicago, ™- 60829, TeL 778-8000 

miems choristams nesutrukdė 
po dėl kasdieninės duonos il
gų darbo valandų sueiti kar
tais per savaitę po du ar tris 

čias iš Toronto, savo paskai
toje peržvelgė ne tik dabartinę 
Lietuvos okupacinę padėtį, bet 
metė žvilgsnį ir į ateitį, pa

kartus į repeticijas, kad ge- brėždamas, kad kraštą gali
nau pasiruošus būsimam kon- ma pavergti, bet ne tautos 
certui. laisvės troškimą. 

Šiandien niekas nepaneigs, Meninėje dalyje išgirdome 
kad Rochesterio liet. b-nės cho- puikią, nors dar jauną, daini-
ras jo vadovo ir dirigento Jo- j ninkę Jūratę Vėblaityte-Lich-
no Adomaičio dėka ne tik vie- tenfield, kuri savo gražiu, ly-

-P>-

lėje įvyko pagrindinis minėji
mas, kurį trumpu žodžiu ati
darė vietos LB apylinkės 
pirmininkas Vladas Zidžiū-
nas. Atsistojimu buvo pagerb
ti žuvusieji dėl Lietuvos lais-

tauti- i vės. 
Įspūdingą kalbą lietuvių ir 

anglų kalbomis pasakė dr. inž. 
Jurgis Gimbutas iš Arlington, 
Mass. Dr. R. Šakalys perskai
tė rezoliuciją, prašant Ameri
kos vyriausybę remti ir ska
tinti žmonių teises ir laisvę 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je. Susirinkimas vienbalsiai ją 
priėmė. Po to sekė meninė da
lis, kurioje rašytojas ir meni
ninkas Jonas Rūtenis paskai
tė savo du naujus kūrinius. 
Cape Cod Filharmonijos or
kestro trio, vadovaujant Vy
tautui Rastoniui, pagrojo kele
tą kūrinių, tarp jų komp. 
Dvariono "Siuntė mane moti
nėlė". Trys jaunos sesutės, — 
Aida, 2ara ir Laisvyda Janu
laitytės, — pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, padekla
m a v o p o r ą e i l ė r a š č i ų . 
Minėjimas buvo baigtas su
giedojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Visai programai la
bai sklandžiai lietuvių ir ang
lų kalbomis vadovavo Ry-
mantė Janulaitienė. 

Po programos visus daly
vius mūsų ponios pavaišino 
skaniais priešpiečiais. 

Pagrindinės šeimininkės bu
vo Liusė Mineikienė, Elena 
Strazdienė ir Stasė Šlapelie
nė, o kepsnius gamino apie 12 
ponių. 

Kitą dieną minėjimą plačiai 
aprašė "Cape Cod Times" 
dienraštis pirmame puslapyje 
su spalvota.tautiniais drabu
žiais apsirengusia, Laisvydos 
Janulaitytės nuotrauka. Mi
nėjimo metu Lietuvos laisvi
nimo veiksniams buvo suau
kota apie 1,500 dol. 

P. S. 

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

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

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-8064 
asagsssa a-arjrjff'ag 5 S 3 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
10 — 20 — 30% pigiau mokisite ai 

ir automobilio 

FRANK ZAPOLIS 
TeL GA 4-8654 

3208}$ W . 96tfa Street 
>ooooooooooooooooooooooooo< 

Jeigu mes nebūtume bend
rojo Tėvo Dievo vaikai, mes 
tebūtume tik neteisėtų vaikų 
rasė. 

F. Sheen 

Darbo 
Nuo 9 •. ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą. 
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ZENONAS BALGHUNAS 
ADVOKATAS 

Pipel & Associates 
5836 S. PukasUBd. 

TEL. — 767-0455 

no t iki t vaL vakaro 
Kitu laiku susitarus. 

Trečiadieniais uždaryta 

M O V I N G 
ŠERĖNAS pm klausto baldui ir kitus 
daiktus. Ir ii toli miesto leidimai ir 
pifam apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — WA 54068 

UMJOttOJAMA — FOB BENT 

IsNUOM. 4 kamb. butas vyresnio am
žiaus asmenims, Marųuette Pko. apy
linkėje. Skambint vakarais telef. — 

ESKO PIRKTI NAMŲ 

REIKIA NAMŲ 
Turiu kelias Seimas, kurios nori pirk
ti Manjuette Parke ar į vakarus 1, 2 
ar 3-jų butų namus. Jei norite parduo 
ti aš veltui namą įvertinsiu ir susite 
rus minėtus pirkėjus atvesiu. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TEI 778-6016 

R E A L E S T A T C 

X)OOOO0O0O0OOOOO00O0OOOOO<X 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
2M6 W. 60 S t , teL 776-1486 
KXXXX)OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
ii mūsų sandelių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2601 W. 66 Ct, Chicago, O. 80629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Vabmtmas 

A. VILIMAS 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 a i t e 376-5996 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAMS. 

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

3-JU 
gus. 

botų marinis. Garažas. Nebran-

Didalis gražiai įrengtas bungalo. Pui
ku didelei seimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
TeL 436-7878 

IHIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUUtlIlII 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymui 

Namo pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzfe Ave, — 778.2233 
• l l l l i i iu i imni»» > M . . . . . .^ .w M . M . . r f r r n | 

pootet 
kamanų mūr. 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
MASTER PLUMBING 

J.&J. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithnanian Plaza Oourt 

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

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Bialka, R P n . 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tes. Karšto vandens tankai. Flood 
coutroL Užsikimšę vanadžiai išvalo, 
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 686-2960 

>ooooooooooooooooooooooooo< 

PASSBOOK 
SAVINGS-

• M I M for 
lUOil I * finsincliHI • 

AT 0UI 10W laTB 

Mutual Federal 
Savinas and Loan & 

2212 WE3T CCRMAK ROAO CHICAGO, ILL. 60606 
Peter Kaisnauskas, Pres. Tel 847-7747 

I musji asa.1W.frl .S-4 Ttmr.S-S M t . t » l 1 

SF.RVING CHICAGOLAND SINCE1965 I 

• •-»-< 

VALO 
KILIMUS 1B BALDUS 

Plauname b? vaškuojame 
visų rOJtą grindis 
B U B N Y S 

TeL — B E 7-5168 

oooooooooooooooooooooooooo 
MA. Š I M K U S 

INCOME TAX SERVICE 
NOTARY PUBUC 

4M6 S. Maplevood — TeL 254-7480 
Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybes prašy
mai ir kitokie blankai. 
•oooooooooooooooooooooooooo 

B^S^35ĮĮ5S5Į 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NED AS, 408f Archer Avenue 
Chicago, IL S06S2. TeL 927-8SS0 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiMiiiii' 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar ii koko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
ils , skambinant po 6-os vaL vakaro. 

Telef. — 476-S960 
ininiimiiniiiiiiiiiiimiiiiimiiMiimiiiii 

Perskaitę "Drangą' 

kitiems pasiskaityti. 

duokite 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 
Jonas Adomaitis prie vargonų 

Atdaras apžiūrėjimui 
nuo 1 iki 3 vaL 

6242 S. Albany — 8 
o — 

Atdari apžiūrėjimui 
nuo 1 iki 4 vaL popiet 

5701 S. Archer — 2 butųmūrinis 
3614 W| 84 St — 3-jų mieg. mūrinis 
6113 S. Archer — Coedo 
•067 S. Knos — Naujas 3 butų 
6740 W. 63 St — Naujas 3-jų butų, 

po 3 mieg. 1% vonios. 

TŪC S26J0O 
5 dideli miegami, 2 vonios, Nauji ki
limai. Gazu apiikt Pilnas rūsys. Tik 
$1,200 {mokėti, turinčiam gerą kre-
***• Ne, 717 

2 batą - 2 botą — 2 botą 
No. 801 — Vieta mamsl. l g aukite 
mūrinis. 20 m. senumo. 3 miegami, 
1% vonios pirmam aukite, 3-jų kamb 
butas viršuj. Archer ir Oak Park Ave. 
Skambinkite dabar. 
No. 814 — Naujas 3-ją butu, Archer 

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

Pulaski. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

(VBRIEN FAMILtf REALTY 
TeL — 434-7100 

BY OWNER 
Garfleld Ridge — Apyl. Archer ir 
Hariem Ave. Savininkas parduoda me
dini namą giminingom šeimom gyven
ti: 6 kamb. apaCioj ir 4 kamb. butas 
viršuj. Karstu vand. apsiM. Du mal
koms kūrianami židiniai. Kilimai nuo 
sienos iki sienos. Pusryčiams barai. 
Spintelės virtuvėse. Du 2-ją mal. ga
ražai. 90 p. pločio sklypas. Susitari
mui apžiūrėti skambinkite po 7:30 
vai. vak. (angliškai) 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE. 
nes Jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai. 
nos yra visiems prieinamos. 

http://asa.1W.frl.S-4


A.A. PEDAGOGAS 
JONAS VALAITIS 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

(R 

S t . P e t e r 8 b u r g , F l a . | M i r o ° s Bankaitytės ir akto
riaus Petro Maželio koncertą 
ir kitą įdomią programą. Vli-
ko valdybos pirm. dr. Kazys Imėjimus, o pabaigoje pabend 
Bobelis padarys trumpą pra- [ravimas prie kavutės ir už 

Tautos fondas yra pagrindi
nis ir vienintelis pasauliniu 
mastu organizuotas lėšų tei
kėjas už Lietuvos valstybinę, 
tautinę ir kultūrinę laisvę. Fi
nansuoja Vliko veiklą. Lei
džia Elta biuletenius šešiomis 
kalbomis. Finansuoja radijo 
transliacijas į Lietuvą. Remia 
rinkimą ir skleidimą informa
cijos apie ekonominę, politinę, 
religinę, socialinę bei demo
grafinę padėtį okupuotoje Lie
tuvoje. Taip pat remia leidimą 
ir platinimą knygų ir kitos in
formacinės medžiagos apie 
Lietuvą ir lietuvių nenuilsta
mą kovą už jos nepriklauso
mybės atstatymą. 

Tautos fondo atstovybės St_ 
Petersburgo skyrius, kovo 21 
d. 4 vai. popiet Lietuvių klubo 
salėje rengia kanklininkės 

nešimą iš savo veiklos ir pas
kutinių kelionių į Europa. 
Stambiau aukoję ir save 
testamentuose prisiminę Tau
tos fondą, įteikimo iškilmėse 
gaus garbės specialius pažy-

*-

Pedagogas Jonas Valaitis 
gimė 1888 m. sausio 26 d. 

~- Suvalkijoje, Naudžių-Margių 
4i«<lB**me, Paežerių valsčiuje, Vil

kaviškio apskr., ir mirė 1984 
m. sausio 5 d. Chicagoje. Jono 
Valaičio tėvai — ūkininkai Pi-

~ jus ir Marija Kaukaitė. 
1901 m. įstojo į Manj ' mpo-

lės gimn. ir, nežiūrint gaisro 
tėviškėje, ją baigė 1908 m. Lie
tuvių kalbos mokytojo Petro 
Kriaučiūno įtakoje pamėgo lie
tuvių kalbą ir literatūrą. 1905 
m. revoliucijos metais buvo 

-„ įtrauktas kaimyno, Juozo 
Rimšos (dail. Petro Rimšos 

"•"UMfrTofr f' politinį* veiklą" prieš 
caro valdžią, platindamas 
anticaristinius atsišaukimus, ir 
bendradarbiavo Marijampolės 
gimnazijos slaptame laikraš
tėlyje "Moksleivių drauge". 

1908 m. įstojo į Varšuvos un-
tą studijuoti matematiką ir fi
ziką. Varšuvą pasirinko dėl to, 

-' kad čia mediciną buvo studi-
• javęs jo dėdė varpininkas, dr. 
jj Juozas Kaukas, dr. Vinco Ku-
I dirkos kolega. Paežeriai, dr. 

•Vinco Kudirkos tėviškė, buvo 
vos keli kilometrai nuo Penk-
valakių, dr. Kaupo tėviškės, ir 
Margių, Jono Valaičio tėviš-

• kės. Varšuvoje apsigyveno pas 
- skulptorių Petrą Rimšą, kai-
- myną iš Margių kaimo, o vė-
• liai samdė kambarį drauge su 

inž. Stasiu Čiurlioniu, komp. 
Konstantino Čiurlionio bro-

r liu. Varšuvoje dalyvavo Lietu-
""vių* Draugijoje, kurios kūrėjas 
""btivo rašytojas Ksaveras 

Vanagėlis. J i s Joną Valaitį 
supažindino su "Aušra" ir pa-

' ryškino jo pamėgimą lietuvių 
kalbai ir literatūrai. Varšuvo-

• je dalyvavo lietuvių chore 
"Dumblynės" pastatyme, tau
tinių šokių grupėje ir "Aušri
nės" (Maskvos studentų lietu-

. vių laikraščio) rėmėjų būrely. 
m 1910 m. persikėlė į Petrogra

dą, kur tęsė matematikos ir fi-
• zikos mokslus. Petrapilis tuo 
• -metu buvo pats diddžiausias 

lietuvių centras Rusijoje. 
Tuo metu Petrapilyje gyve

no apie 25 tūkstančiai lietu
vių, kurie buvo susiorganiza
vę į įvairias draugijas ir 
ideologines studentų organi-

*' zacijas. Petrograde be atei
tininkų (katalikų) ir santarie-

' čių (tautininkų) veikė studentų 
- visuomenininkų (socialdemo-
' kratų) organizacija, kuriai tuo 

"metu vadovavo studentai: teis. 
Gabrielius Liutkus ir inž. Ste-

.ponas Kairys. Jonas Valaitis, 
^•dalyvaudamas studentų vi

suomenininkų organizacijoje, 
-susipažino su savo būsima 
*• žmona Antanina Liutkute 
" (Gabrieliaus I iutkaus sesute). 

^Nuo 1912 m. Jonas Valaitis 
. dalyvavo socialdemokratų 

partijoje, ypatingai jos kultū
rinėse sekcijose, ir vėliau su 

-rašytoju liaudininku Pranu 

Mašiotu ir prof. Cepinskiu 
reiškėsi aukštesniųjų ir pra
džios mokyklų organizavime 
ir jų steigime Didž. Lietuvoje 
ir Klaipėdos krašte. 

1918 m. vasario 16 d. Lietu
vos Tarybai paskelbus Nepri
klausomybės aktą, Jonas 
Valaitis iš Petrapilio persikėlė 
į Vilnių. Čia vedė A. Liutkute 
ir tais pačiais metais per
sikėlė gyventi į Marijampole, 
kur, gavęs leidimą iš Lietuvos 
vyriausybės Vilniuje, 1919 
drauge su žmona Antanina, A. 
Lastu, A. Pūdimaityte-Šodie-
ne ir kitais įsteigė pirmą pri
vatinę realinę gimnaziją Ne
priklausomoje Lietuvoje. Šioje 
gimnazijoje direktoriavo ir 
mokytojavo iki 1925 m., kada 
realinė Marijampolės gimna
zija buvo uždaryta dėl ideolo-
ginių-politinių priežasčių. Rea
linė Marijampolės gimnazija 
buvo remiama Amerikos lietu
vių. Dr. Karaliaus Chicagoje 
suorganizuotas gimnazijai I 
remti komitetas ją parėmė 20 
tūkstančių litų auka. 

1925 m. su šeima persikėlė į 
Klaipėdą, rašytojo pedagogo 
Prano Mašioto pakviestas dės
tyti matematiką ir fiziką jo 
įsteigtoje pirmojoje Klaipėdos 
Lietuvių gimnazijoje. Ši gim
nazija išaugo į reikšmingą 
aukštesniąją mokyklą, vėliau 
pasivadinusią Vytauto Di
džiojo vardu. Jonas Valaitis 
drauge su matematiku Marty
nu Purvinu įsteigė Klaipėdos 
krašto mokyklų draugiją ir jai 
pirmininkavo. Ši draugija stei
gė pradžios ir vidurines mo
kyklas Klaipėdos krašte. Jo
nas Valaitis su Prano Mašioto 
pritarimu įsteigė prie Klaipė
dos Lietuvių gimnazijos vaka
rinius suaugusių kursus Spar
tesnę gimnaziją), kuriuos sėk
mingai baigė daug klaipėdiečių 
inteligentų, įsigydami bran
dos atestatus. Už švietimo dar
bą Klaipėdoje Nepriklauso
m o s v a l d ž i o s b u v o 
apdovanotas Gedimino ordi
nu. 

1939 m., Hitleriui užėmus 
Klaipėdą, su šeima persikėlė į 
Kauną, kur mokytojavo Kau
no 6-toje Šančių gimnazijoje, 
direktoriavo Kauno "Aušros" 
berniukų gimnazijoje ir vėliau 
Kauno Suaugusių gimnazijo
je. 

1944 m. Lietuvą okupavus 
bolševikams, su šeima pasi
traukė į Vakarų Vokietiją — 
Tuebingeną. Okupuotoje Lie
tuvoje iš 4 brolių ir 4 seserų 
pasiliko brolis ūkininkas, 3 se
serys ūkininkės ir močiutė 
Marija Valaitienė-Kaukaitė, 
kurią drauge su ūkininku bro
liu Justinu bolševikai ištrėmė 
į Sibirą, kur močiutė ir brolis 
Justinas mirė neišlaikę klima
tinių sąlygų ir tremtinių var
go, lona.s Valaitis Vak. Vo

k i e t i j o j m o k y t o j a v o 
Pfullingeno gimn. ir dalyvavo 
VLIK'o Kultūros taryboje. 

1949 m. su šeima emigravo į 
New Yorką. Čia dalyvavo 
Mažosios Lietuvos bičiulių 
draugijos steigime ir Lietuvių 
Bendruomenės laikinajame or
g a n i z a c i n i a m e k o m i t e t e 
(LOKE). Vėliau persikėlė į 
Chicagą ir įsijungė į visuome
ninį darbą, atstovaudamas so
cialdemokratus VLIKe ir 
ALTe ir ALTo Chicagos sky
riuje, ir į kultūrinį darbą, 
bendradarbiaudamas laikraš
čiuose "Keleivyje", "Darbi
ninkų Balse", "Darbe", Nau
jienose" ir "Drauge". 

Jonas Valaitis, kaip anks
čiau minėta, Petro Kriaučiūno 
ir vėliau Varšuvoje Ksavero 
Vanagėlio įtakoje pamėgęs lie
tuvių kalbą ir literatūrą, iš
vertė iš rusų kalbos Jurgio 
Baltrušaičio "Žemės pako
pas", M. Zoščenko "Satyrines 
noveles", J.A. Krylovo Pasa
kėčias ir P.A. Čechovo Rinkti
nes noveles, iš lenkų kalbos M. 
Kanapnickenės pasaką "Jo
nukas keliauja". Parašė savo 
atsimininimus "Praeities apy
braižos", novelę "Jaunamar
tę", pasakų legendą "Gedimi
no sapnas ir Neringa" ir 
mitologijos posmus "Senovės 
lietuvių dievai". 

Jonas Valaitis, pamėgęs 
Lietuvos gamtą, laisvalaikiu 
sodindavo obelis, kriaušes 
Klaipėdos namo sodelyje, jį 
aptverdamas savo obliuota 
tvora, nes taip mėgo staliaus 
darbą. Mėgo meškerioti Klai
pėdos upėse ir Žemaitijos eže
ruose, medžioti Lietuvos miš
kuose ir laukuose. Atvykęs į 
Chicagą ir vėliau persikėlęs į 
Floridą, St. Petersburgą, rašė 
knygas ir meškeriojo iki pas
kutinių gyvenimo metų. 

Mirė Chicagos Lutheran Ge
neral Hospital, globojamas 
šeimos ir sūnaus Jono,gydyto-
jo, po ilgos ir nepagydomos li
gos. Palaidotas Tautinėse 
kapinėse šalia žmonos — 
pedagogės Antaninos Valai
tienės, dalyvaujant vaikam 
Aldonai, Jurgiui ir Jonui su jų 
šeimomis, giminėms, drau-

. gams ir pažįstamiems. 

JAUNIMO 
LITERATCROS 
KONKURSAS 

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia 1000 dol. skaitinių kon
kursą parašyti romaną, apsa
kymą ar novelių rinkinį jau
nuoliams nuo 10 iki 13 m. 

Turi būti mažiausiai 150 ma
šinėle rašytų puslapių. Kūri
nio kalba žodinga. Bet saki
nio konstrukcija lengva. 

Pageidaujama, kad būtų pa
traukli intriga ir daug veiks
mo. 

Kūrinį pasirašyti slapyvar
džiu, atskirame vokelyje įdėti 
pavardę ir adresą. 

Kūrinys turi būti atsiųstas 
iki 1985 m. sausio 1 d. šiuo ad
resu: 

Janina J anu l ev i č i enė , -
6453 S. California, 
Chicago, 111. 60629. 

A D K A 
Nuoširdžiai dėkojame visiems mus užjautusiems ir pagelbėju-

siems staiga ir netikėtai nelaimei ir liūdesiu mus pribloškus gruo
džio 24 d., netekus brangaus ir mylimo vyro, ttvo, gyvenimo draugo 

A. f A. 
DR. ALGIMANTO J. KURGONO. 

Dėkojame Agutei ir Kazimierui Rimams, dr. Mildai Trimakaitei 
ir dr. Juozui Bcr.^zeviCiui, suteikusiems murr.s pagelbą ir suramini
mą pačiose pirmosiose kritiškiausiose liūdesio valandose. Taip pat 
Birutei Bagdonienei ir Danutei Jarienei, padėjusioms susirišti su 
draugais ir pažįstamais. 

Nuoširdžiai dėkojame dr. Leonui Kriaučeliūnui, visokeriopai 
padėjusiam, gražiai pravedusiam atsisveikinimą koplyčioje Lietuvių 
Vct. Gyd. D-jos ir kolegų vardu. Už jautrius atsisveikinimo žodžius 
draugų vardu Adolfui Ruibiui, kaimynų vardu Vytautui Kasniūnui 
ir Liet. Agronomų vardu Joniu Andrašiūnui. 

Dėkojame grabnesiams: dr. Juozui Bandzevičiui, Jaunučiui Da
giui, dr. Pranui Jarui, dr. Leonui Kriaučeliūnui. Adolfui Ruibiui ir 
dr. Algirdui Šovai. 

Dėkojame kan. V. Zakarskui už pamaldas ir raminantį pamoks
lą ir palydėjimą j kapines, Genovaitei Mažeikienei už giesmes baž
nyčioje. 

Dėkojame visiems atsiuntusiems gėles, už aukas šv. Mišioms 
ir labdaros organizacijoms, gausiai atsilankiusiems j koplyčią ir 
palydėjusiems j amžino poilsio vietą. 

Dėkojame už užuojautas laikraščiuose, už paguodos žodžius 
atsiųstus laiškais iš arti ir toli. 

Dėkojame tiems, kurie neužmiršta, užjaučia, globoja ir padeda 
pernešti mums sunkias liūdesio valandas. Ypatinga padėka arti
miem Beverly Shores draugams. 

Nuliūdę: Žmona FLORENTTNA ir sūnus KĘSTUTIS 

Mūsų mylimas tėvelis ir senelis mirė 1984 m. sausio 23 d. ir 
buvo palaidotas saus. 26 d. Sv. Kazimiero liet. kapinėse, Chicagoje. 

Mes norfete padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Vito Mikolaičiui, kuris atlaikė ge
dulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į kapines. 

Dėkojame kun. Augustui Kulbiui, OSM, ir kun. P. Cullen, OSM. 
už dalyvavimą apeigose bažnyčioje. 

Dėkojame kun. kleb. J. Zakarauskui ir kun. Aleksoniui už mal
das koplyčioje. 

Dėkojame šauliams stovėjusiems garbės sargybą prie karsto. 
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą. 
Dėkojame visiems prisiuntusiems velioniui gėlių bei pareišku

siems mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 
Dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje ir visiems laido

tuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai neturim* galimybės padėkoti. 
Dėkojame šauliams grabnesiams ir laid. direkt. Antanui Petkui 

už malonų patarnavimą. 

Visiems, visiems nuoširdus dėkui. 
GENČIŲ SEIMĄ 

Brangiai motinai 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI mirus, 
jos sūnums JONUI su VANDA, kun. JUOZUI, marčiai 
dr. ALBINAI PRUNSKIENEI su šeima, dukroms: dr. 
ONAI GARŪNIENEI su šeima ir ANELIUTEI PRUNS-
KYTEJ, visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

VACYS IR DANUTĖ GARBONKAJ 
Hot Springs, Arkansas 

A. f A. ELENAI BRUŽIENEI 
mirus, jos dukrai, mūsų narei Jonei Bo 
binienei su šeima ir visiems giminėms 
nuoširdžią užuojauta reiškia 

LIETUVOS OPERA 

Brangiai motinai, Sibiro kankinei 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI 
mirus, jos sūnų kun. dr. JUOZĄ, dukteris dr. ONĄ GA-
RCNLENE ir ANELĘ, sūnų JONĄ, dr. ALBINĄ PRUNS
KIENĘ, ju seimas, gimines ir artimuosius giliai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

EMILIJA JURSĖNAITĖ 
KLEMENSAS MA7KEVIČIUS 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. kovo mėn. 9 d. 6 
kandžių. remsite Tautos fondą, bet ir 

Visi lietuviai maloniai kvie- garbingai atliksite pareigą tė-
čiami atsilankyti parengime ir vynei Lietuvai, 
savo dalyvavimu ne tik pa- Vacys Urbonas 
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KUN. VYTAUTO BAGDANAVlClAUS 
originaliai paruošti sekmadienių Mišių komentarai, perduo
dami Margučio radijo laidose, yra susilaukę plataus susi
domėjimo Daugelis klausytojų yra pareiškę pageidavimą, 
kad šie komentarai būtų išleisti knygos formoje, ir jais 
galėtų pasinaudoti ir kitur gyvenantys. 

Ateitininkų medikų korporacija „Gaja", šiuos komen
tarus įvertindama, jų autoriui yra paskyrus 500 dol. premi
ją. Margutis, remiant „Gajos" korporacijai, rįžtasi Juos 
išleisti knygos formoje. 

Trijų metų Komentarų ciklas, parašytas remiantis 
naujomis teologinėmis studijomis ir II Vatikano susirinki
mo dvasia, atseis ne mažiau kaip 15 dol. Tačiau kas atsiųs 
10 dol. iki birželio 30 d., tiems knyga bus pasiųsta, kai tik 
išeis, be primokėjimo. Lietuviškos religinės kultūros rėmė
jai, kurie parems šj leidinį ne mažiau kaip 50 dol., bus 
įrašyti knygon. kaip leidėjai. 

Pinigus su tiksliu adresu siųsti Margučiui, 2422 W. 
Marąuette Rd., Chicago, IL 60629. 

Mylimai mamytei Sibiro tremtinei 

A. f A. ONAI PRUNSKIENEI 
m i r u s , 

sūnui kun. JUOZUI PRUNSKIUI reiškiame nuošir
džią užuojautą visos Lietuvių Skautų Sąjungos 
vardu. 

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS PIRMIJA 

I PA DĖKA Į 
1 MA- i 
1 JURGIS GENČIUS 1 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1MID 

TR>S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Teletorui! LA 3-0440 ir LA 3-3852 

4605-07 South Hermitagt Avenue 
Telefonai - Y Ards 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

Tel. — 974-4410 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą". 

•u -



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. kovo mėn. 9 d. 

X Adv. Povilas Žumbakis, Ro-
sevelto universiteto ir Vokiečių-
Amerikiečių Prekybos rūmų pa
kviestas, dalyvavo Vak. Vokieti
jos ekonomijos ministerio dr. 
Otto Lamesdorff garbei sureng
tame bankete - priėmime Chica-
gos Sheraton-Blackstone patal
pose kovo 5 d. Dalyvavo dau
giau 400 svečių. Grafas Lames-
dorff atvyko iš Washingtono, 
D. C , kur jis buvo atlydėjęs 
Vak. Vokietijos kanclerį H. 
Kohl. Jis kalbėjo apie ekono
minius reikalus ir išreiškė susi
rūpinimą dabar vykstančiu eko
nominiu pasikeitimu. 

X Sol. Arnoldas Voketaitis 
įtrauktas j Lyric Operos solistų 
sąrašą ateinančiajam 1984 m. 
sezonui. Mūsų basbaritonas dai
nuos svarbią rolę Richardo 
Strausso kerėjančioj operoj 
"Moteris be šešėlio". Pastaty
mas bus vokiečių kalba, diri
guos garsusis Marek Janowski. 
Kartu su Voketaičiu pasirodys X Florentina Kurgonienė po 
vengrų sopranas Eva Martor. ir s u n iuos operacijos tolimesniam 
amerikiečių mecosopranas Mig-
non Dunn. 

X Muz. Audronė Gaižiūnienė 

gydymui išvyko į New Yorką, 
kur ją globoja sūnus Kęstutis 
Zabkus, žymus JAV dailininkas, 

diriguos Dainavos ansambliui j F- Kurgonienė aktyviai reiškėsi 
a. a. Stepo Sodeikos mirties 20 j visuomeninėje veikloje, ypač 
metų sukakties minėjime fij sek- skautuose. Paskutiniu laiku bu-
madienį. kovo 11 d., Jaunimo 
centre. Koplyčioje per šv. Mi
šias, kurias atnašaus kun. Jonas 
Borevičius. vargonais gros Ma
rija Mondeikaitė-Kutz, giedos 
sol. Margarita Momkienė. Aka
demijoje dainuos solistai Dana 
Stankaitytė, Jonas Vaznelis ir 
Dainavos ansamblis. Visi muz. 

vo Beverly Shores Lietuvių klu 
bo sekretorė. Prieš tris mėne-
v'us Kūčių dienoje staiga mirė 
jos vyras dr. Algimantas Kur-
gonas. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas bus kovo 10 
d. 6:30 vai. Stankūnų restora-

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvos Vyčių sąjungos suvažiavimas bus šiemet Chica 
tais vadovais aptaria kongreso reikalus. Iš kairės: vicep 
čių centro vald. pirm. Loreta Stukieru 
kuo;x>s pirm. J. Paukštis. 

e. Posėdyje Brighton Parke Vyčių 36-toji kuopa su ki-
: E. Petrauskas, vicepirm. E. Kominsky, Lietuvos Vy-

sekr N. Miro, dvasios vadas kun. A. Jurgelaitis ir žodį taria (stovi) 36-tos 
Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MARQUETTE PARKE 

Sekmadienį, kovo 4 d., Švč. M. 
į ne. Susirinkimo globėjai Zuza 

J. Sodeikos gerbėjai kviečiami į n a ^ Juozas Galiniai. Naujos • nyčioje įvyko iškilmingas ir įs-
pamaldose 
lyvauti. 

ir akademijoje da-

x DaU. 

valdybos pirmininkas Vincentas 
Shaulis, aštuonerius metus bu-

Albinas Elskus kai- v e s miesteUo burmistru, vicepir 

pudingas Lietuvos globėjo šv. 
Kazimiero 500 metų mirties su
kakties minėjimas. Iškilmės pra-

bės apie vitražų meną Jaunimo i mminkai Roma Dambrauskienė sidėjo 10 vai. ryto vėliavų pa-
centro kavinėje įvykstančioje j i r inž- Henrikas Novickas, sek- kėlimu parapijos aikštėje. Į baž-
vakaronėje. Jo pranešimas bus I r e t o r ė Zuzana Galinienė, adi-( nyčią žygiavo 10:30 vaL ryto i 
palydimas vitražų d^rbų skai- j rinkė O** Dambrauskaitė - Į Šv. Kazimiero seselės, mokyklos ' 
drėmis. Vakaronė ra dail. Eis-1 Stephens. j vaikučiai, moterys pasipuošusios 

tautiniais rūbais ir visos para
pijos organizacijos su savo vė-

terų federacijos suvažiavime ir ljavomis. 
X Regina ir Kristina Butkū- į Liuteronų bažnyčios konferen-

nartės iš Detroito atliks meninę j cijoje. E. Radienė yra išrinkta 
programą Eugenijaus Kriauče- i 4 metams į Beverly Shores mie-
liūno vardo Jaunimo premijos i stelio tarybą, viena moteris 
įteikime Gintei Damušytei, dir- keturių vyrų tarpe. 

ktrm 
23 d 

yksta penktadienį, kovo 

x Lietuvių Prekybos rūmo su
sirinkimas bus kovo 14 d., tre
čiadienį. 8 vai. vak. Dariaus-Gi
rėno posto salėje Svečias kal
bėtojas bus Stephen E. Fecske, 

bančiai Lietuvių Informacijos 
centre New Yorke, ir Violetai 
Abariūtei. organizavusiai Pas. 
Lietuvių jaunimo kongresą. 
Įteikimo iškilmės bus šj šešta
dienį, kovo 10 d.. 6 vai. vak. Jau- i . . 
nimo centro kavinėje. v ^ o . I ^ y kolegx3os instrukcijos fa-
menė, besidominti tarptautine ' k u l t e t 0 ^p rez iden tas . Bus ap-
informacija ir lietuviška v e i k l a > , į r t e s stipendijų lietuvių kilmes 
kviečiama dalyvauti. Įėjimas ! »*»*?*•*» itekunaa,kuris bus 
laisvas i gegužes 26 d., Martmiąue res-

I torane. Banketo paruošimui va-
X -Margučio" kovo 25 d. 3 v.: d o v a u j a J u o z a g Bace9Kialit M. 

p. p. Jaunimo centre rengiamas i ̂ ^ B r a z i s fc Charles D. 
koncertas bus padalintas į dvi į ^ac^e 
dalis. Pirmąją dalį atliks mimas j 
Zigmas Banevičius, o antrąją x Norman ir Sofija Burštei-
dalį sol. Vilija Mozūraitytė ir , nai, vieninteliai lietuviški kailių 

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS Į minskas. Didžia: prasmingą pa-. J. Talandis skaitė paskaitą 
mokslą pasakė kan. V. Zaka-Į Lietuvos nepriklausomybės įkū-
rauskas, iškeldamas šv. Kaži- į rimą Mindaugo laikotarpiu iki 

w „ . . miero nuopelnus ir globą mūsų ios atkūrimo 191S m. vasario 
Marijos Gimimo parapijos baz-i, . ; .. . . 7 TjZlzl T. . . . , , T . 
„„^^V . , ^ ixui\~iJj!~ . . ;= 'tautai, ir kvietė vieningai melsti; 16 d. Jis minėjo, kad Lietuvos 

jo užtarimo ir globos mums pa- \ taryba padarė drąsų žygį, skelb
tiems ir okupuo'ai tėvynei Lie- j dama Lietuvą nepriklausoma, 
tavai į nes tame laikotarpyje buvo pa-

Pamaldų metv parapijos cho- vojinga tarybos nariams. Pasi-
ras, vadovaujamas muz. A. Lino, ; tikėdama lietuvių drąsa, ryžtu 
su soliste M. Munkiene nepap-1 ir ištverme, taryba laimėjimu 
rastai gražiai gkiojo, vargonais ' neabejojo. 

! akompanavo A Eitutytė. Už- į Linda Ruzgaitė-Burbienė, ap
giedojus ''Dievą? mūsų prieglau- j sirengusi tautiniais drabužiais, 
da ir stiprybė" . . pastebėta, j pritardama gitara, padainavo 
kaip ne vieram nuriedėjo: šias dainas: Pirmos žibuoklės, 
džiaugsmo ašar^. Altorius ir Ant Nemuno kranto, Sodelis, 
sanktuarija buve gausiai išpuoš- Dagilėlis, Ar atsimeni namelį, 
ta trispalvių gėlių puokštėmis ir l Ji sugiedojo ir tautos himną, 
žavėjo visą didelę minią daly-1 Susirinkimui pritariant, Alfon-
vių, kurie pripildė visą bažnyčią, i sas Šidagis padeklamavo tai die-

Parapiečiai džiaugiasi, kad j n a i pritaikytą eilėraštį. Suairin-
kiebonas kun. Antanas Zaka- * susieji gausiais plojimais reiškė 
rauskas surengė tokį neužmirš-! padėką paskaitininkui, solistei ir 
tarną šv. Kazimiero minėjimą i deklamuotojui 
Marąuette Parke. A. R. Pirm- z - Mikužis padėkojo 

j programos atlikėjams. Juozas 

Iškilmingas koncelebruotas šv. 
Mišias atnašavo parapijos kle
benąs kun. Antanas Zakaraus
kas, kan. Vaclovas Zakaraus
kas, kun. Vito Mikolaitis, kun. 
J. Juozevičius ir kun. K. Kuz-

pardavėjai, kovo 10 d. išvyksta 
į kailių pardavėjų konvenciją 
New Yorke ir Las Vegas. Į sa
vo prekybą grįš kovo 16 d. 

smuikininkas Michael Kollars. 
Akompanuos muzikė Raminta 
Lampsatytė. Bilietai Vaznelių 
prekyboje ir "Margučio" rašti-

x A. a. Aleksandro-Romano 
x Albinas Kurkulis, akcijų I Kulikausko penkerių metų mir-

brokerto dirbąs su Rodmaa & ties sukakčiai paminėti bus at-
Rcaahaw, Inc. patarnauja ak- j našaujamos šv. Mišios už jo sie
ti jų bonų, fondų bei kitų verty- ; lą kovo 11 d., sekmadienį, 9:15 
bių pirkime ir pardavime. Susi-; vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 
domėję skambinkite 9T7-7916. gimines, draugus ir pažįstamus 

(sk.) Į kviečiame drauge su mumis pa-
x Nida Financial Services, i ^me]sl[ "* velionio sielą, 

naujai įsteigta lietuvių bendro-

x A. Giedraitis, Santa Moni-
ca, Cal., J. Milaknis, Sacramen-
to, Cal., B. Jakniūnienė, Silver 
Springs, Md., Z. Tamošiūnas, 
Hot Springs. Ark., P. Šlapelis, 
Centerville, Mass., Bruno Peter-
sen, Pennsville, N. J., F . Spin-
dys, Mount Greenwood Arės, 
Chicago, BĮ, Stasys Barsteika, 
Oeveland, Ohio, J. Kriaučeliū-
nas, Sudbury, Ont., Kanada, J. 
Walentukiewich, So. Boston, 
Mass., pasinaudodami Lietuviš
kos knygos klubo išleistų leidi
nių išpardavimu, užsisakė už di
desnes sumas. 

NAMV SAVININKŲ 
VEIKLA 

Marąuette Parko Lietuvių j 
namų savininkų organizacijos 
susirinkimas vyko vasario 17 d. 
parapijos salėje. Susirinkimą j 
pradėjo pirmininkas Zigmas Mi 
kuzis. Jis visus nuoširdžiai pa 
sveikino ir priminė, kad lietu
viams ši diena yra brangi, nes 
niinime Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo dieną — Va
sario 16. Atsistojimu ir prisi-

X Alfonsas Bacevičius, Day- minimu buvo pagerbti žuvę už 
tona Beach, S., Fla., pakeisda- Lietuvos laisvę. 
mas adresą, atsiuntė ir 10 dol. į Susirinkimui pirmininkavo Z . ! - . _ . _ _ , _ - - V . K 4 R I , 4 O T r n 

Labai ačiū. Naujas ad-! Mikužis, s-kmtoriavo Angelė ^ ^ 2 ^ \ l č ^ L ^ l 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Bacevičius, Prekybos Rūmų di
rektorius, pranešė, kad Preky
bos rūmai kasmet skiria sti
pendijas lietuvių kilmės stu-

j dentams, siekiantiems aukštojo 
mokslo. Kas norėtų stipendiją 
gauti, gali kreiptis į J. Bacevi
čių. Ona Anlrienė, gailestingoji 
sesuo, matavo kraujo spaudimą 

i visiems, kurie norėjo, bet laiko 
trūkstant, nespėjo visų patikrin
ti. Patikrino 41 asmenį. Visi 
buvo dėkingi O. Anlrienei už jos 
rūpinimąsi narių sveikata. 

Stasys Patlaba 

1. A. VALSTYBĖSE 
— Aleksandrai Gylienei, gyve

nančiai Olimpia, Wash., Izraelk-
vyriausybė, įvertindama jos pa
galbą žydams antrojo pas. karo 
metu ir jų gelbėjimą nuo nacių, 
įteikė specialių medalį ir Jeru
zalės miesto gatvėje jos vardu 
pasodino medelį. A. Gylienės 
žentas Antanas Minelga buvo 
atstovas — nuvyko į Izraelį ir 
parvežė jai skirtą medalį. Ta 
proga vietos laikraštis plačiai 
rašė apie Aleksandrą Gylienę, 
straipsnį užvardindamas "Mama 
Gylys". Ji yra žinoma, kaip vi
sų lietuviškų darbų rėmėja ir 
nuoširdi lietuviškos veiklos pa
laikytoja. 

— Į Philadelphi jos lietuvių ren
giamą šv. Kazimiero minėjimą 
šv. Petro ir Povilo katedroje ko
vo 18 d. yra pakviesti valdžios 
ir mums artimų etninių grupių 
atstovai, šv. Kazimiero minėji
mo komitetas, kuriam vadovau
ja Bronius Krokys, rūpinasi, kad 
tą dieną visi Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviai dalyvautų 
iškilmėse. Visų trijų lietuviškų 
parapijų klebonai — žv. An
driejaus kun. Jurgis Degutis, 
Šv. Kazimiero kun. Eugene Was-
sel ir šv. Jurgio kun. Juozas 
Anderlonis — ragina savo para-
piečius, organizuoja autobusus, 
kad kovo 18 d. būtų tikra tau
tinė ir religinė manifestacija, 
kuri atkreiptų amerikiečių spau 
dos ir televizijos dėmesį. 

— Petrui Jurgėlai, lietuviš
kos skautijos pirmūnui, Lietu
vos kariuomenės kapitonui, pop. 
Jonas Paulius LT su1 .ikė Šv. Sil
vestro ordino kavalieriaus titu
lą. Specialų raštą pasirašė Va
tikano valstybės sekretorius 
kard. C. A. Casaroli. 

— DaiL V. Žiliaus tapybos pa
roda bus balandžio 7-8 dienomis 
Kultūros Židinyje Brooklyne, 
N. Y. 

KJUMDOJI 
— Montreatto Aušros Vartų 

parapija paminės šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukaktį balan
džio 1 d. tuoj po pamaldų salėje. 
Koncertą atliks sol. Gina Čap-
kauskienė ir mergaičių choras 
"Pavasaris". 

— A. a. Kazys Dilys mirė 
Montrealyje sausio 25 d. Iš 
Aušros Vartų par. bažnyčios 
buvo palydėtas ir palaidotas 
Cotes des Neigęs kapinėse. V e 
lionis jokių giminių neturėjo. 

— DaiL Genės VaMunienės 
meno paroda vyko visą vasario 
mėnesį Runnymede bibliotekoje 
Toronte. 

— Hamiltono pensininkų įdu
bas ir statybos bendrovė sau
sio 30 d. turėjo bendrą posėdį ir 
aptart namų "Rambyno" staty
bos e os klausimus. Vadovy-
bėn išsirinko komitetą, į kurį 
įeina K. Mikšys, B. Pakalniškis 
ir A, Jankūnas. Jie bus įjungti 
pilnateisiais nariais į statybos 
bendrovės sudėtį. 

— A, a, Anastazija Rimkū-
nienė, 89 m. amžiaus mirė sau
sio 30 d. Calgary, Alb. Buvo 
gimusi 1894 m. lapkričio 12 d. 
Smilgių km., Panevėžio apskr. 
Kanadoje gyveno nuo 1934 m. 
Išaugino tris dukras. Pas dukrą 
Adelę Karpienę praleido senat
vės dienas. Palaidota Holy 
Cross kapinėse šalia savo 1965 
m. mirusio vyro. 

— Lietuvos Kankintų Missis-
saugoje parapijos choras išsirin
ko naują valdybą, kurion įeina 
pirm. Rimas Paulionis, vicepirm. 
Alvina Ramanauskienė, sekr 
Petras Balčiūnas ir iždin. Ona 
Narušienė. 

— Naują valdybą Lietuvos 
Kankinių parapijos jaunimo sek
cijos sudaro pirmininkas J. Ažu
balis, sekr. D. Kalendraitė, na
riai — L. Garbaliauskaitė, R. 
Garbaliauskaitė, R. Juodis, S 
Underytė ir A. Rimkus. 

auką. 
resas 

j Inlet, Fla. 

Liūdesyje likę sesuo Irena 
ir brolis Vytautas su šeima 

(pr.). 
Muziko Stepo 

vė kruopščiai užpildo pajamų 
mokesčių blankus — Income Tax 
ir atlieka kitus finansinius pa
tarnavimus. Konsultantai ir pil-
dytojai turi daugiau kaip 12 
metų patyrimo. Patarnaujama 
pigiai Palyginkite. Skambki- - . .OT.-.fvol0 I n m a i d ( K Idte m » 9 vai. r. ild 5 vat vak. ^ U k . 0 ] ^ 0 * P*™*108-. . OCft.-o0«v ^ " " « * « - » — » Kūnas atlaikys ir pamokslą palei. 850-7380 arba nuo 3 vaL po- , Z T „ L-_A_ .̂ « _ , « . , . ^ . . . . . ~£7 i sakys tėvas Jonas Borevičius, plet iki 9 vai. vak. teL 778-«901. g J 
Ofisai Oak Brook. Dl ir 2606 W 
63 Street, Marąuette Parke. 

Naujas ad- Į Mikužis, sekretoriavo Angelė 
81 Rains Ot.. Ponce | Katelienė. Ji perskaitė praeito I 

susirinkimo protokolą, kuris su i Jau eilę metų JAV LB Vidu-
sirinkusių priimtas kaip skai- į rio Vakarų apygardos valdyba, 
tytas. Pirm. Z. Mikužis supa-1 vadovaujama nenuilstančio pir-
žindino su raskaitininku Jonu į mininko Kazio Laukaičio, ruošia 

x Vytauto Jasinevičians pa
vardė per klaidą nebuvo įrašyta 
į muz. Stepo Sodeikos minėjimui 
rengti komiteto sąrašą, kuris j Talandžiu ir su I inda Ruzgaite-1 Vasario 16-tos minėjimus. Šiais 
buvo atspausdintas "Draugo" 
kovo 7 dienos laidoje. (pr.). 

Burbiene. metais apygardos minėjimas vy-

X Liet Mot. Fed. Chicagos 
klubo visuotinis narių susirinki- į 

- - - _ ! mas įvyks kovo 11 d., sekma-Sodetkos ,. . Zn nn . . A , 
20-ties metų mirties sukaktuvių!*61* ^ : 3 ° J* . P 0 ^ . J*™' 
minėjimas bus šia tvarka: kovo įmo ^ ^ m a ^ ^ ^ ^ **+ 
11 d., sekmadienį 3 vai. popiet f ^ 0 * ^ y t a " - f - vai-

dybos rinkimai ir svarstymas 
kitų svarbių klubo reikalų. Na
rės kviečiamos gausiai daly-

j vauti. (pr.). 

(sk.). 
X Savininkas parduoda namą 

7 kamb. ir namuką 5 kamb. ant 
vieno sklypo. 44X120 p., į vaka
rus nuo Spaulding Ave. ant 
63-čio Place. Skambint telef. 
257-7852. (sk.). 
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Giedos solistė Margarita 
Momkienė ir Dainavos ansamb
lio choras; akompanuos Marija 
Mondeikaitė-Kutz. Tuojau po 
pamaldų Jaunimo centro didžio
joje salėje akademija ir kon
certas. Minėjimą praves dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Kalbėto
jas bus rašytojas Povilas Gau-
čys. Koncertinėje dalyje solis
tai Dana Stankaitytė, Jonas 
Vaznelis, ragelių trio — Balys 
Pakštas, Vincas Vaitkevičius, 
L. Biknevičius ir Dainavos an
samblis su deklamatorium J. 
Raudoniu. Solistams ir chorui 
akompanuos muz. Manigirdas 
Motekaitis. Įėjimas laisvas. Ren
gėjai kviečia visuomenę daly
vauti šiame minėjime. (pr.). 

x Aldermanas AJoystas A. 
Majerczyk kviečia visus lietu
vius iš Brighton Parko, Back-of-
the-Yards, McKinley Parko, Ar
cher Heights ir West Eldon su- j 
sirinkti šį penktadienį, kovo 
9 d., 7 vai. vak. Dariaus-Girėno 
didžiojoje salėje, 4416 S. Wes-
tern ir paremti jo kandidatūrą į 
12-tojo Wardo demokratų Com-
mitteeman. Tą vakarą su alder-
manu Majerczyk taip pat bus 
kandidatai į JAV senatą, Chica-
gos Sanitary distriktą ir kiti 
kandidatai į Chicagos ir Cook 
County pareigūnus. Bus išgėri
mai ir kava. Remkite alderma-
ną Majerczyk į 12-to Wardo d e 
moVratų Oommitteeman. (sk.). 

A. m. maz. Stepas Sodeika, 
kurio m - i rnetu minėjimą1; rergiamas kovo 11 diena Jėzuitų koply
čioje ir I.. centro salėje 

ko sekmadieni vasario 19 d., 
Jaunimo centre. Sv. Mišios buvo 
atnašautos Jėzuitų koplyčioje 
vysk. V. Brizgio, pamokslą pa
sakė kun. J. Vaišnys. Per pa
maldas giedojo Dainuojančios 
Žemaitės, kuriom akompanavo 
Alvyde Eitutytė. Tuojau po pa
maldų apygardos valdybos vice
pirmininkas Modestas Jakaitis 
pravedė trumpą minėjimą prie 
Laisvės paminklo, kur buvo pa
dėtos gėlės dėl laisvės žuvusiems 
atsiminti. 

Patį minėjimą atidarė apygar
dos valdybos pirm. Kazys Lau
kaitis, pasveikindamas susirin
kusius svečius. Vėliavas į salę 
įnešė "Spindulio" tautinių šokių 
grupės atstovai Amerikos ir 
Lietuvos himnus sugiedojo Dai
nuojančios Žemaitės. Akademi
nei minėjimo daliai buvo pak
viestas Modestas Jakaitis atlikti 
pranešėjo pareigas. Nepriklau
somybės Aktą perskaitė jaunas 
studentas Audrius Kirvelaitis. 
Tuojau po skaitymo buvo pager
bimas minėjime dalyvaujančių 
savanorių - kūrėjų. Jiems gėles 
prisegė valdybos narė Agnė Ka-
tiliškytė-CounseH 

Modestas Jakaitis tada supa
žindino su minėjimo pagrindi
niu paskaitininku Linu Kojelių. 
Kojelis yra prezidento R. Rea-
gano asistentas tautiniams rei
kalams. Jis kalbėjo apie lietuvių 
rolę politiniame gyvenime. Pa
brėžė, kad vis daugiau ir dau
giau lietuviško jaunimo dirba 
politinius darbus ir rūpinasi šio 
krašto politine veikla. Kalbėjo, 
kad tiktai šitokiu darbu mes tik
rai galėsime padėti Lietuvai. 
Ragino visus rūpintis ir domėtis 
politiniu darbu, kad galėtume 
parodyti šiam kraštui lietuvių 
stiprumą ir sugebėjimus. Koje
lio kalba buvo net kelis kartus 
pertraukta svečių plojimu ir en
tuziastingu švilpimu. Buvo tik
rai puiku klausyti Šio jaunojo 
lietuvių veikėjo, kuris dirba tokį 
svarbų ir atsakingą darbą. Kal
bai pasibaigus, svečiai dar ūgą 

laiką plojo jaunam paskaitinin
kui ir jį sveikino už tokius svar
bius ir aktualius žodžius. 

Po trumpos pertraukos prasi
dėjo minėjimo meninė dalis, ku
riai pravesti buvo pakviesta Ali-
da Vitaitė. Meninę programą 
atliko "Spindulio" tautinių šo
kių grupė ir Dainuojančios Že
maitės. "Spindulys" atliko sep
tynis šokius: tryptinuką, kaus 
kutį, pakeltkojj, klumpakojį, 
varkijietį, pasiutpolkę ir rezgi-
nėlę. Dainuojančios žemaitės 
atliko penkias dainas. Jom 
akompanavo Alvyde Eitutytė ir 
vieneto vadovas Kazys Skaisgi-
rys. Baigiant programą, Kazys 
Laukaitis padėkojo visiems at
vykusiems. Visa salė kartu su 
programos atlikėjais buvo pa
prašyti sugiedoti "Lietuva bran
gi". Laukaitis tada padėkojo 
paskaitininkui, programos atli
kėjams, dailininkui Algiui Trin
kūnui už scenos dekoracijas ir 
pakvietė visus į kavinę paben
drauti su programos atlikėjais 

Salė buvo pilna svečių, kurie 
nepasigailėjo paaukoti laisvini
mo reikalams. Apygardos valdy
ba džiaugiasi, kad Vasario 16-tos 
minėjimas taip sklandžiai pa
vyko. 

Agnė KatiKškytė-Ojunaell 

Adftkato JOMS SIMUTIS 
4247 S. Kad* Avemn 

Chicago, IL 60829 
TM. — 77*4700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL. vak. 
8eitad. 9 • . r. iki 1 TmL d 
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